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1. RESUMO 

 A presente pesquisa teve por objetivo analisar os choques das variações nas 

taxas de câmbio sobre a inflação entre o período de janeiro de 1995 a dezembro de 

2013. O instrumento econométrico utilizado fundamentou-se num Modelo de Vetores 

Autorregressivos (Modelo VAR), inferindo a função de resposta a impulsos e a 

decomposição da variância. Os resultados mostram que existe um efeito pass-

through relevante para a inflação no Brasil e que, porém, o índice de preços por 

atacado e o índice geral de preços são afetados de forma mais rápida e em maior 

intensidade pela variação da taxa de câmbio se comparados ao índice de preços ao 

consumidor amplo. Os preços livres, porém, são menos afetados por variações 

cambiais que os preços administrados.  

Palavras-chave: pass-through, inflação, taxa de câmbio, regime de metas de 

inflação.

2. INTRODUÇÃO 

Uma das principais transformações na economia brasileira foi à estabilização 

da moeda e a consequente queda na taxa de inflação. Tais resultados foram 

alcançados através da adoção do Plano Real pelo então Presidente Itamar Franco 

em meados de 1994. A diferença do plano em relação aos seus antecessores foi à 

efetiva implantação de uma política monetária ativa baseada em taxas de juros 

elevadas. Uma das consequências desta política foi a redução do consumo e o 

ganho do poder de compra, não apenas em termos de moeda nacional, mas 

também em moeda estrangeira, com a valorização da taxa de câmbio. 

 Ao longo de todo o primeiro governo do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso, o Banco Central foi cauteloso em abandonar a política de taxas de juros 

elevadas, tendo em vista a possibilidade de um efeito de fuga de capitais, como 

ocorreu em algumas crises internacionais neste período. A fuga de capitais poderia 

provocar a desvalorização cambial, elevando o nível geral de preços da economia 

brasileira. Tal elevação poderia surgir de duas formas: i) por um aumento de custos 

dos produtos importados na cadeia produtiva e posterior repasse aos preços dos 

produtos finais; ou ii) por meio do aumento de preços dos produtos nacionais dado o 

aumento de preços dos produtos importados concorrentes, uma vez que os preços 

dos produtos nacionais estariam relativamente mais baratos se comparados aos 

produtos estrangeiros. Independente da forma, o efeito da variação da taxa de 



 

 

câmbio sobre a inflação é chamado de pass-through, ou seja, refere-se ao efeito dos 

choques cambiais de apreciações ou depreciações da taxa de câmbio sobre os 

preços da economia. 

 No ano de 1999, com o patamar insustentável da taxa de câmbio, o governo 

abandonou o regime de bandas cambiais deixando a taxa de câmbio flutuar 

livremente. Achava-se que o movimento cambial poderia causar inflação no futuro, 

porém, não se concretizou, pois existiram importantes contribuições para que a 

desvalorização não criasse um efeito inflacionário. Posteriormente, o presidente do 

Banco Central, Armínio Fraga, início um estudo para a adoção do sistema de regime 

de metas de inflação que já era utilizado por muitos países e demonstrava ter um 

bom desempenho na redução e estabilização dos níveis de preços. Dessa forma, no 

ano de 1999 o regime de metas de inflação (RMI) foi adotado no país com o objetivo 

de manter a inflação sobre controle. O sistema de regime de metas de inflação 

utiliza uma margem de tolerância abaixo e acima da meta de inflação para prevenir 

níveis de flutuações que possam gerar conflitos no nível de atividade econômica, 

levando em consideração os possíveis choques exógenos.  

3. OBJETIVO 

 A preocupação com o comportamento da taxa de câmbio e seus efeitos sobre 

a inflação é uma constante na economia brasileira. O objetivo deste trabalho foi o de 

verificar o efeito da taxa de câmbio sobre a inflação no Brasil durante o período de 

janeiro de 1995 a dezembro de 2013.  

4. METODOLOGIA 

 A primeira metodologia aplicada se fez por meio da revisão da literatura, na 

qual os estudos de autores importantes foram comparados com os resultados 

atingidos neste trabalho. Já na segunda parte, foram realizados estudos 

econométricos em busca de mensurar o efeito pass-through na economia brasileira. 

