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RESUMO 

Este trabalho propõe um índice de credibilidade do banco central (BC) para economias com metas de 
inflação (inflation target) e investiga mudanças na condução da política monetária brasileira entre 2002-
2021. De acordo com Blinder (2000), o BC constrói sua credibilidade ao fazer o que se dispõe. Desta 
forma, utiliza-se o Dynamic Model Averaging (DMA) em uma regra de Taylor para estimar, de forma 
variante no tempo, a probabilidade de reação do BC para manter as expectativas de inflação dos agentes 
em direção à meta anunciada. Essa probabilidade fornece o índice de credibilidade proposto. Os 
resultados indicam que o índice proposto apresenta correlação de 0,95 e 0,90 com os índices de Checheti 
e Krause (2002) e De Mendonça (2007), com a vantagem de ser derivado de um modelo teórico. 
Ademais, o índice proposto acompanha os principais fatos estilizados e relatados sobre a condução da 
política monetária brasileira nesse período. Entre 2002-2008, o BC priorizou a estabilização dos preços e 
atuou de forma constante, como se seguisse uma regra. No entanto após a crise internacional de 2008, o 
BC reduz sua preocupação em relação à inflação, aumenta sua reação ao hiato do produto e passa atuar de 
forma mais discricionária no combate a inflação. Após 2016, com o cenário econômico vigente e a 
deterioração nas expectativas inflacionárias, as evidências apontam que o BC atuou com mais rigor para 
controlar o aumento no nível de preços da economia.   
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Códigos JEL: E47; E52; E58.  

 
ABSTRACT 

This paper proposes a central bank (CB) credibility index for inflation target economies and investigates 
changes in the conduct of Brazilian monetary policy between 2002-2021. Thus, the Dynamic Model 
Averaging (DMA) is used in a Taylor rule to estimate, in a time-variant manner, the probability of the 
CB's reaction to keep agents' inflation expectations toward the announced target. This probability 
provides the proposed credibility index. The results indicate that the proposed index presents a correlation 
of 0.95 and 0.90 with those of Checheti and Krause (2002) and De Mendonça (2007), with the advantage 
of being derived from a theoretical model. Moreover, the proposed index tracks the main facts stylized 
and reported about the conduct of Brazilian monetary policy in this period. Between 2002-2008, the 
Central Bank prioritized price stabilization and acted steadily, as if following a rule. However, after the 
international crisis of 2008, the BC reduced its concern about inflation, increased its reaction to the output 
gap and began to act in a more discretionary way in the fight against inflation. After 2016, with the 
prevailing economic scenario and the deterioration in inflationary expectations, the evidence points out 
that the BC acted more rigorously to control the increase in the economy's price level.   
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1 INTRODUÇÃO 
 
De acordo com Barro e Gordon (1983), os policymakers atuam em um jogo em que os agentes 

econômicos são racionais e, portanto, não há erros sistemáticos nas expectativas dos agentes. Desta 
forma, desvios da política monetária esperada ou que não alcançam seus objetivos geram perda de 
credibilidade da autoridade monetária, resultando em um maior custo para a implementação de novas 
políticas.  

Para Cukierman e Meltzer (1986) a credibilidade do banco central (BC) reflete a diferença entre os 
planos traçados pelos policymakers e o que os agentes acreditam (beliefs) sobre esses planos. Um 
princípio similar é reportado no survey de Blinder (2000), na qual os chairmans dos BCs entrevistados 
indicam que a principal forma do banco central estabelecer sua credibilidade é “have a history of doing 
what it says it will do” (Blinder, 2000). No sistema de metas de inflação, amplamente difundido durante a 
década de 1990, a confiança na autoridade monetária pelos agentes econômicos provém de seu 
comprometimento com a meta anunciada. 

O principal objetivo desse trabalho é propor uma medida de credibilidade do banco central, baseada 
em um modelo teórico estimado de forma a permitir que a especificação e os parâmetros do modelo 
variem ao longo do tempo. Há algumas medidas construídas através de princípios alternativos. Por um 
lado, há índices baseados em faixas de valores para a diferença entre as expectativas de inflação e a meta, 
estabelecidas de forma ad hoc (Cecchetti; Krause, 2002; De Mendonça, 2007; De Mendonça; Souza, 
2009; Bordo; Siklos, 2017; Levieuge et al., 2018). Outros trabalhos derivam uma medida de credibilidade 
a partir das crenças (beliefs) dos agentes econômicos à respeito das metas de inflação anunciadas pelo BC 
(Issler; Oliveira, 2018; Bomfim; Rudebusch, 2000). Há ainda alguns trabalhos que usam Filtro de Kalman 
e podem se aproximar do sugerido neste trabalho, como Hardouvelis e Barnhart (1989), Demertzis et al. 
(2012), Vereda et al. (2020). 

O índice proposto neste estudo é a probabilidade de reação do BC para manter as expectativas de 
inflação dos agentes em direção à meta anunciada. Essa probabilidade é estimada por técnicas de modelos 
de parâmetros variantes no tempo aplicadas em uma regra do tipo Taylor. A ideia central desse índice é a 
de que os agentes possuem incertezas sobre a forma de atuação do BC, a qual pode ser através de uma 
regra ou discricionária, ou ter seus objetivos de manutenção da inflação próxima a meta alterados. A 
credibilidade do BC é alta quando há elevada probabilidade de que ele reaja aos desvios da inflação 
esperada dos agentes em relação à meta, o que faz com que a diferença esperada entre o plano anunciado 
e a crença dos agentes sobre os mesmos seja pequena. 

Para estimar essas probabilidades, utilizamos o Dynamic Model Averaging (DMA) proposto por 
Raftery et al (2010). Esse método usa a representação de estado-espaço (filtro de Kalman) e técnicas 
bayesianas, permitindo que os parâmetros e a especificação do modelo variem no tempo para evitar 
problemas relacionados com a instabilidade nos parâmetros do modelo, bem como a de incerteza sobre a 
especificação discricionária ou regra da reação do BC. Essa metodologia é aplicada aos dados mensais da 
economia brasileira no período de 2002.01 – 2021.12.  

Vale lembrar que a eliminação da âncora cambial e a adoção de metas para inflação, a partir de 
1999, modificaram a condução da política monetária brasileira. Nesta amostra, além de mudanças na 
condução da política monetária, há momentos de instabilidade política, de alta variação da inflação, 
crescimento e taxa de câmbio. Esses fatores ajudam a verificar se a metodologia utilizada captura 
algumas características dessa economia já analisados por diversos estudos. 

