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Resumo

O artigo tem como objetivo demonstrar como a mudança inesperada na volatilidade da taxa de juros ex-
terna afeta pequenas economias emergentes abertas. Construı́mos um modelo DSGE de uma economia
pequena e aberta e postulamos um processo de volatilidade estocástica para as taxas de juros externas.
Constatamos que a volatilidade da taxa de juros externa provoca uma queda na produção, consumo, in-
vestimento e horas trabalhadas, enquanto o aumento da inflação leva a uma desvalorização da taxa de
câmbio e uma melhora na conta corrente.
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Abstract

The article aims to demonstrate how unexpected change in foreign interest rate volatility affects small open
emerging economies. We build a DSGE model of a small and open economy and postulate a stochastic
volatility process for foreign interest rates. We find that foreign interest rate volatility triggers a drop in
production, consumption, investment, and hours worked, while rising inflation leads to a devaluation of the
exchange rate and an improvement in the current account.
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1 Introdução

Quando os sistemas econômicos possuem fragilidades, mesmo choques modestos, por exemplo, um
choque nos movimentos internacionais de capital, podem ter fortes efeitos negativos sobre os principais
agregados macroeconômicos. Este é o caso de Economias Emergentes (EEs), que por possuem siste-
mas frágeis, não são capazes de amortecer os efeitos das inovações econômicas e, às vezes, são até
responsáveis por propagá-las e, como resultado, apresentam altos nı́veis de incerteza.

A grande recessão é bom exemplo da relação entre fragilidade e incerteza. Originada no mercado
imobiliário dos EUA, a crise rapidamente se espalhou internacionalmente, levando a um grave declı́nio
global na atividade real, nos preços dos ativos e no comércio das EEs. Além disso, o aumento acentuado
da incerteza econômica levou os agentes econômicos a postergar tanto o consumo quanto o investimento,
intensificando ainda mais a queda da atividade real. A crise iniciada com a pandemia de Covid-19 é um
outro exemplo de como a incerteza gerada sobre as polı́ticas econômicas adotadas pode afetar a economia
dos paı́ses. Nestes cenários, EEs estão expostas a choques de incerteza tanto doméstica como externas.

No mais, é importante que os formuladores de polı́ticas entendam as fontes desta incerteza. As au-
toridades monetárias, por exemplo, se beneficiariam de saber como as mudanças na incerteza externas
afetam as taxas de câmbio e a dinâmica da inflação. Essa análise também seria informativa para investi-
dores internacionais, que devem avaliar os retornos e riscos em vários mercados.

Neste sentido, o este artigo busca entender como um choque de incerteza na taxa de juros inter-
nacional impacta uma economia de pequeno porte. Entendendo que, embora análises recentes tenham
enfatizado a importância de choques de incerteza sobre dos ciclos dos negócios (e.g. Bloom (2009), Bach-
mann, Elstner e Sims (2013), Husted, Rogers e Sun (2020), dentre outros), são escassos os trabalhos que
buscam entender os efeitos de choques de incerteza da taxa de juros internacional sobre as economias
emergentes.

Com este objetivo o trabalho utilizou um modelo DSGE de uma economia pequena e aberta, baseado
em Gali e Monacelli (2005), no qual existe uma economia de pequeno porte, onde a produção de merca-
dorias está sujeita à concorrência imperfeita e rigidez de preços. A incerteza é modelada como um choque
na volatilidade da taxa de juros real externa. Para a solução do modelo, utilizou-se um método de solução
em terceira ordem onde os parâmetros foram estimados em duas etapas: primeiramente os processos es-
tocásticos exógenos foram estimados usando um filtro de partı́culas, em seguida os parâmetros restantes
foram estimados utilizando o Método dos Momentos Simulados (SMM).

Os resultados revelam que um choque de incerteza na taxa de juros internacional tem um efeito reces-
sivo sobre a economia pequena e aberta reduzindo o produto doméstico, o consumo e o investimento. Os
resultados revelam ainda uma elevação na inflação doméstica e uma desvalorização cambial. Em resposta
a este cenário, o Banco Central eleva os juros domésticos.

As famı́lias vivem em um ambiente caracterizado pelo desvio padrão médio de taxas de juros reais
(que é conhecido). Na ocorrência do choque, a variabilidade da taxa de juros externa aumenta, enquanto
o nı́vel da taxa de juros permanece constante. Em resposta a este cenário, os agentes ajustam seu
consumo, trabalho, investimento, e decisões de poupança para fazer frente ao novo patamar de risco da
taxa de juros internacional. Pequenas economias abertas dependem do acesso ao mercado financeiro
internacional para suavizar o consumo e para se proteger em relação a possı́veis choques externos. O
aumento da volatilidade da taxa de juros externa torna a dı́vida mais arriscada à medida que a economia
fica exposta a flutuações potencialmente rápidas na taxa de juros externa. Com o intuito de reduzir a
exposição a esse risco os agentes reduzem a dı́vida cortando consumo e investimento. Por sua vez, um
investimento menor reduz a produção e, por meio de uma queda na produtividade marginal do trabalho, as
horas trabalhadas.

Primeiramente, este artigo está vinculado à literatura que estuda as causas dos ciclos dos negócios
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em economias emergentes, (Neumeyer e Perri (2005), Uribe e Yue (2006)). Em segundo lugar, também
está relacionado à literatura que trata de choques de incerteza como uma fonte dos ciclos econômicos
(Fernández-Villaverde et al. (2011), Born e Pfeifer (2014), Fernández-Villaverde et al. (2015), Basu e Bun-
dick (2017)). E por fim, também está vinculado à literatura que explica os efeitos da transmissão de choques
externos em economias emergentes (Canova (2005), Maćkowiak (2007)).

Em particular, este artigo está relacionado ao artigo de Fernández-Villaverde et al. (2011), no entanto
o mesmo se difere em alguns pontos. Primeiramente, o efeito do choque de incerteza externa foi esta-
belecido a partir de um modelo novo keynesiano. Além disso, em Fernández-Villaverde et al. (2011), a
volatilidade da taxa de juros internacional, que afeta as economias de pequeno porte, é determinada a
partir de um choque exógeno na própria taxa de juros interna. Neste artigo, o indivı́duo possui dois ativos
na sua carteira de portfólio, que dependem tanto da taxa de juros nacional, quanto da taxa de juros inter-
nacional. Assim, levando em consideração a rigidez de preço, os efeitos na economia são determinados
diretamente pela mudança na carteira de portfólio do consumidor.

Além desta introdução, o artigo apresenta outras cinco seções. A seção 2 apresenta uma revisão
da Literatura, enquanto a seção 3 apresenta o modelo DSGE. A seção 4 apresenta a metodologia da
estimação e os resultados das estimações dos parâmetros. A seção 5 apresenta a análise dos choques
de incerteza na economia e a seção 6 expõe algumas conclusões.