4.1. Revisão da Literatura 

O impacto da variação da taxa de câmbio sobre os preços domésticos foi 

analisado por Menezes e Fernandez (2012) através da estimação de um Vetor 

Autorregressivo (VAR). Utilizaram-se dados mensais de janeiro de 1999 a dezembro 

de 2011 das seguintes variáveis: i) taxa de câmbio; ii) índice de preços ao 

consumidor amplo (IPCA); iii) índice geral de preços - mercado (IGP-M) e iiii) índice 

de preços por atacado - mercado (IPA-M). Os autores concluíram que o repasse das 



 

 

variações na taxa de câmbio não são completamente repassados para os índices de 

preços e que o IGP-M e o IPA-M reagem mais aos choques cambiais que o IPCA. 

Isso ocorre porque o IPCA possui maior rigidez no curto prazo dado que os bens 

inclusos nesse índice não têm um ajustamento de preços de forma instantânea. 

Sendo o reajuste de preços não instantâneo, o consumidor não será afetado de 

forma imediata. Já no caso do IGP-M e do IPA-M, existe uma menor rigidez no curto 

prazo dado que o ajustamento de preços é mais rápido porque as firmas precisam 

reajustar seus preços por conta de bens comercializáveis para a produção.  

Segundo Pimentel (2013), o repasse das variações cambiais aos preços é 

assimétrico, ou seja, a influência de apreciações e depreciações na taxa de câmbio 

sobre os preços geram repasses de magnitudes diferentes nas quais não se anulam 

ao longo do tempo, dado que uma apreciação na taxa de câmbio possui menor 

repasse cambial aos preços do que uma depreciação. Sendo assim, a volatilidade 

da taxa de câmbio terá um impacto positivo sobre os preços aos consumidores. O 

estudo empregou funções de resposta a impulsos das estimações em dois modelos, 

o de VAR e o de Vetores Autorregressivos Estruturais (SVAR) durante o período de 

janeiro de 1999 a dezembro de 2011. Também foi utilizado um modelo de Vetor de 

Correção de Erros (VEC) estimado da série da taxa de câmbio decomposta na soma 

de suas variações positivas e negativas. Foram usadas as médias mensais de 04 

variáveis: IPCA, Índice de Produção Física (IND), Índice de Preços das Commodities 

(COMM) e Câmbio.  

Segundo a pesquisa, quando ocorrem depreciações na taxa de câmbio, o 

repasse cambial aos preços seria de 8 a 13%, já o de apreciações seria de 1 a 4%. 

Através da análise de cointegração entre o câmbio e o IPCA, foi possível identificar 

que há uma relação de longo prazo entre o IPCA e as depreciações da taxa de 

câmbio que, porém, não existe na relação de longo prazo entre o IPCA e 

apreciações da taxa de câmbio. Os resultados também mostraram que no período 

analisado o repasse cambial diminuiu após a adoção do RMI, de forma a corroborar 

com as conclusões de Nogueira (2006) que, no caso brasileiro, notou que antes do 

emprego do RMI 1% de choque na taxa de câmbio teve uma resposta acumulada 

após 12 meses de 1,31% e que, porém, após o RMI, os choques de 1% na taxa de 

câmbio levariam a uma resposta na inflação de apenas 0,11%.  

Investigando modelos não-lineares por meio da técnica dos Mínimos 

Quadrados Não-Lineares, Carneiro et al (2002) estimaram o coeficiente de repasse 



 

 

cambial a inflação (IPCA) durante o terceiro trimestre de 1994 ao quarto trimestre de 

2001 através da Curva de Phillips Backward-Looking. A estimação teve duas 

especificações com relação aos preços que compõe o IPCA: preços livres e preços 

administrados.Comparando os resultados de modelos não-lineares com os de 

modelos lineares para a estimação do repasse, o coeficiente de pass-through 

encontrado no modelo linear de 1999, 2000 e 2001 foram todos de 6,3% enquanto 

que no modelo não-linear com melhor especificação foram de 5,6%, 6,0% e 7,7%, 

respectivamente. Os resultados mostraram que o modelo não-linear é superior ao 

modelo linear, uma vez que há um número maior de variáveis explicativas. 

