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Resumo
O Regime de Metas de Inflação (RMI) tem a taxa de juros básica como o principal instrumento para alcançar o objetivo de
controle do nível de preços. Dentre os fatores que influenciam a definição da taxa básica de juros na função de reação da
autoridade monetária (i.e., Regra de Taylor) para uma economia aberta pequena estão: a surpresa inflacionária; o hiato do
produto; o gap da taxa de câmbio; e o nível da taxa de juros natural. A taxa de juros natural corresponderia ao nível da taxa de
juros da economia num contexto isento de pressões inflacionárias e com o produto em sem nível potencial. O objetivo da
pesquisa foi estimar a função de reação do Banco Central do Brasil (BCB) após a implementação do RMI por meio de um
método não-linear, de modo a analisar, ao longo dos diferentes quantis da taxa de juros básica, qual a contribuição e o
comportamento da taxa de juros natural e das variáveis macroeconômicas explicativas. Os métodos utilizados foram um
modelo de regressão quantílica e um modelo de vetores autorregressivos (VAR). Os resultados destacam a existência de
não-linearidade para a taxa de juros definida na regra, denotando problemas de especificação econométrica para métodos de
estimação linear. A taxa de juros básica acompanhou a taxa de juros natural ao longo do RMI, com evidências de que a
surpresa inflacionária de fato é a principal variável explicativa que contribui com a definição da taxa de juros básica pelo BCB.
Por fim, os resultados também evidenciam uma maturação do processo de condução de política monetária pelo BCB ao longo
do RMI, com uma redução na volatilidade dos parâmetros estimados para a função de reação à medida que as expectativas dos
agentes foram ancoradas.

Palavras-chave: Regra de Taylor; Taxa de Juros Natural; Economia Aberta Pequena; Modelo de
Regressão Quantílica; Modelo de Vetores Autoregressivos (VAR).

Abstract
The Inflation Targeting Regime (ITR) has the interest rate as the main instrument to achieve the objective of controlling
inflation. Among the factors that influence the definition of the interest rate in the monetary authority's reaction function (i.e.,
Taylor's Rule) for a small open economy are: inflationary surprise; the output gap; the exchange rate gap and the natural
interest rate level. The natural interest rate would correspond to the interest rate level of the economy in a context free from
inflationary pressures and with output at its potential level. The objective of the research was to estimate the reaction function
of the Central Bank of Brazil (BCB) after the implementation of the ITR through a non-linear method, in order to analyze,
along the different quantiles of the interest rate, what was the contribution and behavior of the natural interest rate and the
explanatory macroeconomic variables. The methods used were a quantile regression model and an autoregressive vector model
(VAR). The results highlight the existence of non-linearity for the interest rate defined in the rule, denoting econometric
specification problems for linear estimation methods. The basic interest rate followed the natural interest rate throughout the
ITR, with evidence that the inflationary surprise is in fact the main explanatory variable that contributes to the definition of the
interest rate by the BCB. Finally, the results also show a maturation of the monetary policy process by the BCB over the ITR,
with a reduction in the volatility of the parameters estimated for the reaction function as the agents' expectations were
anchored.
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1. Introdução

O Regime de Metas de Inflação (RMI), implementado no Brasil desde 1999, tem o controle da
inflação como o principal objetivo de política monetária por parte do Banco Central do Brasil (BCB).
Para convergir o nível de preços em direção à meta definida, a taxa de juros básica é utilizada como o
principal instrumento de política por parte da autoridade monetária. A função de reação da autoridade
monetária, ou Regra de Taylor (1993), relaciona a definição da taxa de juros em relação às variáveis
macroeconômicas que influenciam o processo decisório por parte do BCB.

Barbosa et al. (2016) estendem a função de reação da autoridade brasileira para considerar o caso
de uma economia aberta pequena, como o caso brasileiro. Nessa função, são três os componentes que
influenciam a decisão do BCB: a surpresa inflacionária (i.e., o desvio das expectativas de inflação da
meta definida pela autoridade monetária); o hiato do produto (i.e., a diferença entre o produto e seu nível
potencial); e o gap da taxa de câmbio (i.e., a diferença da taxa de câmbio corrente da sua taxa de
equilíbrio de longo prazo). É possível se considerar, também, a constante da função de reação como a taxa
de juros que prevalece na ausência de choques de curto prazo nas variáveis acima mencionadas. Essa taxa
de juros é considerada como a taxa de juros natural.

A taxa de juros natural remete a Wicksell (1936), e vem sendo estudada sobretudo após a adoção
do RMI pelos países após os anos de 1990. De maneira geral, seria aquela taxa de juros verificada para
uma economia caso não houvesse pressão inflacionária e o produto estivesse em seu nível potencial (vide
Galí, 2008; Laubach e Williams, 2003, 2016). Por ser uma variável, assim, latente (i.e., não observável),
existem diferentes métodos econométricos para sua estimação. Esses se distinguem entre procedimentos
univariados, como estimações por filtros de tendência, ou procedimentos multivariados, como modelos de
vetores autorregressivos (VAR), modelos de estado de espaço, estimados via filtro de Kalman (1960) e
modelos de equilíbrio geral dinâmicos e estocásticos (DSGE).