Os resultados indicam que o índice proposto apresenta correlação de 0,95 e 0,90 com os índices de 
Checheti e Krause (2002) e De Mendonça (2007), com a vantagem de ser derivado de um modelo teórico. 
As mudanças nas probabilidades de reação do BC e nos objetivos da política monetária corroboram fatos 
estilizados e resultados de outros estudos. Por fim, há evidências de que entre 2002-2008, o BC reage 
com probabilidade elevada e constante para manter a meta inflacionária, como se seguisse uma regra 
baseada unicamente no hiato da expectativa inflacionária e a meta. No entanto após a crise internacional 
de 2008, o BC reduz sua preocupação em relação a inflação, aumenta sua reação ao hiato do produto e 
taxa de câmbio e passa atuar de forma mais discricionária em relação a inflação. Após 2016, com o 
aumento da inflação, a condução da política monetária atuou no sentido de manter a estabilidade do nível 
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de preços na economia.  
Além desta introdução, o presente estudo possui mais cinco seções. Na seção seguinte, apresentam-

se os aspectos teóricos sobre a regra de Taylor e a uma revisão da literatura sobre funções de reação não-
lineares para o BC e indicadores de credibilidade do BC. A seção 3 reserva-se à análise e à discussão da 
base de dados. A seguir, apresenta-se o Dynamic Model Averaging (DMA). Na seção 5, procede-se à 
análise e à discussão dos resultados. Por fim, são tecidas as considerações finais da pesquisa. 

 
2 REVISÃO DE LITERATURA 
2.1. Funções de Reação para o Banco Central: Regras de Taylor e Evidências Empíricas para o Brasil 

 
Para Taylor (1993), a política monetária deve seguir regras baseadas no objetivo de estabilização do 

nível de inflação e do produto da economia. Nesse sentido, a função de reação do Banco Central na 
determinação da taxa de juros de curto prazo da economia (𝑖 ) é linearmente relacionada com a taxa de 
inflação (𝜋 ), uma taxa de juros de equilíbrio (𝑖 ), mais uma soma ponderada de dois desvios: os desvios 
da inflação presente em relação à sua meta inflacionária (𝜋 − 𝜋∗) e o desvio do produto efetivo em 
relação ao produto potencial, ou hiato do produto (𝑦 ). Segundo Taylor (1993), o banco central tende a 
aumentar sua taxa de juros quando a taxa de inflação está acima de sua meta e quando o produto efetivo 
da economia está acima do produto potencial. Para a economia americana, no período entre 1987 – 1992, 
Taylor (1993) encontrou a seguinte relação: 

 
𝑖 = 𝑖 + 𝜋 + 𝜃 (𝜋 − 𝜋∗) + 𝜃 𝑦 + 𝜀  (1) 

 
Alguns estudos empíricos estimam funções de reação seguindo a estrutura funcional conhecida 

como regra de Taylor descrita na equação (1). Judd e Rudebusch (1998) estimam uma função de reação 
seguindo Taylor (1993) para os EUA entre 1970 – 1997 incorporando um componente para controlar o 
grau de suavização no ajuste das taxas de juros pelo Banco Central. Segundo os autores, os Bancos 
Centrais podem não responder instantaneamente e reagir a valores defasados dos regressores na função de 
reação.  

Os autores também consideram a possibilidade de instabilidade nos parâmetros da função de reação 
para o FED, possivelmente devido a mudanças nos regimes de política monetária adotados ao longo do 
tempo. Para isso, estimam funções de reação para sub-períodos que englobam os diferentes presidentes do 
FED no período analisado (Arthur F. Burns – 1970 a 1978, Paul Volcker – 1979 a 1987 e Alan Greenspan 
– 1987 a 1997). As evidências empíricas mostram que os parâmetros da regra de Taylor mudam para cada 
sub-amostra analisada, o que indica que a trajetória da condução da política monetária altera-se ao longo 
do tempo. 

 Para acomodar os efeitos das expectativas futura dos agentes econômicos e um possível 
comportamento de suavização da taxa de juros por parte dos policymakers, Clarida, Galí e Gertler (2000) 
reescrevem essa regra de política monetária adicionando componentes de expectativas racionais e de 
defasagens da taxa de juros, da seguinte forma:  

 
𝑖 = 𝛾𝑖 + (1 − 𝛾) 𝛽 𝑖 + 𝛽 𝐸 𝜋 − 𝜋∗ + 𝛽 𝐸 𝑦 + 𝜀  (2) 

 
Os parâmetros 𝛽  e 𝛽  na equação em (2) medem a resposta de longo prazo à inflação e ao hiato do 

produto, respectivamente. As respostas de curto prazo podem ser encontradas através de 𝜌 = (1 − 𝛾)𝛽 , 
para 𝑖 = 0,1,2. O ajuste gradual da taxa de juros corrente em relação a sua meta estabelecida pelo banco 
Central é dado por 𝛾. 

Na literatura nacional, alguns estudos tem considerado a estimação de funções de reação para o BC 
baseado em uma regra de Taylor para investigar a condução da política monetária brasileira. Andrade e 
Divino (2001) usam informações mensais entre 1994 e 1999 para estimar as regras ótimas para a política 
monetária brasileira após a implementação do Plano Real. Eles concluem que a função de reação se 
mostra pouco sensível a inflação, enquanto o parâmetro do hiato do produto apresenta valor elevado. Ou 
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seja, para o período estudado, a autoridade monetária priorizou a estabilidade do produto ao invés da 
estabilidade da inflação.  

Para Curado e Dezordi (2004) o modelo de Taylor tradicional não se adequa aos dados brasileiros 
para o período de 1999 a 2002. Segundo os autores, é necessária a incorporação de defasagens do hiato do 
produto à modelagem clássica da regra. 

Teixeira, Dias e Dias (2010) estimam uma função de reação para a economia brasileira entre 2001 e 
2008, a partir de um modelo de vetores autoregressivos (VAR). Os autores investigam a existência de um 
efeito calendário4 na condução da política. Para tal, estimam uma especificação da regra5 em que a 
variação da taxa básica de juros é função da diferença móvel da expectativa do IPCA do mercado em 
relação à meta inflacionária (proxy para o efeito calendário), ao valor corrente e à expectativa do hiato do 
produto. Eles concluem que, de forma singela, a taxa de juros é influenciada pelo efeito calendário. Em 
conformidade com outros estudos, a Selic reage fortemente aos movimentos futuros de expectativa 
inflacionária e ao hiato do produto. 

Fenolio (2007) estima uma regra de Taylor expandida com variáveis eleitorais, para o período entre 
2000 e 2006. Para o autor, o Bacen tem operado com independência desde a implementação do regime de 
metas de inflação, uma vez que seus resultados não encontram evidências que a condução da política 
monetária tenha sido manipulada para fins eleitorais.  

Mendonça, Dezordi e Curado (2005) analisam o ajustamento da regra na determinação da taxa de 
juros após o regime de metas. Os pesquisadores não encontram significância estatística na resposta da 
taxa Selic aos desvios da inflação e do produto, para o período de 07:1999 a 12:2003. No entanto, 
verificam fortes indícios que a variável dependente estivesse sendo operada para equilibrar o balanço de 
pagamentos. 