 Os autores também observaram que, o pass-through, quando medido por um 

coeficiente linear não é significativo para o grupo de preços administrados, porém, é 

significativo para o coeficiente de preços livres e seus subgrupos, com maior 

relevância para os “produtos industrializados”. Por outro lado, quando o pass-

through foi medido por um coeficiente não-linear, identificou-se um repasse 

significativo tanto para os preços administrados quanto para os preços livres, 

incluindo os subgrupos deste último.  

5. DESENVOLVIMENTO  

 Os dados nesta pesquisa serão analisados através de média mensal, 

totalizando 228 observações. As variáveis a serem consideradas para as estimações 

dos modelos são: i) IPCA: índice nacional de preços ao consumidor amplo calculado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); ii) IPCA-LIVRES: índice 

nacional de preços ao consumidor amplo – itens livres – calculado pelo Banco 

Central do Brasil (BCB); iii) IPCA-ADMINISTRADOS: índice nacional de preços ao 

consumidor amplo – preços monitorados – calculado pelo BCB; iv) IGP-M: índice 

geral de preços do mercado calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV); v) IPA-

M: índice de preços por atacado-mercado calculado pela FGV e vi) CÂMBIO: taxa de 

câmbio real/dólar calculado pelo BCB. 

Gráfico 1: Média mensal da Taxa de Câmbio e Inflação de jan. 1999 a dez. 2013. 

 Fonte: Elaboração Própria.
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5.1. Modelo de Vetores Autorregressivos (modelo VAR)  

 Os Modelos de Vetores Autorregressivos (VAR) possibilitam analisar os 

resultados de duas formas importantes: a primeira, através da função de resposta a 

impulsos e, a segunda, com base na análise de decomposição da variância. O 

modelo VAR permite expressar modelos econômicos complexos com diversas séries 

temporais de uma única vez. Sendo um modelo simultâneo, todas as variáveis são 

consideradas endógenas e seus valores são expressos como função linear dos 

próprios valores das variáveis no passado. Dessa forma, o modelo VAR permite 

investigar empiricamente as inter-relações entre as inúmeras séries temporais e as 

influências que as variáveis exercem umas sobre as outras.  

 Por meio da observação da função de resposta a impulsos é possível 

examinar a trajetória de choques cambiais ao longo do tempo sobre os índices de 

preços como, por exemplo, a reação do IPCA diante de um choque (impulso) de um 

desvio padrão do CÂMBIO. Com essas informações, compreende-se as relações 

dinâmicas entre as variáveis a partir de choques hipotéticos em uma das variáveis 

do sistema. Por outro lado, a decomposição da variância consegue avaliar a 

importância relativa de cada variável sobre a variáveis de interesse.  

 O modelo VAR pode ser expresso pela seguinte expressão: 

 𝑦𝑡 = 𝐴1𝑦𝑡−1+. . . +𝐴𝑁𝑦𝑡−𝑁 + 𝐵𝑥𝑡 + 𝜀𝑡                                     (1) 

em que: 

𝑦𝑡 = vetor de variável endógena; 

𝑥𝑡 = vetor de variável exógena; 

𝐴1+. . . +𝐴𝑁 𝑒 𝐵 = matrizes dos coeficientes a serem estimados; 

𝜀𝑡 = vetor de inovações autocorrelacionado. 

 Se tratando de séries temporais e, para que seja possível estimar um VAR, se 

faz necessário o teste de raiz unitária para analisar a estacionariedade das variáveis 

a serem utilizadas no modelo, sendo que, porém, somente é possível estimar um 

modelo VAR com todas as séries estacionárias. Para tanto, foi aplicado o Teste de 

Dickey Fuller Aumentado (ADF) para verificar a estacionariedade das séries. Caso 

alguma variável tenha raiz unitária, serão feitas defasagens conforme o melhor 

critério de Schwarz e o número de defasagens a ser escolhido será aquele que 

consiga remover a correlação serial dos resíduos.  

 A escolha da ordem de defasagens para estimar o modelo VAR baseia-se na 

aplicação de cinco critérios: teste estatístico LR com cada erro ao nível de 5% de 



 

 

significância (LR); teste do erro de predição final (FPE); critério de informação de 

Akaike (AIC); critério de informação de Schwarz (SC) e o critério de informação de 

Hannan-Quinn (HQ). Tendo definido o número de defasagens que melhor se aplica 

ao modelo, será avaliada a estabilidade do modelo VAR através das raízes inversas 

do polinômio característico autorregressivo. 