No Brasil, diferentes estimativas para a taxa de juros natural foram realizadas desde a
implementação do RMI. De maneira geral, são identificados quatro contextos distintos. As estimativas
anteriores a 2003 evidenciam uma elevada volatilidade na taxa de juros natural brasileira (vide Borges e
Silva, 2006; Miranda e Muinhos, 2003; Muinhos e Nakane, 2006). Entre 2003 a aproximadamente 2009,
as estimativas para a taxa de juros natural evidenciam um declínio acentuado (vide Barcellos Neto e
Portugal, 2009; BCB, 2010; Duarte, 2010; Goldfajn e Bicalho, 2011; Machado e Portugal, 2014; Magud e
Tsounta, 2012; Ribeiro e Teles, 2013; Santos, 2011; Umezú, 2011). Após 2009, porém, nota-se uma
reversão na trajetória da taxa de juros natural do Brasil, com estimativas apontando uma estagnação da
queda anterior e outras um novo aumento na taxa de juros natural (vide Andrade, 2014; Barbosa et al.,
2016; Ferreira, 2013; Goldfajn e Bicalho, 2011; Gotlieb, 2013; Morais, 2012; Palma, 2012; Perelli e
Roache, 2014; Ronchi Neto e Candido, 2017; Santos, 2011; Silva e Araújo, 2016; Teixeira et al., 2017;
Umezú, 2011). Por fim, nota-se uma nova reversão na taxa de juros natural após 2016, caracterizado por
uma queda acentuada acompanhando a queda nos níveis da taxa de juros nominal (vide Moreira, 2019;
Alves e Kfoury, 2019; Silva, 2020; Alves, 2021).

Dessa maneira, no processo de estimação da função de reação da autoridade monetária, é preciso
considerar que a taxa de juros natural não necessariamente se mostra constante. Considerando o caso de
uma economia aberta e pequena, essa não constância é ainda mais evidente se considerado que as taxas de
juros devem manter paridade com as taxas internacionais (vide Barbosa et al., 2016). Além disso, se
levado em conta também que a taxa de juros definida pelo BCB não se mostra homogênea no período
desde o início do RMI, pode ser interessante utilizar métodos não-lineares para verificar a contribuição
das variáveis explicativas sobre a determinação da taxa de juros básica nos diferentes quantis da
distribuição dessa.

Chega-se, assim, à problemática dessa pesquisa: A taxa de juros definida pelo BCB acompanhou a
taxa de juros natural durante o RMI? Com relação à função de reação do BCB, quais variáveis
macroeconômicas parecem ter afetado de forma mais significativa a definição da taxa de juros básica?
Ainda, a definição da taxa básica, bem como a influência das variáveis macroeconômicas sobre a regra de
Taylor do BCB, mostraram-se lineares no período?

De modo a responder essas perguntas, o objetivo deste trabalho é estimar a função de reação do
BCB após a implementação do RMI, inclusive por meio de um método não-linear, de modo a analisar, ao
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longo dos diferentes quantis da taxa de juros básica, qual a contribuição e o comportamento da taxa de
juros natural e das variáveis macroeconômicas explicativas.

O trabalho se encontra estruturado em cinco partes a começar por essa introdução. A segunda
seção apresenta o marco teórico e a revisão da literatura. A seção três apresenta os materiais e métodos
utilizados na pesquisa. A quarta parte realiza uma análise dos resultados dos modelos estimados e, por
fim, a última seção finda o trabalho com as considerações finais.

2. Marco teórico e Revisão da Literatura

2.1 Apontamentos sobre a condução da política monetária em uma economia aberta pequena
Após o estabelecimento do Regime de Metas para a Inflação (RMI), a definição da taxa de juros

passa a ser o principal instrumento de política monetária por parte do Banco Central. Neste sentido,
considerando que o objetivo principal da autoridade monetária é o controle da inflação, a taxa de juros é
utilizada para reduzir as pressões sobre a demanda agregada da economia via seus canais de transmissão,
como apresentado na Figura 01. Ou seja, a taxa de juros afeta os componentes da demanda agregada por
meio dos canais das taxas de mercado, dos preços dos ativos, das expectativas, do crédito e da taxa de
câmbio doméstica.

Figura 01: Mecanismos de Transmissão da Política Monetária

Fonte: BCB (1999, p. 03).

Teoricamente, a definição da taxa de juros é realizada por meio da função de reação de política
monetária, ou regra de Taylor (1993), da autoridade monetária. Conforme Taylor (1993), a determinação
da taxa de juros pelo Banco Central poderia ser escrita, então, como na equação (1), em que representa
a taxa de juros nominal definida pela autoridade, é a taxa de inflação no tempo , representa o nível
do produto, corresponde à taxa de juros real de equilíbrio (ou natural), é a meta de inflação
definida pelo Banco Central e é o produto a pleno emprego dos fatores de produção.

(1)
De maneira semelhante, Galí (2008), em sua especificação do modelo Novo Keynesiano básico,

apresenta a função de reação da autoridade monetária como na equação (2), em que representa o hiato
do produto e é uma variável estocástica de média zero representando choques exógenos nãoν
antecipados. Nessa notação, o intercepto , como apresenta o autor, corresponderia ao valor que tornaria aρ
taxa de juros “consistente com o estado estável e inflação nula” (GALÍ, 2008, p. 50, tradução nossa),
definição similar àquela de Taylor para a taxa de juros natural.

(2)
Ou seja, poder-se-ia considerar que o nível natural seria utilizado como referência para a

autoridade monetária em seu processo de definição da taxa de juros. Caso a economia esteja isenta de

https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=i#0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=%5Cpi#0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=t#0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=y#0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=r%5E*#0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=%5Cpi%5E*#0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=y%5E*#0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=i_t-r%5E*%3Da_%5Cpi(%5Cpi_t-%5Cpi%5E*)%2Ba_y(y_t-y%5E*)%20#0
https://latex-staging.easygenerator.com/eqneditor/editor.php?latex=%5C~y%20#0
https://latex-staging.easygenerator.com/eqneditor/editor.php?latex=%20i_t%3D%5Crho%2B%5Cphi_%5Cpi%20%5Cpi_t%20%2B%20%5Cphi_y%20%5C~y_t%20%2B%20v_t#0
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choques de curto prazo, esperar-se-ia que a taxa de juros definida pelo Banco Central fosse equivalente à
taxa de juros natural. Para o caso de uma economia aberta pequena, como o caso brasileiro, autores como
Barbosa et al. (2016) argumentam que a taxa de juros natural deve ser equivalente à taxa de juros real
internacional. Dessa maneira, deve-se considerar os efeitos cambiais advindos de restrições à mobilidade
de capitais e de prêmio de riscos, expandindo a consideração dos modelos para economias fechadas,
como descrito na equação (3). Nessa especificação, corresponde ao gap da inflação, ou seja, a diferença
entre as expectativas dos agentes e a meta de inflação definida pelo Banco Central, e corresponde ao
gap da taxa de câmbio, ou seja, a diferença entre a taxa de câmbio corrente e sua tendência de longo
prazo.