Supondo que tanto a taxa de juros real de equilíbrio de longo prazo e a meta de inflação variam no 
tempo, Soares e Barbosa (2006) sugerem que as variações da taxa de câmbio real corrente e defasada são 
estatisticamente significantes na estimação da função de reação da autoridade monetária, que tem como 
base a regra de Taylor, para o período de 2000:05 a 2005:10. 

De acordo com Taylor (2001), mesmo que a função de reação do Banco Central não se baseie na 
taxa de câmbio, esta tem um efeito indireto sobre a variável dependente da regra, resultado da inércia e 
das expectativas racionais. 

Ao avaliar os desafios enfrentados pelo regime de metas para inflação no Brasil, Minella et al. 
(2003) usam uma regra de Taylor adicionada de uma variável que capta as variações do câmbio. O 
presente trabalho considera uma função de reação para o BC baseada na seguinte formulação da regra de 
Taylor: 

 
𝑖 = 𝛾𝑖 + (1 − 𝛾) 𝑖 + 𝛽 𝐸 𝜋 − 𝜋∗ + 𝛽 𝐸 𝑦 +  𝛽 Δ𝑒 + 𝜀  (3) 

em que Δ𝑒  é a variação da taxa de câmbio nominal. Com informações mensais de 1995.07 à 2002.12, 
os autores mostram que o Banco Central do Brasil reagiu fortemente às expectativas de inflação (forward-
looking). 

A partir de uma regra de Taylor em um modelo DSGE e dados trimestrais para o período de 2000:1 
a 2012:2, Ferreira (2015) mostra que a autoridade monetária brasileira assumiu uma postura anti-
inflacionária, e que a volatilidade do câmbio é um fator auxiliar na condução da política monetária 
nacional. 
 
2.2.Não linearidades na função de reação do Banco Central: Evidências empíricas  
 

A regra de política monetária tem como base as preferências dos formuladores de políticas. Desse 
modo, a tomada de decisão do BC pode se alterar à medida que mudanças ocorrem no cenário econômico. 
Com efeito, os parâmetros da função de reação do Banco Central tornam-se instáveis, resultado da 
                                                           
4  Como a política monetária possui uma defasagem temporal sobre as expectativas dos agentes, a definição da taxa de juros 
leva em consideração as expectativas de inflação seis meses à frente (Teixeira, Dias e Dias, 2010). 
5 𝑖 = 𝛼 + 𝛽(𝐿𝑂𝐺𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴𝑁𝐴) + 𝛾(𝐷𝐺𝐴𝑃𝐼𝐵) + 𝛿(𝐸𝑋𝑃𝐺𝐴𝑃). 
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natureza mutável do comportamento da autoridade monetária e dos objetivos da política econômica. 
Yüksel, Metin-Ozcan e Hatipoglu (2013) destacam a importância de considerar especificações não-

lineares nos parâmetros das funções de reação de reação para o BC. Segundo os autores, as decisões de 
política monetária baseiam-se no comportamento do policymaker à respeito do estado da economia e dos 
seus objetivos de politica econômica, que estão sujeitos a mudanças ao longo do tempo. 

Além disso, os bancos centrais consideram um amplo conjunto de informações para tomada de 
decisões em relação à política monetária, além de considerar um conjunto amplo de variáveis. Assim, se o 
BC ajusta sua taxa de juros seguindo uma regra de Taylor, é possível que em diferentes períodos os 
mesmos níveis de inflação e produto estejam associados à níveis de taxa de juros distintos, pois a 
informação utilizada pelo policymaker será diferente em cada período. Por fim, pode-se associar a 
instabilidade nos parâmetros desta função de reação à mudanças no mecanismo de transmissão da política 
monetária.  

Para modelar a instabilidade nos parâmetros estruturais da função de reação para o BC, alguns 
estudos empíricos têm utilizado métodos de estimação que incluem efeitos não-lineares nessa relação, 
representados por regras de Taylor que consideram mudanças estruturais nos parâmetros da relação no 
tempo (Duffy; Engle-Warnick, 2006; Aragón; Medeiros, 2013; Medeiros; Portugal; Aragon, 2016), 
funções de reação com efeitos threshold (Bunzel; Enders, 2010; Sznajderska, 2014) ou ainda modelos 
com parâmetros variantes no tempo (Kim; Nelson, 2006; Boivin, 2006; Aragon; Medeiros, 2015).  

Kim e Nelson (2006) estimam uma regra de Taylor através de um modelo com parâmetros variantes 
no tempo (TVP) e reportam uma divisão na história da política monetária dos EUA em três períodos na 
amostra utilizada. Boivin (2006) também considera a estimação de regras de Taylor com parâmetros 
variantes no tempo para verificar empiricamente mudanças na condução de política monetária dos EUA. 
Seus resultados mostram mudanças substanciais nos parâmetros que capturam resposta do FED à inflação 
e ao produto, que não são capturadas pela divisão da amostra em subperíodos, como utilizado na literatura 
prévia em Clarida, Gali e Gertler (2000) e Orphanides (2002, 2003).  

Para o Brasil, Teles e Brundo (2006) estimam a função de reação para o Banco Central do Brasil 
(BCB) com parâmetros variantes no tempo para o período 1999 – 2006. Os autores consideram que os 
parâmetros da regra de Taylor podem estar sujeitos à instabilidade devido à mudanças na condução de 
política monetária, que podem variar de acordo com as preferências dos policymakers ou com a mudança 
nas condições da economia. Seus resultados mostram que o BCB agiu ativamente no combate à inflação e 
esta política continuou efetiva até o final do período considerado, com um aumento substancial do 
coeficiente que mensura a reação da taxa de juros à inflação. 

Policano e Bueno (2006) também estimam uma função de reação com parâmetros variantes no 
tempo para o BCB entre 1995 - 2005. Os seus resultados mostram que a condução de política monetária 
pode ser divida em dois períodos: entre 1995 – 1999, que compreende o período de câmbio fixo, a taxa 
Selic reagiu fortemente ao hiato do produto e a variação das reservas cambiais; já entre 1999 – 2005, 
período associado à adoção do regime de metas de inflação, a taxa básica de juros reagiu principalmente 
às expectativas de inflação. 

Para investigar mudanças na condução de política monetária do BCB sob o regime de metas de 
inflação, Aragon e Medeiros (2015) estimam uma regra de Taylor com parâmetros variantes no tempo, 
utilizando a metodologia proposta por Kim e Nelson (2006). Seus resultados mostram que a resposta da 
taxa de juros à inflação corrente e às expectativas de inflação tem diminuído ao longo do tempo. Em 
particular, o BCB respondeu mais fortemente à expectativa de inflação do que a inflação observada, o que 
evidencia um comportamento foward-looking da autoridade monetária no período estudado. Em relação à 
resposta da política monetária ao hiato do produto, observou-se uma tendência de aumento após a crise de 
2009, onde a partir de então há evidências de que a regra política violou o princípio de Taylor. 