2 Revisão da Literatura

As evidências empı́ricas apontam que choques de incerteza são fortemente correlacionados em perı́odos
recessivos (Bloom (2009), Jurado, Ludvigson e Ng (2015), Ozturk e Sheng (2018)) e impactam negativa-
mente o investimento e o consumo corrente. Isso ocorre uma vez que a incerteza faz com que as empresas
reduzam temporariamente seus investimentos e contratações. O crescimento da produtividade também
cai, porque essa pausa congela a realocação entre as unidades. No médio prazo, o aumento da volatili-
dade induz a uma queda no produto, no emprego e na produtividade. Segundo Bachmann, Elstner e Sims
(2013) existe uma interação entre a incerteza e o baixo crescimento econômico ou até mesmo recessões,
o que provoca pausa nas contratações e no investimento. As firmas esperam e veem (wait and see) para
analisar como o futuro se revelará.

Apesar da extensa pesquisa se concentrar principalmente nas experiências das economias avançadas.
Existem algumas pesquisas que demostram o feito da incerteza nas economias emergentes. Por exemplo,
Mueller, Tahbaz-Salehi e Vedolin (2017) mostram que quanto maior for a incerteza polı́tica, os agentes
exigem um maior prêmio de risco, isso faz com que a incerteza sobre a polı́tica monetária aumenta ainda
mais, quando o Federal Reserve adota uma polı́tica de flexibilização monetária.

Comparado com economias desenvolvidas, Carrière-Swallow e Céspedes (2013) e Chatterjee (2017)
argumentam que os paı́ses emergentes experimentam quedas mais profundas e prolongadas em resposta
à incerteza global, devido à restrição de crédito em mercados financeiros mais restritos. Já Miescu (2019)
mostra que choques de incerteza doméstica são consideráveis, particularmente para paı́ses menos ricos
e mais abertos ao comércio internacional. Vicondoa (2019), por sua vez, mostram que as economias
emergentes reagem assim que receberem a notı́cia sobre a evolução futura da taxa de juros americana,
mesmo antes das mudanças nas taxas. Além disso, mudanças inesperadas na taxa de juros também
causam uma contração semelhante nas economias emergentes.

Já Bhattarai, Chatterjee e Park (2020), mostram que EEs de diferentes regiões respondem de manei-
ras diferentes, onde o efeito de transmissão dependente fortemente da orientação da polı́tica monetária.
Empiricamente, os efeitos de choques de incerteza que se originam nos EUA têm apresentado efeitos sig-
nificativos a outros paı́ses como: Europa (Colombo (2013)), Reino Unido (Mumtaz e Theodoridis (2015)),
China (Huang et al. (2018)), Hong Kong (Luk et al. (2020)) e na maioria casos, eles até dominam os efeitos
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dos choques de incerteza local.
Em relação ao campo teórico, os trabalhos têm exposto uma compreensão significativa de como a

incerteza afeta a atividade econômica por meio de perdas de investimentos, gerando um efeito de histerese
na atividade econômica (Hartman (1976), Leland (1978), Abel (1983), Bernanke (1983)). Em particular,
Fernández-Villaverde et al. (2011)) estudam como as mudanças na volatilidade da taxa de juros real,
no qual as economias emergentes tomam empréstimos, impactam as variáveis reais da economia. Eles
mostram que um aumento na volatilidade da taxa de juros real desencadeia uma queda na produção, no
consumo, no investimento nas horas trabalhadas e uma mudança notável na conta corrente.

No âmbito do impacto da polı́tica monetária, Leduc, Liu et al. (2013) estudam os efeitos macroe-
conômicos dos choques de incerteza em um modelo com fricções na demanda por mão-de-obra e nos
preços. Os autores mostram que os choques de incerteza agem como choques recessivos de demanda,
uma vez que aumentam o desemprego e reduzem a inflação. Por outro lado, Born e Pfeifer (2014) mos-
tram, que o efeito da “ incerteza pura” na polı́tica monetária não desempenha um papel importante nas
flutuações do ciclo de negócios. No modelo estimado, os efeitos do produto são relativamente pequenos,
porque os efeitos da incerteza são (i) muito pequenos e (ii) não suficientemente amplificados.

O seguinte artigo contribui com a literatura ao analisar os efeitos da incerteza externa sobre a dinâmica
dos ciclos dos negócios de uma economia de pequeno emergente. Em particular, investiga os efeitos
de choques de incerteza na taxa de juros internacional através de um modelo DSGE de uma economia
pequena e aberta. No modelo, a incerteza externa pode ser transmitida por dois canais distintos interagindo
entre si. O primeiro canal é o da poupança precaucionária. Dado um aumento da incerteza na taxa de
juros externa os agentes suavizam o consumo usando valores mobiliários da economia de grande porte,
desta forma o financiamento de curto prazo do deficit em conta corrente aumenta, afetando os fluxos de
capital de curto prazo. Em segundo lugar, dado a rigidez de preços no setor da produção, um aumento
na incerteza gera uma elevação de preço para as empresas. Assim, as empresas ajustam seus preços
contribuindo para uma queda na produção.

3 Modelo

Nesta seção, será apresentado um modelo Novo Keynesiano para uma pequena economia aberta, nos
moldes de Gali e Monacelli (2005), com a introdução de capital fı́sico. Na estrutura do modelo existe: (i)
uma famı́lia representativa com um continuum de membros, cada um consumindo a mesma quantidade
e trabalhando o mesmo número de horas; (ii) um continuum de firmas intermediárias produzindo bens
intermediários diferenciados, usando serviços de trabalho e capital agregados; (iii) uma empresa final
agregando bens intermediários em um bem final. O governo entra no modelo como uma autoridade fiscal
que financia seus gastos com tributação e transferências e uma autoridade monetária, que define a taxa
de juros nominal de acordo com uma regra de taxa de juros.

3.1 Famı́lias

As famı́lias maximizam a seguinte função de bem-estar:

E0

∞∑
t=0

1

1− σ

(
Ct − κL

N1+φ
t

1 + φ

)1−σ

(1)

onde σ, φ e κL são os parâmetros de aversão ao risco, desutilidade do trabalho e preferência pelo trabalho.
Nt é a oferta de mão de obra e Ct é um ı́ndice de consumo composto definido da seguinte maneira:
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Ct =

[
(1− α)

1
η C

η−1
η

H,t + α
1
η C

η−1
η

F,t

] η
η−1

(2)

sendo α ∈ [0, 1] o parâmetro que pode ser interpretado como uma medida de abertura comercial, η ≥ 0
mede a substituibilidade entre bens nacionais e estrangeiros do ponto de vista do consumidor doméstico,
além disso CH,t e CF,t denotam o consumo agregado de bens produzidos domesticamente e bens es-
trangeiros, respectivamente. Eles são agregados sobre um continuum de acordo com uma função CES:

CH,t =

[∫ 1

0

CH,t(i)
ϵ−1
ϵ di

] ϵ
ϵ−1

(3)

Cf,t =

[∫ 1

0

Cf,t(i)
ω−1
ω di

] ω
ω−1

(4)

O parâmetro ϵ estabelece a elasticidade de substituição entre bens produzidos em qualquer paı́s e ω mede
a substituibilidade entre bens produzidos em diferentes paı́ses estrangeiros.