(3)
A partir dessa consideração, nota-se que são cinco as variáveis que influenciam o Banco Central

em seu processo de definição da taxa de juros básica: a taxa de inflação; a “surpresa inflacionária”,
captada pelo gap entre as expectativas de inflação e a meta definida pela autoridade monetária; o hiato do
produto; o gap da taxa de câmbio; e a taxa de juros natural. Nota-se que, nessa especificação, a taxa de
juros natural é considerada como um parâmetro constante, embutindo a hipótese de que a taxa de juros
natural não varia ao longo do tempo, como destacado por Barbosa et al. (2016). Mostra-se, assim,
interessante analisar os parâmetros que podem afetar a taxa de juros natural, de modo a analisar se essa
hipótese de constância é válida ou não.

2.2 Taxa de juros natural: Aspectos teóricos
Historicamente, a discussão sobre os movimentos naturais da taxa de juros já se fazia presente em

escritos acadêmicos anteriores a Adam Smith. A guisa de exemplo encontram-se os apontamentos de
Petty (1699), num contexto inicial da tradição quantitativa da moeda, sugerindo que a “queda natural da
taxa de juros se dá pelo efeito do aumento da moeda” (PETTY, 1699, p. 259, tradução nossa).
Similarmente, Locke (1740) apresenta que a taxa de juros equivaleria ao preço da moeda, tendo um valor
natural a depender de sua escassez, com duas formas de se elevar a taxa natural de juros: pela alteração da
proporção de moeda em relação à dívidas dos habitantes ou ao volume de comércio do país. Estendendo
esse conceito de Locke, Massie (1750) introduz a ideia de um prêmio de risco que diferenciaria as taxas
naturais de juros de diferentes mercados e ativos.

Apesar de tais apontamentos iniciais, a literatura acadêmica associa a caracterização da taxa de
juros natural a Wicksell (1936). Para o autor, existiria uma certa taxa de juros que seria neutra com
relação aos preços das commodities, não tendendo a aumentá-la ou diminuí-la (WICKSELL, 1936, p.
102). Essa taxa equivaler-se-ia àquela taxa de equilíbrio entre oferta e demanda por fundos emprestáveis
no contexto sem pressões exógenas e se todos os empréstimos fossem efetivamente alocados à formação
de bens de capitais. Dessa maneira, poder-se-ia considerar a taxa natural como o valor corrente da taxa de
juros aplicada ao capital.

No contexto teórico dos modelos macroeconômicos, todavia, a caracterização e interesse pela taxa
de juros natural é enfatizada com a adoção dos Regimes de Metas para Inflação, sobretudo após os anos
1990. Nesse contexto, a estipulação de uma função de reação da política monetária pelos Bancos
Centrais, em que a taxa de juros básica é utilizada como principal instrumento de política, a taxa de juros
natural da economia ganha maior relevância.

Mésonnier e Renne (2007) apontam que existem duas abordagens complementares para se definir
e estimar a taxa de juros natural. Muitos autores consideram a taxa de juros natural como aquela que
prevaleceria em uma economia se todos os preços fossem flexíveis. Essa definição é associada com a
teoria Novo Keynesiana, em que rigidezes de preços e salários criam um hiato entre o produto e seu valor
potencial - e, simultaneamente, entre a taxa de juros e seu valor natural. A taxa de juros natural, assim,
seria a taxa de equilíbrio em um cenário de preços isentos de rigidezes. Exemplos de autores que seguem
essa definição teórica em suas estimações são Neiss e Nelson (2003), Woodford (2003), Andres et. al
(2009), Barsky et al. (2014), Cúrdia et al. (2015) e Goldby et al. (2015).

Uma outra abordagem para a taxa de juros natural seria considerá-la como a taxa de juros de curto
prazo consistente com a economia operando em seu nível potencial, conforme os choques agregados à

https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=%5Ctilde%5Cpi#0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=%5Ctilde%20E#0
https://latex-staging.easygenerator.com/eqneditor/editor.php?latex=%20i_t%20%3D%20r%5E*%20%2B%20%5Cpi_t%20%2B%20%5Cphi_%5Cpi%20%20%5Ctilde%7B%5Cpi%7D_t%20%2B%20%5Cphi_y%20%20%5C~y_t%20%2B%20%5Cphi_E%20%5C~E_t#0
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oferta e à demanda fossem dissipados. Essa definição também toma uma perspetiva de longo prazo, uma
vez que se esperaria que a taxa de juros natural prevalecesse num futuro próximo em uma economia
isenta de flutuações cíclicas, resumindo o comportamento de crescimento de longo prazo. Alguns autores
que seguem essa definição são Bonfim (1997), Lauback e Williams (2003, 2016), Elmendorf (2014),
International Monetary Fund (2014), Council of Economic Advisers (2015), Perscatori e Turunen (2015),
Hamilton et al. (2016), Chen e Karp (2017) e Holston et al. (2017).