Utilizando um modelo VAR onde os parâmetros da regra de Taylor variam no tempo (TVP-VAR), 
Balbino, Colla e Teles (2011) analisam a condução de política monetária no período 1999 – 2009, que 
compreende a implementação do regime de metas de inflação. Seus resultados mostram que não há 
diferenças significativas entre a condução de politica monetária nas gestões Armínio Fraga e Henrique 
Meirelles. Ademais, as evidências empíricas mostram ainda que na gestão Armínio Fraga a reação da taxa 
de juros à inflação manteve-se abaixo do necessário para estabilizar a inflação no início do regime de 
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metas para inflação, entre 1999-2001; já na gestão Henrique Meirelles, as respostas dos juros a uma 
variação da inflação ficaram acima de um, o que demonstra o rigor do BCB na condução da política 
monetária para a estabilização dos preços. 

De Oliveira et. al. (2013) investigam a existência de mudança estrutural na função de reação do tipo 
Taylor, estimada no período de 2000 a 2011. De acordo com os autores, desde a adoção de metas para 
inflação, os coeficientes da regra de política monetária não permaneceram constantes e que o BCB foi 
mais sensível à expectativa inflacionária, em relação à sua meta, do que ao hiato do produto.  

Supondo que os parâmetros da função de reação mudaram no primeiro mandato do governo Dilma 
Rousseff e que a taxa natural de juros da economia brasileira variou ao longo do tempo, Barbosa, Camêlo 
e João (2016) estimam uma função de reação para BCB no período 2003-2015. Os seus resultados 
indicam que durante o primeiro governo da presidente, o Banco Central teve um comportamento mais 
tolerante do que em todos os outros anos analisados, o que pode ser entendido como uma das razões da 
inflação ter alcançado patamares próximos ou acima do limite superior a partir de 2011. 

Resultado similar é reportado por Cortes e Paiva (2017), os quais usam modelos com mudanças 
markovianas e encontram evidências que indicam que o BCB adotou um regime de política monetária 
mais frouxo durante o primeiro mandato da presidente Dilma, o que contribuiu para a deterioração das 
expectativas e da inflação.  

Silva (2019) descreve a dinâmica da taxa de juros natural brasileira para o período relativo ao Tripé 
Macroeconômico e a Nova Matriz Econômica (2001:3 – 2018:1). Os resultados encontrados no estudo 
corroboram com a suposição de que a autoridade monetária brasileira reduziu a taxa real de juros aquém 
de seu nível natural, entre o início de 2011 e meados de 2013, o que provocou pressão inflacionária nos 
anos seguintes.  

A exposição acima revela alguma incerteza sobre a melhor especificação da regra de Taylor e que 
os parâmetros da função de reação do BC estão sujeitos a mudanças ao longo do tempo.  
 
2.3.Índices de Credibilidade da Política Monetária 

 
A credibilidade da política monetária está associada às crenças (beliefs) dos agentes econômicos a 

respeito do cumprimento dos objetivos de política monetária adotados pelo BC em relação à estabilidade 
de preços da economia. Para Blinder (2000), “A central bank is credible if people believe it will do what it 
says”. Em economias que adotam o regime de metas de inflação, a credibilidade da política monetária 
torna-se uma condição essencial para o seu sucesso.  

Alguns trabalhos avaliam a credibilidade do BC a partir de diferentes metodologias. Há indicadores 
que são baseados na diferença entre as expectativas de inflação do setor privado e a meta de inflação, 
como os índices desenvolvidos por Cecchetti e Krause (2002), De Mendonça (2007), De Mendonça e 
Souza (2009), Bordo e Siklos (2017) e Levieuge et al (2018). Outros trabalhos mensuram a credibilidade 
da autoridade monetária a partir de uma ponderação atribuída pelos agentes econômicos à meta de 
inflação na formação de suas expectativas de inflação, como os desenvolvidos por Bomfim e Rudebush 
(2000), Demertzis et al. (2008) e Issler e Oliveira (2018). Outro grupo de trabalhos utiliza filtro de 
Kalman para construir uma proxy para a credibilidade do BC, como os trabalhos de Hardouvelis e 
Barnhart (1989), Demertzis et al. (2012) e Vereda et al. (2020).  

O índice de credibilidade proposto neste trabalho é baseado na estimação de uma regra de Taylor 
com parâmetros variantes no tempo, onde a importância de cada variável explicativa ao longo de tempo é 
mensurada por uma probabilidade estimada a partir do DMA. A medida de credibilidade do BC é a 
probabilidade de inclusão da variável que mensura o desvio das expectativas em relação à meta de 
inflação. A ideia básica é a de que essa probabilidade é a esperança de como o BC reagirá para cumprir o 
seu objetivo de manutenção dos preços. Para fins de comparação com este índice, utilizam-se os 
indicadores de Cecchetti e Krause (2002) e De Mendonça (2007). A principal vantagem desses 
indicadores é que eles são intuitivos e fáceis de calcular. 

Cecchetti e Krause (2002) constroem um índice de credibilidade que é uma função inversa da 
diferença entre a expectativa de inflação 𝐸(𝜋)  e a meta (𝜋 ). O índice é definido pela seguinte função: 
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𝐼𝐶 =

⎩
⎨

⎧
1,                                se 𝐸(𝜋) ≤ 𝜋

1 −
1

0,2 − 𝜋
[𝐸(𝜋) − 𝜋 ],  se 𝜋 < 𝐸(𝜋) < 20%

       0,                                se    𝐸(𝜋) ≥ 20%

 

 

(4) 

O índice 𝐼𝐶  em (4) é igual a 1 se a inflação esperada é menor ou igual a meta de inflação e 
decresce linearmente à medida que a expectativa de inflação aumenta. Quando a expectativa de inflação é 
maior que 20%, o índice assume valor igual a 0.  

O índice proposto por De Mendonça (2007) é uma extensão do índice de Cecchetti e Krause (2002) 
e considera que não apenas desvios positivos, mas também desvios negativos da expectativa de inflação 
em relação à meta podem levar a perda de credibilidade da política monetária. O índice proposto por De 
Mendonça (2007) é calculado pela seguinte expressão: 

𝐼𝐶 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 1,                                se 𝐸(𝜋) = 𝜋

1 −
1

𝜋∗ − 𝜋
[𝐸(𝜋) − 𝜋 ],         se 𝜋 < 𝐸(𝜋) < 𝜋

                   0,                se 𝐸(𝜋) ≤ 𝜋  ou 𝐸(𝜋) ≥ 𝜋

 (5) 

 
, onde 𝜋  e 𝜋  representam os limites inferior e superior para a meta de inflação, respectivamente. O 
valor de 𝜋∗ no denominador em (5) corresponde ao limite inferior 𝜋 , se 𝐸(𝜋) < 𝜋  e 𝜋 , se 
𝐸(𝜋) > 𝜋 . Os valores do índice também variam entre 0 (nenhuma credibilidade) e 1 (total credibilidade). 
O índice 𝐼𝐶  atinge seu valor máximo de 1 quando a expectativa de inflação é igual a meta e decresce 
linearmente e simetricamente para os limites superior e inferior quando as expectativas se desviam da 
meta.  
 