A maximização da utilidade da famı́lia representativa deve atender à seguinte restrição orçamentária e
à seguinte evolução do capital:

PtCt + PtIt +BH
t + EtB

F
t = BH

t−1Rt−1 + EtR
∗
t−1B

F
t−1

+PtWtNt + PtR
k
tKt−1 + PtΓt − PtTt −

κd

2
EtPF,t

(
Bf

t

P f
t

− B̄

)2 (5)

Kt = (1− δ)Kt−1 +

[
1− κi

(
It

It−1 − 1

)2]
It (6)

onde os parâmetros κd e κi governam o custo de ajuste quadrático e custo de ajustamento do capital.
Por outro lado, Bt é a quantidade de tı́tulos domésticos de um perı́odo denominado em moeda nacional,
pagando uma taxa de juros nominal de Rt, BF

t é a quantidade de tı́tulos estrangeiros de um perı́odo
denominado em moeda estrangeira, pagando uma taxa de juros nominal de Rf

t . Além disso, Pt é um ı́ndice
de preço do bem geral e o PF,t é o ı́ndice de preço do bem externo. Já Wt, Kt, It, Et Γt são respectivamente
o salário, o capital, o investimento , a taxa de câmbio nominal e o lucro. Todas as variáveis são expressas
em unidades de moeda nacional. As famı́lias domésticas pagam um custo de ajuste quadrático quando
mudam sua posição financeira com o resto do mundo.1

Seja Br
t =

BF
t

P f
t

o montante de tı́tulos estrangeiros relativamente ao nı́vel de preços estrangeiro, Bh
t =

BH
t /Pt o montante de obrigações domésticas relativamente ao nı́vel de preços doméstico e a taxa de

câmbio real como St = Et(P
f
t /Pt). A restrição orçamentária pode ser reescrita em termos reais da se-

guinte forma:

Ct + It +Bh
t + StB

f
t =

Rt−1B
h
t−1

πt
+

StR
∗
t−1B

f
t−1

πf
t

+WtNt +Rk
tKt−1 + Γt − Tt −

κd

2
St(B

f
t − B̄)2 (7)

1Esta suposição garante a existência de um determinado estado estacionário e uma solução estacionária.
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3.2 Firmas

Há um continuum de empresas indexadas por i produzindo um insumo doméstico diferenciado usando
a seguinte função Cobb-Douglas:

Yt = AtKt−1(i)
γ
Nt(i)

1−γ (8)

em que γ é a parcela do capital na produção, Yt =

[ ∫ 1

0
Yt(i)

1− 1
e di

] e
e−1

representa um ı́ndice para produção

agregada e At denota a Produtividade Total dos Fatores (PTF), a qual segue um processo em logs dado
por:

at = ρaat−1 + eσ
a
t ϵt

onde at ≡ log(At), ρa é um parâmetro que governa a persistência, σa
t denota o processo da volatilidade

variante no tempo para a produtividade (será descrita mais abaixo) e ϵt ∼ IIN(0, 1).
Firmas enfrentam um custo de ajustamento quadrático ACt(i) em termos nominais tal como em Ro-

temberg (1982), sempre que ajustam os preços em relação ao benchmark π̄:

ACt(i) =
κp

2

(
PH,t(i)

PH,t−1(i)
− π̄

)2

PH,tYH,t (9)

Assim, o problema das firmas pode ser descrito da seguinte forma:

min
{Nt(i),Kt(i)}

WtNt(i) +Rk
tKt(i) (10)

sujeito à
Yt = AtKt−1(i)

γ
Nt(i)

1−γ

Desta forma, assumindo um equilı́brio simétrico para todas as empresas o salário real e o retorno real
do capital são apresentados da seguinte maneira:

Wt = (1− γ)MCt

(
Yt

Nt

)
(11)

Rt = γMCt

(
Yt

Kt−1

)
(12)

sendo (MCt) o custo marginal (nominal) comum entre empresas e dado por:

MCt =
1

PtAt

(
Rt

γ

)γ (
Wt

1− γ

)1−γ

(13)

3.2.1 Determinação dos Preços

A economia é formada por um continuum de empresas domésticas que produzem bens diferenciados
no ambiente de competição monopolista. No entanto, o processo de determinação de preços é sujeito
a custo de ajustamento como em Rotemberg (1982). As firmas têm a possibilidade redefinir o preço no
tempo t e enfrentar o mesmo problema de decisão no próximo perı́odo. Sendo λ utilidade marginal do
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consumidor, o problema das firmas é portanto:

max
{PH,t(i),Nt(i),Kt−1(i),YH,t(i)}∞

t=0

E0

{ ∞∑
k=0

λt

λ0

[
PH,t

Pt
YH,t(i)−WtNt(i)−Rk

tKt−1(i)−
ACt(i)

Pt

]}
(14)

sujeito à:

YH,t(i) =

(
PH,t(i)

PH,t

)ϵ

YH,t (15)

YH,t(i) = AtKt−1(i)
γNt(i)

1−γ (16)

onde a equação (15) denota a demanda pelo bem intermediário i produzido domesticamente e (16) denota
a tecnologia de produção do bem intermediário i.

A condição de ótimo em relação a escolha dos preços é definida por:

(1− ϵ)
1

Pt

(
PH,t(i)

PH,t

)−ϵ

YH,t −
κp

PH,t−1(i)

(
PH,t(i)

PH,t−1(i)
− π̄

)
PH,tYH,t

Pt
+ ϵMCt(i)

YH,t

PH,t(
PH,t(i)

PH,t

)−ϵ−1

PH,t+1 + βEt

[
λt+1

λt
κP

PH,t+1(i)

PH,t(i)2

(
PH,t(i)

PH,t−1(i)
− π̄

)
PH,t+1YH,t+1

Pt+1

]
= 0

(17)

Note que a decisão de precificação neste modelo é similar à precificação em uma economia fechada. O
motivo é simples: as empresas que estão ajustando os preços em um determinado perı́odo sabem que o
preço que foi determinado permanecerá o mesmo por um número aleatório de perı́odos. Como resultado,
eles definem os preços levando em consideração a média ponderada dos custos marginais esperados, em
vez de considerar apenas o custo marginal atual (GALI; MONACELLI, 2005).