De maneira geral, pode-se considerar a taxa de juros natural como a taxa de juros de curto prazo
que converge o nível do produto a seu nível natural gerando, simultaneamente, níveis de preços estáveis.
Teoricamente, pode-se considerar a taxa de juros natural conforme apresentado na Figura 02. Assim,
poderia ser considerada como uma “âncora” para as políticas monetárias implementadas pelas
autoridades, sendo um valor alvo para a determinação da taxa de juros pelos Bancos Centrais como
apontado anteriormente.

Figura 02: Determinação da taxa de juros natural em um modelo estilizado

Fonte: Laubach e Williams (2016, p. 23).

No caso de economias abertas e pequenas, porém, o papel da taxa de câmbio no processo de
decisão do Banco Central é importante. Em modelos como o de Mundell-Fleming e de gerações
sobrepostas, por exemplo, chega-se à conclusão que a taxa de juros real de equilíbrio de longo prazo (i.e.,
a taxa natural) deve ser equivalente à taxa de juros real internacional para tais economias (vide Barbosa et
al., 2016). Assim, a hipótese de taxa natural constante, como apresentado anteriormente para a regra de
Taylor relativa a uma economia grande, admitida fechada, deve ser alterada para casos como o brasileiro,
de uma economia aberta pequena. Isso porque os eventos externos podem afetar a taxa de juros natural,
alterando o seu valor. De fato, a alteração no valor da taxa de juros natural brasileira é corroborada pela
literatura empírica, como destacado em seção posterior.

2.3 Taxa de juros natural: Aspectos empíricos
Cabe ressaltar que, embora de grande importância na condução da política monetária, a taxa de

juros natural é uma variável latente, obtida indiretamente a partir de outras variáveis do sistema
econômico via estimação macroeconométrica. Existem diferentes fatores que podem impactar as
diferentes estimações para o nível da taxa de juros natural, como choques tecnológicos e de
produtividade, bem como choques de oferta e demanda não antecipados (vide Lundvall e Westermark,
2011; Chen e Karp, 2017; Holson et al., 2017). Tais impactos tornam a estimação da taxa de juros natural
um processo não trivial, com uma ampla gama de técnicas de estimação verificadas na literatura, aqui
sintetizadas em três grandes grupos: Estimativas de séries temporais univariadas; estimativas a partir de
calibragem de modelos de equilíbrio geral dinâmicos e estocásticos (DSGE); estimativas de séries
temporais multivariadas.
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As estimações a partir de séries temporais univariadas, apesar de relativamente mais simples do
que as demais apresentadas, fazem sentido a priori se considerado um contexto com taxas de juros
relativamente constantes e sem choques inflacionários. Nesse contexto, a tendência de longo prazo da
taxa de juros poderia ser considerada uma boa proxy para a taxa de juros natural. A estratégia mais
comumente utilizada para se encontrar a tendência da série em estimativas univariadas tende a ser a
aplicação de técnicas de filtros, sobretudo os do tipo band-pass (como os filtros Baxter-King e
Christiano-Fitzgerald) e high-pass (como os filtros Hodrick-Prescott, HP, e Butterworth). Em geral, as
estimativas univariadas são utilizadas na literatura como um benchmark para comparação com outras
estratégias de estimação da taxa de juros natural.

As estimações via calibragem de modelos DSGE utilizam derivações formais de modelos
macroeconômicos microfundamentados. O uso dessa metodologia, porém, requer uma calibragem do
modelo de modo a convergir para um equilíbrio, o que requer uma grande compreensão da literatura
empírica para aproximar os parâmetros do modelo ao contexto de facto da economia. Esse método de
estimação da taxa de juros natural é utilizado por autores como Neiss e Nelson (2003) e Smets e Wouters
(2003) para países europeus, bem como por Morais (2012), Palma (2012) e Alves e Kfoury (2019) para o
caso brasileiro.

Por fim, as estimações da taxa de juros natural por meio de modelos de séries temporais
multivariadas tendem a ser amplamente utilizadas na literatura. Nesse grupo podem ser destacados dois
conjuntos: os modelos de vetores autorregressivos (VAR) e vetores de correção de erros (VEC), além de
suas versões estruturais (SVAR, SVEC), bem como os modelos de estado de espaço.

Os modelos do tipo VAR, SVAR, VEC e SVEC em geral utilizam as suas funções de
impulso-resposta para representar análises ateóricas entre as variáveis macroeconômicas. No caso dos
modelos estruturais, (SVAR, SVEC), são apontadas restrições com base na teoria econômica. Essas
restrições nesses casos, por mais que alguns autores critiquem a prevalência de uma base ateórica para
tais modelos (vide Juselius, 2006), permitem uma análise causal para as relações de impulso-resposta
mais consonante com a teoria. Exemplo de pesquisas que incluem essa metodologia na estimação da taxa
de juros natural são Brzoza-Brzezina (2003), Borges e Silva (2006) e Santos (2011) - os dois últimos para
o caso brasileiro.

No que toca à metodologia de estado de espaço, há a descrição de um sistema econômico a partir
de um conjunto de variáveis de input, output e de estado, relacionadas por meio de equações de
diferenças. A máxima verossimilhança pode ser utilizada, dessa maneira, para estimar os parâmetros do
modelo. No caso de um modelo estacionário, um método para predizer recursivamente os valores
correntes para as variáveis endógenas e de estado, como o filtro ou algoritmo de Kalman (1960), pode ser
utilizado para se obter a forma de predição do erro da função de probabilidade logaritmizada. Caso o
modelo seja, todavia, não estacionário, um filtro de Kalman difuso poderia ainda ser utilizado. O modelo
proposto por Laubach e Williams (2003), comumente replicado e adaptado na literatura, segue essa
metodologia, como verificado por exemplo em Mésonnier e Renne (2007), Holston et al. (2017), Chen e
Karp (2017). Para o caso brasileiro, a estimação da taxa natural de juros tende a seguir esse tipo de
metodologia, como verificado em Barcellos Neto e Portugal (2009), Duarte (2010), Santos (2011),
Umezú (2011), Ferreira (2013), Gotlieb (2013), Ribeiro e Teles (2013), Andrade (2014), Perelli e Roache
(2014), Barbosa et al. (2016), Silva e Araújo (2016) e Teixeira et al. (2017).