3 BASE DE DADOS  

 
Para estimar a regra de Taylor baseada em (3) e construir os índices de credibilidade em (4) e (5), 

são usados dados mensais de janeiro de 2002 a dezembro de 20216. A taxa de juros utilizada nesta análise 
(𝑖 ) é a SELIC over mensal (% ao ano), obtida junto ao BCB; as séries de previsão para a inflação7 
(𝐸 𝜋 ) e a meta inflacionária8 (𝜋∗) e os limites superior e inferior para a meta foram obtidos junto ao 
site do BACEN; 𝑦  é uma estimativa para o hiato do produto em 𝑡 − 1, estimada via aplicação do filtro 
HP sobre o índice de produção industrial ajustado sazonalmente, obtido a partir da Pesquisa Industrial 
Mensal – Produção Física do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); a variável ∆𝑒  
representa a variação em 12 meses da taxa de câmbio nominal R$/US$ (𝑒 ) em 1t   e foi obtida no site 
Ipeadata. O gráfico 1 mostra a evolução das variáveis utilizadas na análise. 

Para a construção dos desvios da expectativa de inflação em relação à sua meta, utilizou-se a 
medida proposta por Minella et al (2003), que utiliza uma ponderação dos desvios da inflação esperada 
para os períodos  𝑡 e 𝑡 + 1  a partir de suas respectivas metas de inflação expressa pela variável 𝐷𝑗 
definida por: 

𝐷𝑗 =
12 − 𝑗

12
𝐸 𝜋 − 𝜋∗ +

12 − 𝑗

12
𝐸 𝜋 − 𝜋∗  

(6) 

 
 
 

                                                           
6 O período analisado deu-se pela disponibilidade de informações da variável de expectativa. 
7 Utilizou-se nesta análise a expectativa média de inflação (IPCA) – taxa acumulada para os próximos doze meses (% a.a.) – 
obtidas no BACEN/Boletim/Ativ. Econ.. 
8 Com a implementação do Sistema de Metas para inflação em 1999, o Conselho Monetário Nacional (CMN) começou a 
divulgar anualmente a meta e o intervalo de tolerância para o período, com o objetivo de ancorar as expectativas dos agentes 
econômicos. 
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Gráfico 1 - Evolução das variáveis utilizadas na Regra de Taylor (2002-2021) 
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A tabela 1 apresenta as estatísticas descritivas das variáveis empregadas à Regra de Taylor. Vale 

ressaltar que, inicialmente, todas as variáveis foram submetidas ao teste de raiz unitária de Dickey-Fuller 
Aumentado (ADF)9 e, com exceção da variável 𝑖 , todas as outras se mostraram estacionárias aos níveis 
usuais de significância. Entretanto, o resultado do teste de raiz unitária que permite a existência de uma 
quebra na tendência e no intercepto da equação de teste10 mostra que esta série é estacionária à um nível 
de significância de 5%.  Os resultados encontrados desse teste, para as séries usadas neste trabalho, estão 
resumidos na tabela 2. 

 
Tabela 1 – Estatísticas descritivas das variáveis utilizadas na Regra de Taylor 

Variáveis Média Mediana Máximo Mínimo 
Desvio-
padrão 

Fonte 

 𝑖  11,69 11,18 26,32 1,9 5,25 BACEN 

𝐸 𝜋 − 𝜋∗ 0,77 0,62 8,84 -1,20 1,50 BACEN 

𝑦  1,02×10-12 0,58 6,48 -20,47 3,34 IBGE/PIM-PF 

 ∆𝑒  5,99 2,95 67,45 -26,88 19,54 IPEADATA 

 
Tabela 2 – Testes de raiz unitária das variáveis utilizadas na Regra de Taylor 

Variável Teste de Dickey-Fuller Aumentado 

𝑖  
-3,6083 
(0,0318) 

𝐸 𝜋 − 𝜋∗ 
-3,5011 
(0,0422) 

𝑦  
-3,7855 
(0,0194) 

∆𝑒  
-4,9998 
(0,0003) 

Nota: Todos os testes foram feitos com tendência e intercepto. O p-valor entre parênteses.  

                                                           
9 A hipótese nula do teste ADF é que as séries possuem raiz unitária. 
10 O valor p do teste de raiz unitária permitindo uma quebra no intercepto e tendência é 0,0452; ao permitir uma quebra apenas 
na tendência, o valor p é de 0,0537. 
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4 METODOLOGIA ECONOMÉTRICA: DYNAMIC MODEL AVERAGING (DMA)  
 

A regra de Taylor em (3) é estimada através do método de combinação dinâmica de modelos 
(dynamic model averaging – DMA), proposto inicialmente por Raftery et al (2010). Esse método permite 
que a importância de cada regressor varie no tempo para evitar problemas relacionados a instabilidade nos 
parâmetros do modelo, bem como a de incerteza sobre a especificação, no sentido de qual variável 
explicativa deve ser utilizada no modelo de regressão.  

O DMA utiliza a especificação de modelos com parâmetros variantes no tempo (TVP). Os seus 
parâmetros são estimados através da representação de estado-espaço, com a aplicação do filtro de Kalman 

e de técnicas bayesianas. Seja ty  a variável dependente e tz  um vetor de regressores, incluindo o 

intercepto. O DMA pode ser representado da seguinte forma: 
 

𝑦 = 𝑧 𝜃 + 𝜀  (7a) 
 

𝜃 = 𝜃 + 𝜂  (7b) 
  

para 𝑡 = 1, … , 𝑇. No caso do presente estudo, 𝑦  é a taxa básica de juros, 𝑧  o vetor de variáveis 

explicativas da regra de Taylor em (3)11, 𝜃  é um vetor de coeficientes, 𝜀  ~  𝑁(0, 𝑉 ) e  𝜂  ~  𝑁(0, 𝑊 ) 
são erros aleatórios independentes. As possíveis combinações dos regressores compõem k modelos 
(𝑀 , … , 𝑀 ), formados a partir de subconjuntos das variáveis no vetor 𝑧 . Esses modelos são 
representados como: 
 

𝑦 = 𝑧
( )

𝜃
( )

+ 𝜀
( ) (8a) 

  

𝜃
( )

= 𝜃
( )

+ 𝜂
( ) (8b) 

 

onde  𝜀
( )

 ~ 𝑁(0, 𝑉
( )

) e 𝜂
( )

  ~ 𝑁(0, 𝑊
( )