Em um equilı́brio simétrico, as empresas escolhem o mesmo preço, os mesmos insumos e o mesmo
produto resultando em:

(1− ϵ)
YH,t

Pt
− κp

PH,t−1

(
PH,t

PH,t−1
− π̄

)
PH,tYH,t

Pt
+ ϵMCt

YH,t

PH,t

+βEt

[
λt+1

λt
κP

PH,t+1

P 2
H,t

(
PH,t

PH,t−1
− π̄

)
PH,t+1YH,t+1

Pt+1

]
= 0

(18)

onde o κp é definido por: κp = (ε − 1)θ/(1 − θ)(1 − βθ). Portanto, o equilı́brio de uma pequena economia
aberta é próximo do equilı́brio de uma economia fechada, embora algumas mudanças podem ser percebi-
das. Entre essas mudanças, está o fato de que o grau de abertura comercial influencia a sensibilidade do
hiato do produto às mudanças nas taxas de juros. Por outro lado, a abertura permite que a taxa de juros
natural dependa do crescimento esperado da produção mundial.

Para fechar o modelo, devemos descrever a forma de atuação da autoridade monetária. Neste sentido,
o banco central define a taxa nominal de juros de acordo com uma regra de Taylor, onde a taxa nominal
reage aos desvios da inflação da meta, π̄ e ao hiato do produto. Também permitimos que o banco central
leve em consideração o comportamento da taxa de câmbio. Além disso, a regra possui um componente
de suavização da taxa de juros.

Rt

R̄
=

(
Rt−1

R̄

)ϕr
[(

πt

π̄

)ϕπ
(
YH,t

ȲH

)ϕy
(
∆Et

Ē

)ϕe
]1−ϕr

exp(mt) (19)

onde os parâmetros ϕr, ϕπ, ϕy, ϕe governam a resposta da taxa de juros nominal em relação à taxa de
juros passada, aos desvios da inflação da meta, ao produto doméstico e à taxa de câmbio. Por fim, mt é
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um choque de polı́tica monetária que segue um processo exógeno definido por:

mt = ρmmt−1 + eσ
m
t ϵmt (20)

onde expσm
t é o processo da volatilidade variante no tempo para a polı́tica monetária doméstica, o qual

será descrito a seguir, ϵmt ∼ IIN(0, 1) e ρm determina a persistência do choque.

3.3 Paridade Descoberta da Taxa de Juros

Considerando livre mobilidade de capital e inexistindo riscos e custos de transação para a negociação
com ativos entre os paı́ses, a condição de arbitragem restringe-se à igualdade entre as taxas de juros
interna (rt) e externa (r∗t ), em termos reais, mais a taxa de depreciação esperada. Portanto, a paridade
descoberta da taxa de juros é definida por:

Et[rt − r∗t (St+1/St)] = 0 (21)

Por se tratar de uma pequena economia aberta, a taxa de juros internacional (r∗t ) é tomada como
exógena pela economia pequena. Por simplicidade, r∗t segue um processo AR(1) de acordo com:

r∗t = (1− ρr
∗
)r̄∗ + ρr

∗
r∗t−1 + eσ

r∗
t ϵr

∗

t (22)

onde r∗ é o valor da taxa de juros internacional no estado estacionário, ρr
∗

governa a persistência do
processo para a taxa de juros internacional, σr∗

t é a volatilidade variante no tempo da taxa de juros inter-
nacional, a qual será descrita mais abaixo, e ϵ

r∗t
t ∼ IIN(0, 1). Perceba que a equação (21) fornece uma

forma intuitiva de representar a conexão entre as taxas de juros doméstica e internacional.

3.4 Equilı́brio

A condição de equilı́brio do mercado para o bem doméstico é a seguinte:

YH,t = CH,t + IH,t +Gt +Xt +
κP

2
(πH,t − π̄)2YH,t (23)

onde Gt é o gasto público. O governo, por usa vez, define de forma exógena seus gastos e os financia
com um imposto lump-sum. O governo mantém o orçamento equilibrado em todo o tempo.2

PH,tGt = Tt (24)

Os gastos seguem um processo AR(1) em logs:

gt = ρggt−1 + eσ
g
t ϵgt (25)

onde gt = log(Gt), σ
g
t denota a volatilidade variante no tempo dos gastos do governo, o qual será descrito

mais adiante, ϵgt ∼ IIN(0, 1) e ρg governa a persistência do choque nos gastos do governo.
Além disso, a dı́vida total é definida por:

Bt = Bh
t +Bf

t (26)

2Numa versão futura pretendemos explorar a possibilidade de emissão de tı́tulos por parte do governo do paı́s doméstico como
forma de capturar um canal adicional pelo qual a incerteza externa afetaria a economia doméstica.

7



A demanda externa pelo bem doméstico Xt e a demanda interna pelo bem estrangeiro Mt são definidas
de acordo com:

Xt = α

(
PH,t

EtPF,t

)−η

Y ∗
t (27)

Mt = α

(
PF,t

Pt

)−η

(Ct + It) (28)

Assim, as exportações são definidas como uma parcela do produto externo (Y ∗
t ), ponderada pelos

preços internos e externos e pelo grau de abertura da economia. Por outro lado, as importações são
definidas como uma parcela do consumo agregado doméstico (Ct), ponderada pelos preços internos e
externos e pelo grau de abertura da economia.

O produto externo é exógeno com respeito à economia pequena e aberta e é assumido seguir um
processo AR(1) da seguinte forma:

y∗t = ρy
∗
y∗t−1 + eσ

y∗
t ϵy

∗

t (29)

onde y∗t ≡ log(Y ∗
t ), σ

y∗

t denota a volatilidade variante no tempo do produto externo, o qual será descrito
mais adiante, ϵy

∗

t ∼ IIN(0, 1) e ρy
∗

governa a persistência do choque no produto externo.
Por fim, definindo a balança comercial (NXt) como a diferença entre exportações e as importações

(NXt = Xt −Mt) e utilizando a restrição orçamentária, assim como o equilı́brio para o mercado de bens
domésticos, a balança comercial pode ser escrita através da relação de dı́vida interna e externa da seguinte
forma:

NXt = StB
f
t +Bh

t − Rt−1

πt
Bh

t − StR
∗
t−1B

f
t−1 + St

κd

2
(Bf

t − B̄)2 (30)

3.5 Equilı́brio Competitivo

Definição: Dado os choques estocásticos {eat , emt , ert , e
g
t , e

y∗

t , ξat , ξ
m
t , ξrt , ξ

g
t , ξ

y∗

t } e as variáveis exógenas
{at,mt, r

∗
t , y

∗
t , gt}, o equilı́brio competitivo é uma sequência de alocações {Ct, Nt, B

h
t ,

Bf
t ,Kt}∞t=0 das famı́lias, das firmas {Yt, Nt,Kt}∞t=0 e preços {λt, qt, Et, Pt,Wt, Rt, R

k
t }∞t=0 tais que:

(i) dado os preços {λt, qt, Et, Pt,Wt, Rt, R
k
t }∞t=0, a sequência {Ct, It, Nt, Bt, B

∗
t ,Kt}∞t=0 seja a solução

do problema do consumidor;
(ii) dado os preços {Pt,Wt, R

k
t }∞t=0, a sequência {Yt, Nt,Kt}∞t=0 resolve o problema da firma;

(iii) As condições do mercado de bens, do capital, do trabalho, da dı́vida total, da balança comercial
sejam respeitadas.