6. RESULTADOS 

 Em busca de captar a influência das variações na taxa de câmbio sobre os 

índices de preços foram considerados três modelos. Tendo em vista a necessidade 

de uma ordem aceitável para a estimação da função de resposta a impulsos, 

entendida como importante na decomposição de Cholesky, a ordem das variáveis 

consideradas são as mesmas propostas por Guillén e Araújo (2006) e Menezes e 

Fernandez (2012), porém, inova-se com um terceiro modelo no qual é considerado a 

decomposição do IPCA em duas partes principais, preços livres e monitorados, 

correspondendo, respectivamente, a cerca de 70 e 30% do IPCA. Para que os 

modelos pudessem ser estimados e, com base no teste ADF realizado para cada 

variável, as variáveis IPCA, IPCA-LIVRES, IPCA-ADMINISTRADOS, IGP-M e IPA-M 

são estacionárias em nível I(0) e, porém, a variável CÂMBIO apresentou raiz 

unitária, tornando-se necessário fazer uma diferenciação para que essa série passe 

a ser estacionária I(1). Estando todas as variáveis estacionárias, os modelos 

propostos foram: 

Modelo 1: CÂMBIO → IGP-M → IPCA 

Modelo 2: CÂMBIO → IPA-M → IPCA 

Modelo 3: CÂMBIO → IPCA-LIVRES → IPCA-ADMINISTRADOS 

Gráfico 2: Gráfico da Função de Resposta a Impulsos do Modelo 1. 

Os resultados da função de resposta a impulsos do Modelo 1 – Gráfico 2 – 

mostram que no primeiro mês após a variação da taxa de câmbio 11,17% do choque 

é repassado ao IGP-M. O maior pass-through observado ocorreu no segundo mês 

com 30% do choque repassado a esse índice de preços e, nos meses seguintes, 

ocorre uma queda no nível do repasse. Já o IPCA teve uma redução após o primeiro 



 

 

mês de 3%, porém, com um repasse no segundo mês de 7,7% e de 9,6% no terceiro 

mês, seguido de uma diminuição do repasse até o vigésimo quarto mês. 

Gráfico 3: Gráfico da Função de Resposta a Impulsos do Modelo 2. 

 Conforme o gráfico 3, os resultados do Modelo 2 mostram que o IPA-M sofreu 

um repasse de 21% no primeiro mês, tendo o maior repasse encontrado no segundo 

período com 48% e acompanhado de uma diminuição no nível de repasse nos 

próximos meses. O IPCA no primeiro mês igualmente sofreu uma redução de 3% 

com posterior aumento no segundo mês de 8% e de 9,6% no terceiro mês, também 

seguido de redução do repasse nos demais.  

Gráfico 4: Gráfico da Função de Resposta a Impulsos do Modelo 3. 

 No modelo 3 – Gráfico 4 – os preços livres sofreram uma redução de 2,2% no 

primeiro mês, com um repasse de 5,2% no segundo mês e de 8,3% no terceiro mês, 

seguido de uma diminuição do repasse. Os preços administrados, contudo, tiveram 

uma redução de 1% no primeiro mês, com um maior grau de repasse no segundo 

mês de 16,7% seguido por uma redução na magnitude do repasse. 

Através dos resultados apresentados das funções de resposta a impulsos foi 

possível concluir que o IPA-M é mais fortemente influenciado pelas variações na 

taxa de câmbio se comparado ao IGP-M e que, inclusive, no que diz respeito ao 

grau de influência a choques cambiais, os índices de preços fortemente atingidos 

são, respectivamente, em ordem de magnitude, o IPA-M, depois o IGP-M e, em 

menor grau, se comparado a esses dois últimos, o IPCA. Além disso, percebe-se 

também que o IPCA-ADMINISTRADOS é mais afetado pelas variações na taxa de 

câmbio que o IPCA-LIVRES. Essa conclusão pode estar relacionada com o fato de 

alguns preços dos itens que compõem os preços administrados dependerem dos 



 

 