). Seja 𝐿  o indicador do modelo utilizado, ou seja, 𝐿 = 𝑘 
significa que o modelo 𝑘 foi selecionado. O DMA calcula Pr(𝐿 = 𝑘 | 𝑌 ), para  𝐿 = 1, … , 𝑘 e 
𝑌 = {𝑦  , … , 𝑦 }. Ou seja, essa ferramenta computa a probabilidade de o modelo 𝑘 poder ser usado 
para prever (ou explicar) 𝑦 , dado o conjunto informacional até 𝑡 − 1. O valor estimado ou previsto da 
variável dependente é dado por: 

𝑦 = E(𝑦  | 𝑌 ) =  Pr(𝐿 = 𝑘 | 𝑌 ) 𝑧
( )

 𝜃
( )  (9) 

O emprego do filtro de Kalman e da inferência bayesiana para computar grande número de 
parâmetros exige muito em termos computacionais. No entanto, Raftery et al. (2010) sugerem uma 
aproximação que tem vantagens em relação a modelos de estado-espaço padrões. Segundo Koop e 
Korobilis (2012), essas aproximações são computacionalmente simples e parecem funcionar bem na 
prática. Esta estrutura envolve dois parâmetros, 𝜆 e 𝛼, chamados fatores de esquecimento (forgetting 
factor) e com valores levemente abaixo de um. Desse modo, o filtro de Kalmam é aplicado para gerar: 

 

𝜃 |
( )

=  𝜃 |
( )  (10) 

 

𝛴 |
( )

= 𝜆 𝛴 |
( )

    𝑝𝑎𝑟𝑎 0 < 𝜆 ≤ 1  
(11) 

 

sendo ∑  
( )

| é a matriz de variância-covariância de 𝜃( ) , calculada como 𝑊( )
= (𝜆 − 1) ∑  

( )
| . 

Essa forma de calcular a matriz de variância e covariância, que não necessita do uso dos algoritmos do 

                                                           
11 Incluindo o intercepto. 
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filtro de Kalman nessa etapa, reduz o problema computacional. O parâmetro 𝜆 funciona como um dos 
fatores de esquecimento dessa abordagem. A outra etapa usual nos modelos de estado-espaço (modelos 
com TVP) que usam o filtro de Kalman é a de atualização, na qual as inferências iniciais sobre os 
parâmetros do modelo são calculadas incluindo-se as informações do tempo t e ajustando o erro de 
previsão dos mesmos, através de: 
 

𝜃 |
( )

= 𝜃 |
( )

+ 𝛴 |
( )

𝑧
( )′

𝑉
( )

+ 𝑧
( )

𝛴 |
( )

𝑧
( )′

𝑦 − 𝑧
( )

𝜃
( )  (12) 

 

𝛴 |
( )

= 𝛴 |
( )

− 𝛴 |
( )

𝑧
( )′

𝑉
( )

+ 𝑧
( )

𝛴 |
( )

𝑧
( )′

𝑧
( )

𝛴 |
( )  

 
(13) 

 
 Seja 𝜏 |  a probabilidade que o modelo 𝑘 seja selecionado no tempo 𝑡 usando informações até o 

momento 𝑡 − 1, Raftery et al. (2010) sugerem calcular essa probabilidade através de: 

𝜏 | , =
| ,

∑ | ,

     para 0 < 𝛼 ≤ 1 (14) 

onde 𝛼 é outro parâmetro de esquecimento com interpretação similar a 𝜆. Com o emprego de 𝛼 na 
equação de previsão do modelo, não existe a necessidade do uso de um algoritmo de Monte Carlo via 
Cadeias de Markov (MCMC) ou algo similar para estimar as probabilidades de transições entre modelos, 
utilizados, por exemplo, em modelo com mudanças de Markov. Nesse contexto, 𝜏 | ,  assume a forma: 
 

𝜏 | , =
𝜏 | ,

  𝑝 (𝑦 |𝑦 )

∑ 𝜏 | ,
 𝑝 (𝑦 |𝑦 )

 
(15) 

 
sendo 𝑝 (𝑦 |𝑦 ) é a densidade preditiva para o modelo 𝑙 valorada em 𝑦 . Neste trabalho, pressupõe-se 
para quaisquer modelos distribuições não informativas, ou seja, almeja-se que a informação dos dados 

seja dominante. Assim, faz-se que sejam igualmente prováveis, além de atribuir 𝜃
( )

~𝑁 0, 100𝐼 , 
sendo 𝑛  o número de variáveis no modelo k, como em Koop e Korobilis (2012). 
  
5. RESULTADOS 
5.1. Probabilidades de Inclusão e Mudanças na Condução de Política Monetária do BCB 

 
Para estimar uma função de reação do Banco Central, que considere a incerteza sobre qual a melhor 

especificação e as possíveis mudanças na condução da política monetária ao longo do tempo, estimou-se 
uma Regra de Taylor através da metodologia do Dynamic Model Average (DMA). Na versão da regra 
estimada, a taxa básica de juros é uma função dos desvios da expectativa de inflação em relação à sua 
meta, da produção em relação ao seu valor potencial e da variação da taxa de câmbio, assim como em 
Minella et al. (2003). 

Utilizou-se o DMA com  =   0,9512. O parâmetro  indica que observações j períodos no 
passado tem peso de  . Neste exercício empírico, a escolha de   0,95 implica que observações dois 
anos atrás recebem aproximadamente 30% do peso da observação do último período, considerando dados 
mensais. Além disso, considerou-se ainda um horizonte de previsão h = 0, o que significa que as 
probabilidades de inclusão das variáveis refletem a importância dos regressores na explicação da variável 
dependente contemporaneamente em cada período de tempo.  

O critério de inclusão dos regressores é o mesmo de Koop e Korobilis (2012), ou seja, os 
regressores são utilizados se apresentarem probabilidades de inclusão maiores do que 0,5 em pelo menos 
algum ponto do tempo no período em análise. Como o DMA permite o modelo de regressão variar no 
tempo, então algumas variáveis que potencialmente não são importantes em algum período do tempo 

                                                           
12 Raftery et al (2010) considera 𝜆 = 0,99 em sua análise, enquanto Koop e Korobilis (2012) consideram 𝜆 ∈ (0,95; 0,99). 
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podem ser incluídas como potenciais regressores na explicação da variável dependente em outros 
períodos.   

Para uma melhor comparação entre os resultados do DMA e as características da condução da 
política monetária brasileira, o quadro 1 apresenta uma relação dos presidentes do Banco Central do 
Brasil e uma breve descrição da política econômica adotada no período. 

 
Quadro 1 – Descrição da política econômica (1999 – 2021) 

PERÍODO PRESIDENTE DO BC CONDUÇÃO DA POLÍTICA 

I:    04/03/1999 – 01/01/2003 Armínio Fraga Neto Política em consonância com metas para inflação, metas 
de superávit fiscal e câmbio flutuante. 