A seguir descrevemos a metodologia utilizada para a obtenção dos parâmetros.

4 Metodologia

O procedimento da estimação dos parâmetros do modelo é dividido em duas etapas. A primeira con-
siste em obter os parâmetros que governam os processos estocásticos exógenos. Estes são estimados
usando um método de Monte Carlo Sequencial. Posteriormente, esses parâmetros são introduzidos no
modelo e em seguida, os parâmetros restantes do modelo são estimados com o Método dos Momentos
Simulados.
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4.1 Estimação da Incerteza

O modelo inclui 5 processos exógenos com time-varying volatility. Esses processos são estimados
utilizando dados trimestrais taxa básica de juros externa (aqui utilizamos a Federal Funds Rate), da taxa
básica Selic, do PIB real dos Estados Unidos e dos gastos governamentais. Nós aplicamos o filtro HP aos
logaritmos de todas as séries para obter a parte cı́clica das séries.

Os desvios padrão σj
t seguem um processo de volatilidade estocástica AR(1) conforme Fernández-

Villaverde et al. (2011):
σj
t = (1− ρσ

j

)σ̄j + ρσ
j

σj
t−1 + ηjξ

j
t (31)

onde σ̄i é a média incondicional de σj
t , j ∈ {m, r∗, y∗, a, g}. O choque para a volatilidade ξjt é consi-

derado independente. Devido à não linearidade embutida na configuração da volatilidade estocástica
dos choques, não se pode simplesmente empregar o filtro de Kalman como no caso dos choques nor-
malmente distribuı́dos. Para este caso, Fernández-Villaverde e Rubio-Ramı́rez (2007) propõem o uso
do filtro de partı́culas Sequential Importance Resampling (SIR), uma aplicação especial da classe mais
geral dos métodos Sequential Monte Carlo (SMC), para avaliar a distribuição de probabilidade posterior
dos parâmetros. Após a obtenção da distribuição de probabilidade posterior dos parâmetros, o algoritmo
Tailored Randomized Block Metropolis-Hastings (TaRB-MH) (Chib e Ramamurthy (2010)) é usado para
maximizar a posterior.

Os parâmetros estimados são apresentados na Tabela 1. As distribuições a priori dos parâmetros
foram definidas conforme Fernández-Villaverde et al. (2011) e Born e Pfeifer (2014). Para ρσj , optou-se
pela distribuição Beta com média 0.9 e um desvio padrão de 0.1. Isso reflete a visão de que há uma leve
persistência nas taxas de juros, por outro lado, o desvio padrão incorpora a relativa falta de conhecimento
em relação à volatilidade do choque.

Para o ηj foi escolhido uma distribuição Gama (para garantir que o parâmetro seja positivo), onde esse
parâmetro controla o grau de volatilidade estocástica (aproximadamente de exp(0.5) = 1.6487). Por fim,
para os parâmetros σj e ρj optou-se pela distribuição uniforme. Com isso, deixamos os dados decidirem
qual o valor do parâmetro mais apropriado.

Realizamos um sorteio, após uma busca por condições iniciais apropriadas, com 20.000 lances. No
mais, todos os parâmetros são estimados com bastante precisão, sendo que os choques apresentam alto
grau de persistência tanto em nı́vel quanto na volatilidade.

4.2 Método dos Momentos Simulados

Para estimar os demais parâmetros do modelo, foi utilizado o Método Simulado de Momentos, conforme
proposto em Ruge-Murcia (2012). Em linhas gerais, tal metodologia busca minimizar a distância ponde-
rada entre os momentos empı́ricos e os momentos resultantes de dados artificiais simulados utilizando o
modelo. Duffie e Singleton (1993) mostram que em condições gerais o estimador SMM é consistente e
assintoticamente normal. É claro que outros estimadores, como por exemplo o de máxima verossimilhança
(MLE), possuem essas propriedades desejáveis. Entretanto, a diferença está na eficiência estatı́stica e na
facilidade computacional da estimação SMM.

Ruge-Murcia (2012) mostra que a estimativa SMM também é realizada usando o método de Monte-
Carlo em pequenas amostras. Os resultados de Monte-Carlo mostram que o SMM fornece estimativas
de parâmetros precisas, mesmo quando as séries simuladas são relativamente curtas. No entanto, os
erros padrão assintóticos tendem a superestimar a verdadeira variabilidade das estimativas e, consequen-
temente, a inferência estatı́stica é conservadora. O custo computacional do SMM aumenta conforme o
comprimento da série simulada usada para calcular os momentos implı́citos pelo modelo, mas, no geral, o
procedimento é computacionalmente eficiente.
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Tabela 1: Distribuições a Priori e a Posteriori dos Processos Estocásticos

Parâmetro Priori Posteriori

Distribuição Média Desvio Padrão Média 5% 95%
Federal Funds Rate

ρr
∗

Uniforme 0.00 0.57 0.934 0.905 0.949
ρσ

∗
r Beta 0.90 0.10 0.983 0.959 0.996

σ̄r∗ Uniforme -6.6 0.10 -4.808 -5.987 -4.053
ηr∗ Gama 0.50 3.00 0.437 0.332 0.550

Taxa de Juros Selic
ρm Uniforme 0.00 0.57 0.813 0.718 0.921
ρσm Beta 0.90 0.10 0.915 0.850 0.975
σ̄m Uniforme -6.6 0.10 -3.173 -3.546 -3.008
ηm Gama 0.50 3.00 0.451 0.354 0.558

Produtividade
ρa Uniforme 0.00 0.57 0.546 0.390 0.701
ρσa Beta 0.90 0.10 0.720 0.533 0.895
σ̄a Uniforme -7.00 0.10 -4.216 -4.528 -3.906
ηa Gama 0.50 3.00 0.506 0.414 0.615