3. Materiais e métodos

3.1 Dados
Quanto aos dados selecionados para a economia brasileira, buscou-se aqueles com periodicidade

mensal, possibilitando mais observações. As séries para a taxa de juros SELIC, metas para a inflação,
taxa de câmbio real efetiva e o índice IBC-BR (proxy mensal para o produto) foram obtidas do Sistema
Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil (BCB, 2022). Por fim, a série das
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expectativas de inflação foi obtida do IPEADATA (2022). Desta forma, os dados, apresentados na Figura
03, foram analisados de janeiro de 2003 a junho de 20213.

Figura 03: Dados selecionados para a economia brasileira

Fonte: Elaboração própria a partir de BCB (2022) e IPEADATA (2022).

Desta forma, as variáveis utilizadas nas estimações (detalhadas em subseção posterior) foram: taxa
de juros real (a); surpresa inflacionária (b - c); hiato do produto (d - tendência extraída pelo filtro HP); e
gap da taxa de câmbio (e - tendência extraída pelo filtro HP). Para verificar o comportamento das
variáveis construídas, utilizou-se o protocolo de Pfaff (2008), de modo a testar a estacionariedade, cujo
resultado é apresentado na Tabela 01.

Tabela 01: Resultados do Protocolo de Pfaff (2008)

Fonte: Elaboração própria.

Evidencia-se, assim, que as variáveis são estacionárias ao redor de uma tendência linear, não
necessitando de outros tipos de transformações para as estimações, cujas especificações serão
apresentadas na próxima subseção.

3 Cabe apontar que o processo de coleta e tratamento dos dados, bem como estimação dos modelos nessa pesquisa, foram
realizados por meio do software R.
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3.2 Especificação econométrica
A fim de cumprir com os objetivos propostos na pesquisa, buscou-se estimar a função de reação

da autoridade monetária brasileira, em uma versão da equação (3), apresentada na seção anterior. A
especificação econométrica a ser estimada pelo método da regressão quantílica se encontra sintetizada na
equação (4).

(4)
Considerou-se a taxa de juros real (medida por ) como variável dependente. Isto porque, o nível

real possibilita a supressão da medida de inflação no conjunto de variáveis explicativas do modelo,
evitando uma possível endogeneidade. Quanto às variáveis independentes, essas correspondem às
medidas para os três componentes explicativos da regra, a saber: surpresa inflacionária ( - ); hiato do
produto ( ) e gap da taxa de câmbio ( ).

O método da regressão quantílica, primeiramente apresentado por Koenker e Bassett (1978),
apresenta uma função de perda voltada a minimizar os resíduos absolutos ponderados assimetricamente,
capaz de caracterizar os impactos heterogêneos de uma maneira direta. Isto torna possível investigar as
respostas da variável dependente às variáveis explicativas em diferentes pontos da distribuição daquela.

Posteriormente, foi realizada uma estimação pelo método VAR, seguindo a especificação
sintetizada pela equação (5). Realizou-se este exercício empírico de modo a verificar, sobretudo, as
ferramentas do modelo (impulso-resposta e decomposição da variância da taxa de juros real).

(5)
Conforme a proposta de Sims (1980), a metodologia considera todas as variáveis selecionadas

como endógenas, conforme a equação (6). Nessa, os choques são denominados choques estruturais,
uma vez que afetam individualmente as variáveis endógenas, sendo independentes uma vez que as
interrelações entre os choques são captadas de maneira indireta pela matriz A. Dessa maneira, a
independência dos choques se dá sem a perda de generalidade. Cabe destacar que, por conta da
endogeneidade das variáveis, o modelo VAR é estimado em sua forma reduzida, como apresenta a
equação (7).

(6)

(7)

Apresentadas as diferentes especificações a serem estimadas pelos diferentes métodos, na próxima
seção os resultados serão analisados.

4. Análise dos Resultados
Como apresentado na subseção 2.3, as estimativas univariadas, embora relativamente mais

simples, são utilizadas como ponto de partida para a comparação com outras estratégias de estimação.
Neste contexto, a partir do procedimento de suavização proposto pelo filtro Hodrick-Prescott, a tendência
da variável taxa de juros real pode ser avaliada como uma proxy para a taxa de juros natural. Além disso,
para melhor se captar o comportamento cíclico da série e sua relação com a tendência de longo prazo,
foi-se delimitado os períodos de recessão a partir da análise do ciclo econômico da série do IBC-BR4.
Estes, em conjunto com o que pode ser interpretado como o gap da taxa de juros real, são apresentados na
Figura 04.