II:   01/01/2003 – 01/01/2011 
Henrique de Campos 
Meirelles 

Política em consonância com metas para inflação, metas 
de superávit fiscal e câmbio flutuante.Forte incerteza dos 
agentes econômicos com a condução da política 
econômica, em 2003. 

III: 01/01/2011 – 08/06/2016 
Alexandre Antonio 
Tombini  

Política monetária orientada para redução da taxa de 
juros e política fiscal direcionada para o investimento, 
elevação de gastos, concessões de subsídios e 
intervenção em preços. 

IV: 08/06/2016 – 27/02/2019 Ilan Goldfajn 
Retomada da política baseada nas metas para inflação, 
metas de superávit fiscal e câmbio flutuante. 

V: 28/02/2019 – 31/12/2024* Roberto Campos Neto 
Política baseada nas metas para inflação, metas de 
superávit fiscal e câmbio flutuante. 

 
O gráfico 2 descreve a probabilidade de inclusão dos regressores na regra de Taylor entre 2002 a 

2021. Pode-se visualizar que, para o período entre 2003 a 2009, a autoridade monetária brasileira reagiu 
fortemente aos desvios da expectativa de inflação em relação a sua meta. Segundo Gremaud, 
Vasconcellos e Toneto Jr. (2017), o início do ano de 2003 foi um período de incerteza dos agentes 
econômicos com relação a condução da política econômica nacional. Esses resultados também 
corroboram os de Nunes e Portugal (2009) que concluem que a autoridade monetária brasileira adotou 
uma política ativa entre o período de 2003-2008. A adoção desse tipo de política monetária refletiu sobre 
a inflação que se manteve ao redor de sua meta. 

Vale ressaltar que, à medida que se aproximam as fronteiras entre os períodos, ou seja, quando 
ocorre a mudança do presidente do Banco Central, existe uma alteração na condução da política 
monetária em relação ao período anterior. Essas mudanças nas probabilidades de inclusão descritas no 
gráfico 2, evidenciam quatro mudanças na condução da política monetária brasileira. 

No período I, esses regressores deixam de ser importantes em junho de 2002. Por volta de maio de 
2003, a variável de desvio da expectativa de inflação em relação a sua meta torna-se importante para o 
modelo e permanece desta forma em boa parte do período II, no qual a resposta do Bacen está mais 
voltada para a estabilização dos preços. Ainda neste período, a variável hiato do produto mostra-se 
relevante entre março de 2009 até o final do período considerado em dezembro de 2010.  

Após a crise financeira de 2008, a condução da política monetária apresenta sinais de mudança. A 
importância da variável de desvio da expectativa de inflação em relação a sua meta é reduzida a partir de 
2009 e torna-se irrelevante na explicação da taxa de juros a partir de 2012, permanecendo desta forma até 
o final de 2016, ou seja, em quase todo o período III. Simultaneamente, percebe-se uma elevação na 
probabilidade de inclusão da variável que mensura o hiato do produto, quase que de forma simétrica em 
relação à redução observada na probabilidade da variável que representa o desvio das expectativas de 
inflação. 
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Gráfico 2 – Probabilidade de inclusão dos regressores, por período, na regra de Taylor 
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Nota: * Desvios da expectativa de inflação em relação à meta inflacionária. 

 
No final de 2016, no período IV, há evidências de uma nova mudança na política monetária. A 

variável de desvio da expectativa de inflação volta a ganhar importância enquanto a de hiato do produto 
tem sua relevância reduzida. Neste período, a variação na taxa de câmbio não se mostra relevante na 
explicação da política monetária. 

No período V, as probabilidades de inclusão da variável 𝐷𝑗 mostram-se elevadas em quase todo o 
período, o que evidencia uma maior preocupação do BCB com o desvio das expectativas em relação à 
meta estabelecida na condução de sua política monetária. Há também uma diminuição da relevância do 
hiato do produto, de acordo com a probabilidade de inclusão associada a esta variável.  A variável de 
câmbio mostra-se relevante em apenas poucos períodos.  

A tabela 3 mostra as médias da probabilidade de inclusão dos regressores na regra de Taylor. No 
período I, nenhum regressor apresenta probabilidade acima de 0,5. No período II, a média da 
probabilidade para a variável que mensura o desvio das expectativas de inflação em relação à meta é de 
aproximadamente 0,9, evidenciando uma maior importância desta variável na explicação da taxa de juros 
da economia. Os outros regressores, neste período, não apresentaram média superior a 0,5.  

 
Tabela 3 – Média da probabilidade de inclusão dos regressores, por período, na regra de Taylor 

VARIÁVEL 
PERÍODOS 

I II III IV V 

Desvios da Inflação*  0,1811 0,8997 0,4692 0,6518 0,9181 

(0,1559) (0,1479) (0,0802) (0,1679) (0,1696) 

Hiato do Produto 0,1409 0,2370 0,7836 0,4668 0,3838 

(0,1588) (0,2999) (0,1276) (0,0402) (0,2107) 

Taxa de Câmbio 0,0721 0,2064 0,4299 0,3697 0,4467 

(0,1634) (0,2233) (0,0536) (0,0369) (0,0729) 
Nota: * Desvios da expectativa de inflação em relação à meta inflacionária. Desvio-padrão entre parênteses.  

Já no período III, o hiato do produto foi a única variável que apresentou média acima de 0,5 para a 
probabilidade de inclusão. Esse resultado indica evidências de que houve uma mudança na condução de 
política monetária em relação ao período anterior, onde o BCB aumenta sua reação em relação ao produto 
em detrimento de uma menor preocupação com a inflação. As médias para as variáveis que mensuram o 
desvio das expectativas de inflação e a variação do câmbio foram menores que 0,5, apresentando pouca 
relevância na explicação da política monetária. 
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No período V e VI a média das probabilidades de inclusão para o desvio das expectativas de 
inflação aumentam para 0,65 e 0,92, respectivamente, com uma diminuição na importância relativa da 
variável de hiato do produto, que apresentou médias de 0,47 e 0,38, nestes períodos, respectivamente. 
Esse resultado aponta para uma nova mudança na condução de política monetária adotada pelo BCB em 
relação ao período anterior e que a política monetária adotada atuou com mais rigor para conter a 
deterioração das expectativas inflacionárias, principalmente após 2016. A média para a variável câmbio 
não apresentou relevância. 

Esses resultados estão alinhados com os de outros estudos. Teles e Brundo (2006) e Policano e 
Bueno (2006) mostram que, após a adoção do sistema de metas para a inflação, a política monetária do 
BCB atuou no sentido de manter a estabilidade do nível de preços da economia em relação ao período 
anterior. Em particular, o trabalho de Balbino, Colla e Teles (2011) mostram ainda que não há diferenças 
significativas na condução de política monetária das gestões Armínio Fraga e Henrique Meirelles, onde a 
BC atuou no sentido de manter a estabilidade dos preços. 