Produto Externo
ρy

∗
Uniforme 0.00 0.57 0.778 0.653 0.937

ρσy∗ Beta 0.90 0.10 0.879 0.770 0.957
σ̄y∗ Uniforme -7.00 0.10 -5.005 -5.582 -4.417
ηy∗ Gama 0.50 3.00 0.420 0.331 0.520

Gastos públicos
ρg Uniforme 0.00 0.57 0.820 0.685 0.975
ρσg Beta 0.90 0.10 0.882 0.759 0.964
σ̄g Uniforme -7.00 0.10 -5.002 -5.756 -4.421
ηg Gama 0.50 3.00 0.424 0.324 0.536

Nota: ρ denota o(s) coeficiente(s) de autocorrelação das equações , σ̄i∗ é a volatilidade de estado estacionário, η denota o desvio
padrão dos choques de volatilidade. As distribuições uniforme são definidas com os seguintes limites: (ρj ∼ U(−0.99, 0.99)) e

(σ̄j ∼ U(−11,−3)).

Os dados da economia brasileira foram retirados do IPEADATA com a periodicidade trimestral no
perı́odo 1996 a 2021. As séries são: o produto interno bruto real, despesas de consumo pessoal , in-
vestimento interno privado bruto , horas de trabalho na indústria, capital utilizado na indústria e a média
trimestral do IPCA, taxa de juros e a balança comercial (Ver apêndice A).

Além dos parâmetros dos processos estocásticos das volatilidades variantes no tempo, o modelo tem
outros 16 parâmetros a serem definidos, divididos entre parâmetros estimados e fixados. A Tabela 2
apresenta os valores dos parâmetros fixados antes da estimação. A inflação (Π̄) foi fixado em 1 no estado
estacionário, a taxa de depreciação do capital (δ) em 0.025 e o parâmetro que governa a aversão ao risco
(σ) em 2 tal como em Born e Pfeifer (2014). Os demais parâmetros foram calibrados de acordo com Gali e
Monacelli (2005) e o Fernández-Villaverde et al. (2015), da seguinte forma: a elasticidade de substituição
intertemporal do paı́s estrangeiro η = 1.5; a elasticidade da substituição entre os bens ϵ = 6; resposta da
taxa de juros ao câmbio φe = 0.0.

O restante dos parâmetros foi estimado pelo método SMM e os resultados são apresentados na ta-
bela 3. Em linhas gerais, os resultados da estimação dos parâmetros se comportaram conforme a litera-
tura, onde dois pontos chamam atenção. O primeiro é a rigidez de preços determinado pelo parâmetro
θ = 0.678, indicando que, em média, uma empresa redefine seu preço de maneira ideal a cada três
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Tabela 2: Parâmetros Fixados Antes da Estimação

Parâmetro Descrição Valor Definição / motivação
Π Inflação do Estado Estacionário 1 Born e Pfeifer (2014)
σ Aversão ao Risco 2 Born e Pfeifer (2014)
η Substituição Intratemporal 1.5 Gali e Monacelli (2005)
δ Depreciação do Capital 0.025 Born e Pfeifer (2014)
ϵ Substituição Entre Bens 6 Gali e Monacelli (2005)
ϕe Resposta da Taxa de Juros ao Câmbio 0.0 Born e Pfeifer (2014)

trimestres. Outro ponto importante é a evidência da suavização da taxa de juros na regra de Taylor. Apre-
sentamos o ajuste do modelo para momentos selecionados na Tabela 4. Comparamos o desvio padrão,
autocorrelação com uma defasagem e correlação de todas as variáveis com o produto, totalizando 24 mo-
mentos. Com algumas exceções, o modelo tem um ajuste razoável tanto em relação ao desvio padrão
quanto a autocorrelação, enquanto os resultados da correlação são mistos.

Tabela 3: Parâmetros estimados pelo SMM

Parâmetro Descrição Média -1 stdev +1 stdev
γ Participação do capital do produto 0.367 0.307 0.397
φ desutilidade do trabalho 0.965 0.915 1.015
θ Parâmetro de Calvo 0.678 0.617 0.717
β Fator de Desconto 0.987 0.942 0.997
α Grau de Abertura 0.432 0.375 0.495
ϕπ Resposta da Taxa de Juros a Inflação 1.655 1.555 1.745
ϕr Inercia da Taxa de Juros 0.813 0.806 1.745
ϕy Resposta da Taxa de Juros ao Produto 0.415 0.315 0.529
κI Ajuste do Investimento 2.476 2, 426 2.526
κD Parâmetro de Preferência Pelo Trabalho 1.025 1.006 1.043

Tabela 4: Momentos Simulados e Empı́ricos

σ(xt) ρ(xt, yt) ρ(xt, xt−1)

Modelo Dados Modelo Dados Modelo Dados
yt 0.264 0.190 1.00 1.00 0.840 0.690
ct 0.33 0.218 0.876 0.989 0.832 0.870
it 0.472 0.225 0.694 0.911 0.931 0.959
πt 0.734 0.444 -0.274 - 0.147 0.15 0.408
kt 0.254 0.151 0.902 0.972 0.238 0.464
lt 0.063 0.096 0.841 0.758 0.563 0.478
rt 0.493 0.592 -0.675 -0.764 0.150 0.408
tbt 2.167 1.767 0.302 -0.025 0.678 0.557

Nota: as séries temporais xt são produto (yt), consumo (ct), investimento (it), inflação (πt), horas trabalhadas (lt),capital (kt),
taxa de juros (rt) e balança comercial (tbt). As colunas mostram o desvio padrão σ(xt), a correlação das variáveis com o produto

ρ(xt, yt), autocorrelação das variáveis ρ(xt, xt−1).
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5 Resultados

O modelo foi resolvido por meio de técnicas de perturbação de terceira ordem, uma vez que, como
argumentado por Fernández-Villaverde et al. (2011), choques de segundo momento, como é o caso dos
choques de incerteza, são apropriadamente simulados por meio de aproximações de terceira ordem em
relação aos nı́veis de estado estacionário, isso implica necessariamente que a solução do modelo é não
linear.

No entanto, Fernández-Villaverde, Rubio-Ramı́rez e Schorfheide (2016) expõem que as perturbações
de ordem superior, apesar de intuitivas, são suscetı́veis a gerar trajetórias explosivas, mesmo quando
a aproximação linear correspondente é estável. Essas trajetórias explosivas emergem pela indução de
pontos fixos adicionais, criados pelos termos de ordem superior no sistema.