4 Para se realizar o processo de identificação dos ciclos e sua classificação, utilizou-se o pacote “BCDating” do software R
conforme o algoritmo de Harding e Pagan (2002). Vale ressaltar que tal classificação se mostra a mesma encontrada na
Cronologia de Ciclos de Negócios Brasileiros elaborada pelo Comitê de Datação de Ciclos Econômicos (CODACE) da
Fundação Getúlio Vargas (FGV/IBRE).

https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=%20r_t%20%3D%20r%5E*%20%2B%20%20%5Cphi_%5Cpi%20(%5Cpi%5Ee_t%20-%20%5Cpi%5E*_t%20)%2B%20%5Cphi_y%20%20%5Ctilde%7By%7D_t%2B%20%5Cphi_E%20%5Ctilde%7BE%7D_t%20%2B%20%5Cvarepsilon_t#0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=%20r%20#0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=%20%5Cpi%5Ee_t#0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=%5Cpi%5E*_t#0
https://latex-staging.easygenerator.com/eqneditor/editor.php?latex=%5C~y#0
https://latex-staging.easygenerator.com/eqneditor/editor.php?latex=%5C~E#0
https://latex-staging.easygenerator.com/eqneditor/editor.php?latex=%20r_t%3D%5Cphi_%5Cpi%20%5Cpi_t%5Ee%20%2B%20%5Cphi_y%20%5C~y_t%20%2B%20%5Cphi_E%20%5C~E_t%20%2B%20%5Cvarepsilon_t#0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=%5Cvarepsilon_t#0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=%20AX_t%20%3D%20B_0%20%2B%20%5Csum_%7Bi%3D1%7D%5E%7Bp%7D%20B_i%20X_%7Bt-i%7D%20%2B%20%5Cvarepsilon_t%20#0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=X_t%20%3D%20A%5E%7B-1%7D%20B_0%20%2B%20A%5E%7B-1%7D%20B_1X_%7Bt-1%7D%2BA%5E%7B-1%7D%5Cvarepsilon_t#0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=%20%5Cimplies%20X_t%20%3D%20%5Cphi_0%20%2B%20%5Cphi_1X_%7Bt-1%7D%2Be_t#0
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Figura 04: Períodos de recessão, hiato da taxa de juros e tendência do juros real

Nota: O eixo à esquerda se refere à tendência do juros real (em azul); ao passo que aquele à direita se refere ao gap (em
vermelho).
Fonte: Elaboração própria a partir de BCB (2022).

É interessante notar o comportamento da taxa de juros real durante os momentos do ciclo
econômico. Nota-se que a taxa de juros real da economia brasileira apresenta uma tendência de longo
prazo marcada por três momentos distintos após 2003. Tal fato está em linha com a literatura empírica.
Até aproximadamente 2009, as estimativas para a taxa de juros natural evidenciam um declínio acentuado
(vide Barcellos Neto e Portugal, 2009; BCB, 2010; Duarte, 2010; Goldfajn e Bicalho, 2011; Machado e
Portugal, 2014; Magud e Tsounta, 2012; Ribeiro e Teles, 2013; Santos, 2011; Umezú, 2011).

Após 2009, porém, nota-se uma reversão na trajetória da taxa de juros natural do Brasil, com
estimativas apontando uma estagnação da queda e outras um novo aumento na taxa de juros natural (vide
Andrade, 2014; Barbosa et al., 2016; Ferreira, 2013; Goldfajn e Bicalho, 2011; Gotlieb, 2013; Morais,
2012; Palma, 2012; Perelli e Roache, 2014; Ronchi Neto e Candido, 2017; Santos, 2011; Silva e Araújo,
2016; Teixeira et al., 2017; Umezú, 2011). Por fim, nota-se uma nova reversão na taxa de juros natural
após 2016, caracterizado por uma queda acentuada acompanhando a queda nos níveis da taxa de juros
nominal (vide Moreira, 2019; Alves e Kfoury, 2019; Silva, 2020; Alves, 2021).

Um ponto que vale ser destacado é que o comportamento da autoridade monetária durante o
período parece não ser uniforme, seja nas fases de expansão ou de recessão. A definição da taxa de juros
por parte do Banco Central, assim, parece não ser homogênea durante o período como um todo. Essa
consideração é corroborada ao se analisar o box-plot da série para a taxa de juros real brasileira, como
apresentado na Figura 05, em que se nota outliers na amostra5. Dessa maneira, possivelmente as
estimações que levam em consideração dados heterogêneos para a função de reação parecem ser mais
adequadas.

5 A análise box-plot é útil para descobrir se há outliers no conjunto de dados (valores que aparecem fora dos limites inferior e
superior). Dessa maneira, como apresentam Barros et al. (2020), o gráfico tem um formato de caixa cuja largura é representada
pelos 1° e 3° quartis. Assim, 50% das observações estão concentradas dentro da caixa e os limites inferior e superior são
representados por linhas fora desta.
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Figura 05: Box-Plot da taxa de juros real

Fonte: Elaboração própria a partir de BCB (2022) e IPEADATA (2022).

Uma vez que a estimação por meio da regressão quantílica não é sensível a dados heterogêneos,
corrobora a hipótese anterior de que há um comportamento não linear da taxa de juros real, como
apresentam os resultados da estimação na Tabela 02.