Período                  CÂMBIO                                       IPA-M                                              IPCA          

CÂMBIO IPA-M IPCA CÂMBIO IPA-M IPCA CÂMBIO IPA-M IPCA

1  100.0000  0.0000  0.0000  6.8186  93.1813  0.0000 0.7153 10.5754 88.7092

3  98.7494  1.2387  0.0118  34.2949  64.7594  0.9456 8.2415 9.8176 81.9408

6  98.3857  1.5464  0.0678  37.9036  60.4122  1.6841 11.7566 8.8284 79.4149

12  98.3632  1.5487  0.0879  37.9127  60.2710  1.8161 12.0528 8.6621 79.2850

18  98.3629  1.5487  0.0882  37.9122  60.2694  1.8182 12.0561 8.6593 79.2845

24  98.3629  1.5487  0.0882  37.9122  60.2694  1.8183 12.0562 8.6593 79.2845

Período                  CÂMBIO                                       IGP-M                                           IPCA          

CÂMBIO IGP-M IPCA CÂMBIO IGP-M IPCA CÂMBIO IGP-M IPCA

1 10,0000 0,0000 0,0000 4,5618 95,4381 0,0000 0,9043 22,9889 76,1067

3 97.9162  1.2896  0.7941 28,7601  62.8684  8.3713 8,0564 21,0900 70,8535

6  97.3383  1.5686  1.0929  34.8211  57.5445  7.6343 12,6125 19,7118 67,6755

12  97.2936  1.5836  1.1226  34.9403  57.2041  7.8555 13,1657 19,5568 67,2774

18  97.2936  1.5837  1.1226  34.9375  57.1959  7.8664 13,1678 19,5562 67,2758

24  97.2936  1.5837  1.1226  34.9375  57.1958  7.8666 13,1678 19,5562 67,2758

preços internacionais denominados em moeda doméstica, a exemplo dos derivativos 

de petróleo como a gasolina. Segundo Minella et al (2003) os preços administrados 

são mais fortemente influenciados por choques cambiais, sendo a sua dinâmica 

devida a fatores tais como: i) dependência dos preços internacionais, como no caso 

dos derivativos de petróleo; ii) maior pass-through da taxa de câmbio e, iii) 

comportamento retrógrado mais forte.  

 Sequencialmente, inicia-se a análise da decomposição da variância, na qual 

se faz possível avaliar a importância relativa de cada variável sobre as variáveis de 

interesse. O processo do teste consiste em, dado um choque em uma das variáveis 

do modelo, acompanha-se os respectivos efeitos da variância da própria variável e 

daquelas que também compõem o sistema por um período de 24 meses. 

 Conforme a tabela 6, a decomposição da variância feita no Modelo 1 mostra 

que, dado um choque na variável CÂMBIO, boa parte da variância do CÂMBIO é 

devida a própria variável em cerca de 97,29%, seguida por 1,58% do IGP-M e 1,12% 

do IPCA. O mesmo é feito para um choque no IGP-M em que, a variância do IGP-M 

se faz em razão dele mesmo em 57,19% e, 34,93% pelo CÂMBIO e 7,86% pelo 

IPCA. Avaliando um choque no IPCA, a maior parte de sua variância é devida a ela 

mesma em 67,27% e, ao IGP-M e CÂMBIO em 19,55% e 13,16%, respectivamente. 

Tabela 6: Decomposição da Variância do Modelo VAR (CÂMBIO – IGP-M – IPCA)  

 No Modelo 2 – Tabela 7 – um choque na variável CÂMBIO diz que sua 

variância decorre dela mesmo em 98,36%, do IPA-M em 1,54% e do IPCA em 

0,08%. Já um choque no IPA-M mostra que 60,26% da variância refere-se a própria 

variável, seguido por 37,91% do CÂMBIO e 1,81% do IPCA. Um choque na variável 

IPCA indica que 79,28% da variância do IPCA é dado pela própria variável, com 

12,05% pelo CÂMBIO e 8,65% pelo IPA-M. 