Alguns artigos como Kim et al. (2008), Lan e Meyer-Gohde (2013) apresentam uma estratégia alterna-
tiva para eliminar essas soluções instáveis: as aproximações aparadas (pruning approximations). Em linha
geral, a ideia consiste em eliminar nas recursões os termos de ordem superior à ordem da solução. Para a
solução do modelo será utilizado o método de Andreasen, Fernández-Villaverde e Rubio-Ramı́rez (2018),
que generalizam os resultados de Kim et al. (2008) ao demonstrar como aplicar aproximações aparadas
para qualquer ordem arbitrária.

Assim, a figura 1 apresenta as Funções de Resposta à Impulso Generalizadas - GIRFs relativas às
dinâmicas das variáveis após um choque no segundo momento da taxa de juros externa, enquanto não há
alteração no nı́vel do choque exógeno.3 A resolução do modelo busca identificar os efeitos da incerteza
na economia. O modelo se comporta conforme um aumento exógeno na taxa de juros externa de forma
tradicional, onde os efeitos para a economia são contracionistas.

Dado o aumento da incerteza da taxa de juros externa, observa-se, uma contração do produto, con-
sumo, investimento, capital e horas trabalhadas, enquanto a inflação e a taxa de juros nominal aumentam,
além disso a taxa de câmbio desvaloriza. Por fim, saldo da balança comercial, tem uma resposta inicial-
mente positiva devido à desvalorização cambial. Porém, na sequência, tal saldo atinge um patamar inferior
ao equilı́brio inicial.

As famı́lias investem menos devido à maior volatilidade na taxa de juros, no qual gera uma redução
na demanda por capital das empresas, por estarem produzindo menos. O declı́nio no consumo induzido
pela poupança por precaução ilustra o desejo das famı́lias por suavização, com menos investimento e
mais poupança. Assim como mostra Born e Pfeifer (2014), as empresas tentam suavizar os ajustes de
preços ao longo do tempo. Se a incerteza aumenta hoje, mantendo constantes os choques de nı́vel, isso
sinaliza uma alta incerteza também no futuro, devido ao processo da volatilidade ser persistente. Como o
preço ótimo esperado aumentou devido à incerteza, a empresa se antecipa e já aumenta os preços acima
dos custos marginais. Esse aumento nos markups levará a atividade econômica a se contrair. Por fim, a
autoridade monetária aumenta a taxa de juros nominal menos do que o aumento da inflação porque sua
regra de Taylor também responde à queda do produto.

As respostas das variáveis do modelo exibem dinâmica qualitativa comparável com os resultados
encontrados por Vicondoa (2019). Em particular, as respostas do produto, do investimento, tal como
depreciação da taxa de câmbio e o aumento da inflação. Além do mais, os resultados compactuam com
Aoki, Benigno e Kiyotaki (2016), onde os choques nas taxas de juros estrangeiras geram efeitos recessi-
vos consistentes, uma vez que as economias emergentes são vulneráveis ao ciclo financeiro global, no

3O uso de técnicas de perturbação de ordem superior para resolver o modelo implica que a solução do modelo não é mais
linear. Desse modo, as Funções de Resposta à Impulso - IRFs dependerão da sequência de choques futuros e do ponto no espaço
de estado em que as IRFs são iniciadas, ou seja, a história passada dos choques. Para contornar este problema, Koop, Pesaran
e Potter (1996) sugeriram o conceito de Funções de Resposta à Impulso Generalizadas - GIRFs que permitem considerar IRFs
“representativas” na média ergódica. Usamos a solução de forma fechada de Andreasen, Fernández-Villaverde e Rubio-Ramı́rez
(2018) para calcular as GIRFs para uma aproximação de terceira ordem.
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Figura 1: Choque de Incerteza da Taxa de Juros Externa
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Nota: GIRFs para um choque de volatilidade de dois desvios padrão. Na primeira linha os gráficos apresentam a reação do produto
(Yt), consumo (Ct), Investimento (It) e a inflação (πt). Segunda linha, horas trabalhadas, capital, Salário e Retorno do Capital(Nt,
Kt, Wt Rk

t ). Na terceira, câmbio nominal, balança comercial, Taxa de Juros e Dı́vida Externa ( Et, NXt, Rt, Bf
t ). GIRFs são

medidos em desvios percentuais do estado estacionário estocástico e a periodicidade é trimestral.

qual a transmissão do choque de incerteza vem especificamente da taxa de câmbio, já que o aumento
da inflação associada à depreciação da taxa de câmbio requer que o banco central eleve a taxa de juros
nominal deprimindo ainda mais a economia.

A Figura 2 compara as respostas de um aumento da incerteza na polı́tica monetária externa (como
na figura 1) e um aumento da incerteza da polı́tica monetária doméstica. Os resultados indicam que
um aumento da incerteza da polı́tica monetária doméstica tem efeitos iniciais mais acentuados sobre o
produto, consumo e o emprego do que um aumento na incerteza externa. Por outro lado, os efeitos
sobre a inflação doméstica são semelhantes enquanto que tanto o investimento quanto o estoque de
capital fı́sico respondem mais acentuadamente a uma elevação na incerteza externa.Husted, Rogers e
Sun (2020) em um artigo empı́rico, corroboram com os resultados apresentados, mostrando que existe um
efeito consistente sobre o produto e o investimento.
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Figura 2: Choque de Incerteza da Taxa de Juros Interna
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Nota: GIRFs para um choque de volatilidade de dois desvios padrão. Na primeira linha os gráficos apresentam a reação do produto
(Yt), consumo (Ct), Investimento (It) e a inflação (πt). Segunda linha, horas trabalhadas, capital, Salário e Retorno do Capital(Nt,
Kt, Wt Rk

t ). Na terceira, câmbio nominal, balança comercial, Taxa de Juros e Dı́vida Externa ( Et, NXt, Rt, Bf
t ). GIRFs são

medidos em desvios percentuais do estado estacionário estocástico e a periodicidade é trimestral.

5.1 Exercı́cio de Robustez

Nesta subseção realizamos uma análise de robustez para verificar a sensibilidade dos resultados
obtidos para diferentes nı́veis de abertura comercial. Simulamos o modelo para vários valores de α
(α = 0.423, 0.45, 0.5, 0.55). Abaixo, plotamos a mediana dos diferentes GIRFs considerando diferentes
valores para o coeficiente de abertura comercial por 30 trimestres em resposta a um choque de 2 desvios
padrão na incerteza da taxa de juros externa. Em geral, os resultados não mostraram mudanças significa-
tivas em relação aos apresentados anteriormente. A exceção se dá no produto na balalança comercial e
na taxa de juros. Onde os resultados mostraram que o efeito da incerteza sobre o produto aumenta quanto
maior é a participação da economia no mercado internacional.