Tabela 02: Resultados da estimação do Modelo de Regressão Quantílica

Quantil Intercepto Surpresa Inflacionária Hiato do Produto Gap do Câmbio

0.10 (2.95892)*** (2.47856)*** (-0.30303)*** (-0.13776)***

0.15 (3.26196)*** (2.38123)*** (-0.28692)*** (-0.1361)***

0.20 (3.47019)*** (2.32796)*** (-0.27410)*** (-0.13080)***

0.25 (3.94253)*** (2.13491)*** (-0.25067)*** (-0.11234)***

0.30 (4.06961)*** (2.15545)*** (-0.27816)*** (-0.11496)***

0.35 (4.32804)*** (2.12036)*** (-0.31390)*** (-0.11893)***

0.40 (4.62394)*** (2.12289)*** (-0.31665)*** (-0.09458)**

0.45 (5.06517)*** (2.03416)*** (-0.32301)** -0.07537

0.50 (5.85760)*** (2.37032)* (-0.52174)** -0.10040

0.55 (6.50133)*** (2.39539)* (-0.53393)* -0.12384

0.60 (6.87812)*** 2.60018 (-0.61910)* -0.14824

0.65 (7.62817)*** (3.08849)* -0.49325 -0.04497

0.70 (10.53264)*** (2.79417)* -0.40550 -0.17225

0.75 (13.30130)*** (3.26575)*** -0.90996 -0.28945

0.80 (14.81243)*** (3.10700)*** (-1.19891)** -0.11384

0.85 (16.19349)*** (2.99895)*** (-1.42316)*** 0.01604

0.90 (16.76019)*** (2.94084)*** (-1.38521)*** -0.01077

0.95 (17.80860)*** (3.34754)*** (-1.68803)*** -0.02679

Nota: * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01
Fonte: Elaboração própria.
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Nota-se que há uma significância distinta ao longo dos quantis para as variáveis explicativas. Com
relação ao termo de surpresa inflacionária, esperar-se-ia que essa fosse a principal variável explicativa a
influenciar a definição da taxa de juros real pela variável dependente. O modelo corrobora essa
expectativa teórica, evidenciando uma significância na maior parte dos quantis analisados. Dessa maneira,
expectativas inflacionárias acima da meta acarretam em elevações na taxa de juros real pela autoridade
monetária. Ou seja, considerando-se as observações dos períodos no conjunto de dados com menores
valores para a taxa de juros (abaixo do quantil 0,45), e aqueles nos valores mais elevados da distribuição
(acima do quantil 0,75), a surpresa inflacionária se mostra significativa a 1% para explicar a definição da
taxa de juros real.

Cabe destacar que o intercepto corresponderia a uma proxy de uma estimação multivariada para a
taxa de juros natural. Isto porque, ele representa a média da variável dependente quando as independentes
são iguais a zero. Ou seja, se não existir surpresa inflacionária, com o produto no seu nível potencial e a
taxa de câmbio em seu nível de equilíbrio de longo prazo, a taxa de juros real seria aquela correspondente
à natural (como apresentam Laubach e Williams, 2003, por exemplo).

Vale ressaltar, porém, que a taxa de juros natural é estimada de acordo com os quantis da
distribuição da taxa de juros real, e não como uma série temporal. Observou-se, assim, que o intercepto da
estimação é significativo para todos os quantis da variável dependente. Esse resultado está em linha com a
proposta teórica de que a taxa de juros natural é adotada como um nível “base” para a taxa de juros real.
Nota-se também que o intercepto não se mostra constante; mas sim aparenta ser positivamente
relacionado com a taxa de juros real. Esse resultado corrobora a consideração de Barbosa et al. (2016) de
que, para economias abertas pequenas como o caso brasileiro, a taxa de juros natural não deve ser
considerada constante no processo de estimação da função de reação da autoridade monetária.

Quanto ao hiato do produto, esse se mostrou significativo sobretudo nos extremos da distribuição,
ou seja, nos quantis menores (até o quantil 0,50) e nos maiores (acima do quantil 0,80). O gap do câmbio,
por sua vez, mostrou-se significativo somente para os quantis abaixo de 0,40. Porém, apesar da
significância estatística, os valores mostraram-se contraditórios ao esperado pela teoria. Seria esperado
que, em face a um hiato do produto positivo, por exemplo, a resposta por parte da autoridade monetária
acarretaria em uma elevação na taxa de juros (ou seja, valores positivos para o parâmetro), de modo a
reduzir a pressão inflacionária. Situação similar esperar-se-ia do gap do câmbio; valores acima do da taxa
de câmbio de equilíbrio de longo prazo acarretariam em pressão inflacionária sobre os componentes da
demanda agregada, motivando uma ação contracíclica por parte do Banco Central.

Algumas considerações podem ser levantadas. A primeira se refere ao próprio desenho da política
monetária. O Banco Central, no contexto do RMI, levaria em consideração em sua função de reação
sobretudo o impacto advindo da surpresa inflacionária, considerando as demais variáveis
macroeconômicas indiretamente, sobretudo pela pressão dessas sobre os níveis de preços. Assim, seria de
se esperar que os valores dos parâmetros fossem mais próximos a zero relativamente ao valor da surpresa
inflacionária (o que é verificável, apesar do sinal contrário ao esperado). Segundo, deve-se considerar o
tempo que transcorre para que a pressão inflacionária, advinda de um hiato do produto ou de um gap do
câmbio positivo, materialize-se efetivamente. Ao se considerar na especificação da regra de Taylor de
defasagens para as variáveis explicativas, os resultados poderiam se aproximar ao esperado pela teoria.

Encontrar a defasagem significativa não é simples, todavia, dado que o tempo de resposta não
necessariamente é o mesmo nos diferentes ciclos econômicos. Desta forma, levando-se em consideração
dados heterogêneos a partir do uso de variáveis dummies na estimação do modelo VAR, buscou-se
identificar a possibilidade da explicação do sinal contrário ao esperado para o hiato do produto no método
da quantílica. Assim, na Figura 06 é apresentada a resposta da taxa de juros real em face a um choque no
hiato do produto.
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Figura 06: Resposta da taxa de juros real a um choque no hiato do produto no modelo VAR

Fonte: Elaboração própria.

Vê-se que a resposta da taxa de juros real não é significativa nos primeiros meses após o choque
positivo no hiato do produto. Além disso, o limite inferior do intervalo de confiança considera a
possibilidade de valores negativos. Ou seja, a resposta positiva à esperada pela teoria apresenta
defasagem de ao menos 06 meses.

Por outro lado, ao se analisar a resposta da taxa de juros real a um choque positivo na surpresa
inflacionária, como destaca a Figura 07, nota-se significância em todos os períodos analisados, bem como
valores positivos para a resposta que perduram por mais de 18 meses após o choque. Esse resultado se
encontra de acordo com o esperado pela teoria, seguindo também o encontrado no método de estimação
quantílica.