Entretanto, a resposta da taxa de juros à inflação e ao hiato do produto não se manteve constante no 
tempo, principalmente após crise de 2009, como demonstra os resultados encontrados na literatura. 
Aragon e Medeiros (2015), Barbosa, Camêlo e João (2016) e Cortes e Paiva (2017) indicam uma 
mudança na condução da política monetária após esse período, onde a autoridade monetária se comportou 
de forma discricionária. As evidências empíricas relacionadas a estes trabalhos indicam que essa conduta 
contribuiu para a deterioração das expectativas e da inflação nos períodos subsequentes.  

Silva (2019) observa que a taxa real de juros foi mantida abaixo de sua taxa natural entre o início de 
2011 e meados de 2013. No entanto, após a perda de confiança dos agentes econômicos no conjunto de 
políticas econômicas adotadas a partir de 2011, que eram fundamentadas na intervenção governamental 
na economia e englobavam a combinação de uma política monetária mais tolerante com a inflação e 
política fiscal voltada para o investimento, elevação dos gastos, concessões de subsídios e intervenção nos 
preços, essas taxas voltam a se aproximar. 
 

5.2. Uma nova abordagem para a construção de um indicador de credibilidade para a política monetária 
em economias com metas de inflação  

 
A análise na subseção anterior mostra que as probabilidades de inclusão das variáveis explicativas 

da regra de Taylor, estimadas via DMA, são capazes de capturar as principais mudanças na condução de 
politica monetária do BCB ao longo dos últimos 20 anos. Essas probabilidades mensuram a importância 
de cada variável explicativa da regra de Taylor em cada ponto do tempo e, portanto, refletem a esperança 
de como o BC reagirá para manter o que foi prometido. Dessa forma, essas probabilidades vão ao 
encontro da definição de credibilidade de Blinder (2000) “A central bank is credible if people believe it 
will do what it says”.  

Há algumas vantagens de se calcular o índice de credibilidade baseado em uma regra de Taylor com 
especificação que varia no tempo. O uso da probabilidade de inclusão da variável 𝐷𝑗 como um indicador 
de credibilidade da política monetária, pode mostrar se o BC atua de forma discricionária em alguns 
momentos, quando ela esteja abaixo de 0,5 (50%) ou possua alta oscilação mesmo para valores acima 
desse nível, ou se o BC segue uma regra, ou seja, quando seu valor é elevado e relativamente constante. 
Outro ponto positivo é que o indicador de credibilidade é estimado considerando outras variáveis 
importantes indicadas pela teoria e por evidências empíricas. 

O indicador proposto também varia entre 0 e 1, assim como os indicadores de Cecchetti e Krause 
(2002) e De Mendonça (2007). Quanto mais próximo de 1, maior será o peso atribuído aos desvios das 
expectativas de inflação em relação à meta pelo BC e maior será sua credibilidade. Valor próximo à 0 
significa uma menor importância da política monetária ao desvio das expectativas e uma menor 
credibilidade. O gráfico em 3 compara as trajetórias do indicador proposto (𝑃𝑟𝑜𝑏(𝐷𝑗)) com a dos índices  
𝐼𝐶  e 𝐼𝐶 : 
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Gráfico 3. Comparação com os índices 𝐼𝐶  e 𝐼𝐶  
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É possível observar similaridades entre a trajetória do indicador proposto neste trabalho e as 

medidas de Cecchetti e Krause (2002) e De Mendonça (2007).  Os valores elevados e constantes entre 
2003 a 2008, 2017.08 a 2019.04 e 2019.09 ao fim da amostra indicam que nestes períodos o BC atuou 
seguindo uma regra, enquanto em momentos entre 2010 e 2015 a atuação acontece de forma 
discricionária. Há também uma forte correlação entre essas medidas, como mostra a tabela 4:  

 
Tabela 4. Correlação (não-centrada) entre os indicadores de credibilidade 

 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝐷𝑗) 𝐼𝐶  𝐼𝐶  

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝐷𝑗) - 0,953259 0,903559 
𝐼𝐶  0,953259 - 0,901819 

𝐼𝐶  0,903559 0,901819 - 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Neste estudo, propõem-se um índice de credibilidade baseado em uma regra de Taylor com 

parâmetros e especificação do modelo variando no tempo, a partir do Dynamic Model Averaging (DMA). 
Os resultados indicam que ocorreram 4 mudanças na condução da política monetária brasileira no período 
de 2002-2021.  

No início, por volta de junho de 2002, há evidências de que o Banco Central deixou de reagir às 
alterações dos desvios das expectativas de inflação em relação a sua meta, ao hiato do produto ou ao 
câmbio. Entretanto, próximo de maio de 2003, a probabilidade do BC reagir em função do desvio da 
expectativa de inflação se eleva rapidamente até se tornar 1 e assim permanece até pouco depois da crise 
global de 2008, quando os resultados mostram evidências de uma nova mudança na condução da política 
monetária.  

A probabilidade de reação do BC em relação aos desvios da expectativa de inflação se reduz em 
2009 e essa variável torna-se não importante na regra de Taylor do BC a partir de 2010 e permanece desta 
forma até meados de 2016. Simultaneamente, percebe-se uma elevação na probabilidade de inclusão das 
variáveis hiato do produto e câmbio, quase que de forma simétrica em relação a redução observada na 
probabilidade da variável de inflação. Nesse período verifica-se também um aumento da inflação.  

Por volta de novembro de 2016, há evidências de uma nova mudança. A variável de desvio da 
expectativa de inflação volta a ganhar importância enquanto a de hiato de produto tem sua relevância 
reduzida. Nesse período, a taxa de câmbio mantém sua probabilidade de inclusão na regra de Taylor 
brasileira. 
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Em geral, a metodologia utilizada revela que a especificação da reação do BC brasileiro muda ao 
longo do tempo. Apesar das probabilidades de inclusão das variáveis não serem os coeficientes das 
mesmas, elas refletem a probabilidade de como o BC reage. Isto pode ser observado pela precisão de 
como estas probabilidades refletem os fatos estilizados da condução da política monetária brasileira no 
período analisado. 

O índice proposto é derivado de um modelo teórico no qual a medida de credibilidade do BC é 
estimada considerando outras variáveis importantes de acordo com a teoria e evidências empíricas prévias 
e fornece evidências de quando o BC atua através de uma regra, ou age de forma mais discricionária. Há 
evidências de que entre 2003 a 2008, 2017.08 a 2019.04 e 2019.09 ao fim da amostra o BC atuou 
seguindo uma regra, enquanto em momentos entre 2010 e 2015 a atuação acontece de forma 
discricionária. Há também uma forte correlação entre o indicador de credibilidade proposto e os índices 
de Cecchetti e Krause (2002) e De Mendonça (2007), algo em torno de 0.95 e 0.90 respectivamente. 
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