À medida que a incerteza aumenta, os paı́ses com uma maior abertura comercial, enfrentam uma
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Figura 3: Choque de Incerteza da Taxa de Juros Externa
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Nota: GIRFs para um choque de volatilidade de dois desvios padrão. Na primeira linha os gráficos apresentam a reação do produto
(Yt), consumo (Ct), Investimento (It) e a inflação (πt). Segunda linha, horas trabalhadas, capital, Salário e Retorno do Capital(Nt,
Kt, Wt Rk

t ). Na terceira, câmbio nominal, balança comercial, Taxa de Juros e Dı́vida Externa ( Et, NXt, Rt, Bf
t ). GIRFs são

medidos em desvios percentuais do estado estacionário estocástico e a periodicidade é trimestral.

forte desvalorização de sua moeda, tornando o fardo da dı́vida externa mais severo e, portanto, tornando
as condições financeiras mais restritivas. Restrições financeiras mais restritivas amplificam os efeitos
econômicos dos choques de incerteza, levando a uma queda na produção. Esse resultado é compatı́vel
com o encontrado em Bonciani e Ricci (2020), onde a produção diminui cerca de duas vezes mais do que
a média para paı́ses com uma maior abertura comercial.

Por outro lado, simulamos o modelo para diferentes regras de taylor, sendo que em uma delas, o banco
central reage a possı́veis mudanças na taxa de câmbio e em outra não(ϕ = 0.0, 0.02). Os resultados
também não apresentam mudanças significativas. No entanto, o efeito da incerteza é atenuado a medida
que o banco central leva em consideração a taxa de câmbio na sua atuação. Tanto a inflação quanto a taxa
de câmbio têm um menor impacto inicial, como resultado a resposta do consumo é menor fazendo com
que a queda do produto também seja atenuada. Esse efeito é transmitido para os preços dos insumos e
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Figura 4: Choque de Incerteza da Taxa de Juros Externa Para Diferentes Regras de Taylor
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Nota: GIRFs para um choque de volatilidade de dois desvios padrão. Na primeira linha os gráficos apresentam a reação do produto
(Yt), consumo (Ct), Investimento (It) e a inflação (πt). Segunda linha, horas trabalhadas, capital, Salário e Retorno do Capital(Nt,
Kt, Wt Rk

t ). Na terceira, câmbio nominal, balança comercial, Taxa de Juros e Dı́vida Externa ( Et, NXt, Rt, Bf
t ). GIRFs são

medidos em desvios percentuais do estado estacionário estocástico e a periodicidade é trimestral.

para as horas trabalhadas.
Born, Müller e Pfeifer (2020) mostram que em cenário em que o paı́s sofre um choque de incerteza,

mas goza de autonomia monetária por manter uma taxa de câmbio totalmente flexı́vel com regime de
metas de inflação, os efeitos do choque acabam sendo duas vezes maiores em relação a uma polı́tica de
taxa de câmbio fixa. A taxa de câmbio fixa pode ajudar a estabilizar as pequenas economias abertas, uma
vez que ancora as expectativas de longo prazo do nı́vel de preços e amortece o motivo de precificação
preventivo das empresas, reduzindo o aumento dos markups após choques de incerteza.
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6 Conclusão

Tendo por base que o tema da incerteza é extremamente retratado na literatura acadêmica, tanto teórica
quanto empı́rica, buscamos determinar o impacto da incerteza externa sobre uma economia de pequeno
porte. Neste sentido, o artigo apresentou um modelo macroeconômico, no qual a taxa de juros sofre
interferência de uma fonte de incerteza externa. Dado um aumento da incerteza na taxa de juros externa
as famı́lias investem menos devido à maior volatilidade na taxa de juros, no qual gera uma redução na
demanda por capital das empresas, por estarem produzindo menos. O declı́nio no consumo induzido pela
poupança por precaução ilustra o desejo das famı́lias por suavização, com menos investimento e mais
poupança. Por outro lado, dado a rigidez de preços no setor da produção, um aumento na incerteza gera
uma elevação de preço para as empresas. Assim, as empresas ajustam seus preços contribuindo para
uma queda na produção.
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Apêndice

A.1 Dados Utilizados na Pesquisa

Os dados foram retirados do IPEADATA e do Federal Reserve Economic Data e a frequência é trimestral
de 1996T1 até 2021T1.:

A.1.1 Dados para a estimação dos parâmetros dos processos exógenos

(i) Taxa real do Federal Reserve: é a taxa de juros efetiva descontada pelo Índice de preços ao consu-
midor: total de todos os itens para os Estados Unidos;

(ii) Taxa Selic: Taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic), média trimestral;

(iii) Gastos governamentais: Despesa correspondem ao resultado fiscal do Governo Central. A série foi
deflacionada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e dessazonalizada pelo método Census
X-12.

(iv) Produtividade: ı́ndice de produtividade do trabalho trimestral, Produto por horas trabalhadas - Sem
efeito sazonal, ı́ndice determinado pelo CNI.

A.1 Dados para a Estimação SMM

(i) Produto Interno Bruto Real: ı́ndices trimestralmente para o Produto Interno Bruto preços de mercado
(1995=100) conforme a metodologia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatı́stica (IBGE).

(ii) Despesas com Consumo Pessoal: representa as despesas de consumo das famı́lias mais o con-
sumo realizado por transferências sociais em espécie das unidades das administrações públicas ou das
instituições sem fins lucrativos a serviço das famı́lia.

(iii) Investimento: é determinado pela formação bruta de capital, ou investimento, resulta da soma
algébrica da formação bruta de capital fixo e da variação de estoques.

(iv) Horas de Trabalho na Indústria: A variável horas trabalhadas na produção trata-se do total de horas
trabalhadas pelo pessoal empregado na produção, na unidade local pesquisada. Nesse caso são excluı́das
as horas pagas, mas não efetivamente trabalhadas, como descanso semanal remunerado, férias, inclusive
quando coletivas, as referentes ao perı́odo de afastamento por acidente de trabalho ou licença médica, etc.
Média trimestral.

(v) Capital: O Estoque Lı́quido de Capital Fixo (ELCF) é estimado por meio do acúmulo dos fluxos de
Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) deflacionados e descontada a depreciação. A depreciação dos
equipamentos de capital fixo é calculada mediante a aplicação de uma taxa de depreciação e de um tempo
de vida útil para cada produto usado para FBCF.

(vi) Índice de preços ao consumidor:no qual mede a inflação de um conjunto de produtos e serviços
comercializados no varejo, eferentes ao consumo pessoal das famı́lias, ı́ndice 2015 = 100, não ajustado
sazonalmente.

(vii) Balança Comercial: diferença entre a exportação e importação TB = (Xt −Mt). Dados retirados
da série encadeada do ı́ndice de volume trimestral (Base: média 1995 = 100).

(viii) Taxa Selic: Taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic), média trimestral.
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