Figura 07: Resposta da taxa de juros real a um choque na surpresa inflacionária no modelo VAR

Fonte: Elaboração própria.

Porém, pela Tabela 03 percebe-se que a surpresa inflacionária também possui certa defasagem
para explicar a variação da taxa de juros real. Isto porque, ao analisar a decomposição da variância desta,
nota-se que aquela passa a explicá-la a partir do segundo mês, alcançando mais de 40% a partir do sétimo
mês. Esse resultado pode ser um indicativo de que o Banco Central realiza uma suavização em sua
definição da taxa de juros.
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Tabela 03: Decomposição da variância da taxa de juros real no modelo VAR

Período Taxa de Juros Real Surpresa Inflacionária Gap do Câmbio Hiato do Produto

1 1 0 0 0

2 0,980237 0,018348 0,000874 0,000541

3 0,907764 0,086791 0,004267 0,001178

4 0,803528 0,186274 0,006844 0,003354

5 0,699738 0,284206 0,006873 0,009182

6 0,611131 0,36335 0,005434 0,020085

7 0,539582 0,420354 0,004218 0,035846

8 0,482587 0,458088 0,004362 0,054963

9 0,437077 0,481096 0,006317 0,07551

10 0,400461 0,493675 0,010057 0,095807

11 0,370735 0,49925 0,015307 0,114708

12 0,346376 0,500322 0,021703 0,1316

13 0,326233 0,498612 0,028881 0,146274

14 0,309428 0,495268 0,036519 0,158784

15 0,295293 0,491036 0,04435 0,16932

16 0,283312 0,486394 0,052164 0,17813

17 0,273086 0,481641 0,059803 0,18547

18 0,264305 0,476963 0,067155 0,191578

Fonte: Elaboração própria.

O percentual na explicação da variância dos juros por parte do hiato do produto cresce a médio e
longo prazo, sobretudo a partir do nono mês. Esse pode ser um indicativo do efeito indireto sobre a
inflação e, assim, sobre a condução da política monetária. Por fim, vale o destaque sobre a baixa
representatividade do gap do câmbio na explicação da variação da taxa de juros real.

5. Considerações Finais
O trabalho teve como objetivo estimar a função de reação do BCB após a implementação do RMI

por meio de um método não-linear, de modo a analisar, ao longo dos diferentes quantis da taxa de juros
básica, qual a contribuição e o comportamento da taxa de juros natural e das variáveis macroeconômicas
explicativas. Para tanto, a regra de Taylor foi estimada considerando o contexto para uma pequena
economia aberta por meio de dois métodos distintos: um modelo de regressão quantílica e um modelo
VAR.

O modelo de regressão quantílica apresenta que a análise pelo quantil médio (0,50), como
verificado em métodos de estimação linear, pode trazer resultados pouco significativos para a surpresa
inflacionária na definição da taxa de juros - situação similar também ao verificado para o hiato do produto
e o gap da taxa de câmbio. Esse resultado pode denotar um equívoco advindo da especificação
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econométrica, com um resultado que não capta o nível de significância para toda a distribuição da taxa de
juros real.

Nota-se que, durante todos os quantis da variável dependente (i.e., a taxa de juros definida pelo
BCB), a taxa de juros natural se mostrou significativa. Esse resultado corrobora a premissa teórica de que
o nível natural corresponderia a uma base para a definição pela autoridade monetária da taxa de juros
básica. Ainda, a taxa de juros básica acompanhou a taxa de juros natural ao longo do período do RMI,
resultado captado pela relação positiva entre os coeficientes estimados para a taxa de juros natural ao
longo dos distintos quantis da taxa de juros básica.

Quanto à surpresa inflacionária, essa se mostra significativa para a maior parte dos quantis
inferiores e superiores, apresentando, porém, menor significância nos quantis médios da distribuição da
variável dependente. Os valores para o coeficiente da surpresa, também, mostram-se positivos ao longo
de todos os quantis. Tal resultado está de acordo com o esperado pela teoria e o design do RMI; ou seja,
em face a um choque inflacionário, a taxa básica de juros definida pelo BCB tende a se elevar.

Ainda na regressão quantílica, vale apontar que os coeficientes estimados para o hiato do produto
e para o gap da taxa de câmbio, porém, têm significância distinta ao longo dos quantis da variável
dependente. Ademais, nota-se resultados contrários ao esperado pela teoria, apesar de muito próximo a
zero. Esse resultado corrobora que, na determinação da taxa de juros durante o período do RMI, o
controle inflacionário de fato foi o principal objetivo da política monetária. Os resultados do modelo
VAR, além de corroborar os resultados encontrados para a surpresa inflacionária anteriormente
apresentados, contribui para explicar os resultados dúbios para os coeficientes do hiato do produto.
Nota-se que há uma defasagem para que a resposta da taxa de juros seja significativa em face a um
choque positivo no hiato do produto, contando inclusive com valores negativos para os primeiros seis
meses.

Por fim, também, os resultados do modelo de regressão quantílica aparentam ser mais voláteis nos
quantis mais elevados da distribuição da taxa de juros real. Ou seja, em períodos com taxas de juros reais
mais elevadas há uma faixa de significância maior vis-à-vis os períodos com taxas de juros reais mais
baixas. Uma vez que os quantis mais elevados da taxa de juros se associam sobretudo ao período inicial
da série (vide a descrição da série na Figura 03), este resultado pode ser um indicativo da maturação do
processo de condução de política monetária pelo BCB. Ou seja, à medida que a condução da política
monetária pelo BCB se mostrou eficaz no processo de ancoragem das expectativas dos agentes, a
volatilidade também se reduziu durante o RMI.
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Apêndice

Figura 08: Resultado das estimações do modelo de regressão quantílica

Fonte: Elaboração própria.