Tabelo 7: Decomposição da Variância do Modelo VAR (CÂMBIO – IPA-M – IPCA) 



 

 

Período                  CÂMBIO                                IPCA-LIVRES                  IPCA-ADMINISTRADOS 

CÂMBIO
IPCA-

LIVRES

IPCA-

ADM.
CÂMBIO

IPCA-

LIVRES

IPCA-

ADM.
CÂMBIO

IPCA-

LIVRES

IPCA-

ADM.

1  100.0000  0.0000  0.0000  0.7246  99.2753  0.0000  0.0055  1.2729  98.7215

3  97.8982  1.5771  0.5245  7.6887  89.9671  2.3441  4.5113  5.2692  90.2193

6  95.8151  1.9280  2.2567  15.6298  81.3230  3.0470  5.6506  10.1016  84.2477

12  94.9435  2.5647  2.4917  17.3485  79.6357  3.0157  7.3431  10.3427  82.3141

18  94.9302  2.5679  2.5017  17.3663  79.6034  3.0302  7.3572  10.3441  82.2985

24  94.9296  2.5685  2.5018  17.3687  79.6006  3.0306  7.3575  10.3444  82.2980

 Por último, conforme a Tabela 8, a decomposição da variância no Modelo 3 

diz que, um choque na variável CÂMBIO tem a sua variância devida a ele mesmo 

em 94,92%, ao IPCA-LIVRES em 2,56% e ao IPCA-ADMINISTRADO em 2,50%. Um 

choque na variável IPCA-LIVRES corresponde a 79,60% da variância pela própria 

variável, seguido por 17,36% do CÂMBIO e 3,03% do IPCA-ADMINISTRADO. No 

que se refere a um choque no IPCA-ADMINISTRADOS, 82,29% de sua variância é 

dada por ele mesmo, sendo 10,34% pelo IPCA-LIVRES e 7,35% pelo CÂMBIO. 

Tabela 8: Decomposição da Variância do Modelo VAR (CÂMBIO – IPCA-LIVRES – 

IPCA-ADMINISTRADOS) 

A variância esperada do IGP-M, IPA-M, IPCA, IPCA-LIVRES e IPCA-

ADMINISTRADOS sobre inovações do CÂMBIO corrobora com a hipótese proposta, 

uma vez que as inovações da taxa de câmbio são relevantes.  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este trabalho analisou o efeito pass-through durante o período de janeiro de 

1995 a dezembro de 2013 usando como metodologia empírica o Modelo de Vetores 

Autorregressivos (VAR), inferindo a função de resposta a impulsos e a 

decomposição da variância. Os resultados empíricos obtidos com os modelos e 

testes expostos estão de acordo com Menezes e Fernandez (2012), Guillén e Araújo 

(2006), Pimentel (2013) e Minella et al (2003). 

 Os testes mostram que o IPA-M e o IGP-M são afetados de forma mais rápida 

e forte se comparados ao IPCA. Após dois meses de um choque cambial houve um 

pass-through, ou seja, um repasse da variação na taxa de câmbio a inflação, de 

48% para o IPA-M, de 30% para o IGP-M e cerca de 8% para o IPCA. Já a 

decomposição do IPCA em IPCA-LIVRES e IPCA-ADMINISTRADOS mostra que os 

preços administrados e monitorados são mais amplamente atingidos a choques 

cambiais se comparados aos preços livres, uma vez que existe uma dependência 

dos preços internacionais denominados em moeda doméstica ou por contratos que 

são vinculados a outros índices de preços que são mais fortemente afetados que o 

IPCA. A análise mostra que, após decorrido dois meses do choque cambial, existe 



 

 

um repasse de 16,7% para os preços administrados e monitorados e de 5,2% para 

os preços livres.  

 Os resultados da decomposição da variância também corroboram com o teste 

de função de resposta a impulsos e mostram que a variância do câmbio explica de 

forma significativa às variâncias nos índices de inflação analisados. A variância do 

IPA-M e IGP-M é explicada pelo CÂMBIO em, respectivamente, 37,91% e 34,93%, 

já a variância do IPCA é explicada pelo CÂMBIO no modelo 1 em 13,16% e no 

modelo 2 em 12,05%. No que diz respeito à decomposição do IPCA, a variância do 

IPCA-ADMINISTRADOS é explicada pelo CÂMBIO em 7,35% e o IPCA-LIVRES é 

explicado pelo CÂMBIO em 17,36%. 
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