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1. RESUMO 

Quais são os impactos das decisões do Banco Central brasileiro no que 

tange a manutenção da taxa básica de juros?  Quais são os resultados no combate 

à inflação utilizando a regra de Taylor no hiato do produto? As críticas pós-

keynesiana acerca das decisões do Banco Central brasileiro têm relação com a 

existência de um custo de oportunidade? A utilização da regra de Taylor para 

combater o processo inflacionário ganhou espaço em diversos países após o artigo 

publicado por Taylor (1993), onde o mesmo sugere uma função linear como 

resposta de quais serão os níveis de juros da economia norte americana. O objetivo 

principal do presente artigo é responder os questionamentos elencados acima, tendo 

como base teórica duas linhas de pensamentos, a ortodoxa e a heterodoxa pós-

keynesiana, e realizando testes e comparações econométricas tendo o hiato do 

produto como variável principal na discussão. Como objetivos secundários, é feita, a 

partir de um levantamento bibliográfico, uma discussão sobre os resultados dos 

artigos a fim de obter uma melhor compreensão da discussão sobre a neutralidade 

da moeda e, também, é feita uma análise das decisões do Banco Central brasileiro 

no que diz respeito à taxa de juros. Ao comparar os resultados econométricos, 

chega-se à conclusão de que o princípio ortodoxo de neutralidade da moeda causa 

rigidez no equilíbrio de longo prazo, dando razão ao pensamento heterodoxo-pós 

keynesiano no que se refere ao elevado custo de oportunidade envolvendo as ações 

do BACEN. 

1. INTRODUÇÃO  

Entre 1994 e 1999 o principal mecanismo utilizado pela economia brasileira 

para o controle dos preços doméstico era a âncora cambial num regime de câmbio 

fixo. A partir de 1999, com o pressuposto do tripé macroeconômico, veio a adoção 

do câmbio flutuante, alterando a preocupação principal na condução de políticas 

monetárias, que já não seria mais orientada pelo objetivo de minimizar a variação 

cambial e sim pelo cumprimento das metas inflacionárias. 

As metas inflacionárias trazem consigo mudanças e problemas na condução 

da política monetária pelo Banco Central. Os desvios em relação a meta causam 

expectativas, tanto positiva quanto negativa, dos agentes econômicos, que podem 

antecipar o movimento. As expectativas racionais frente a inflação futura muda o 



comportamento da inflação estimada, o que vem a causar problemas de choques 

endógenos (Curado & Dezordi, 2004). 

Por outra ótica, os pós-keynesianos criticam a utilização de metas de 

inflação e o uso da regra de Taylor para determinações futuras da SELIC. O 

principal fator aqui se dá pelo fato da existência de um custo de oportunidade (trade-

off) na relação entre juros e investimento, o que diminui o produto potencial, 

assumindo a não neutralidade da moeda. Como destaca Lopes et al (2012), quando 

feito o diagnóstico inflacionário considerando apenas a demanda agregada, o 

aumento nas taxas de juros causa forte retração dos investimentos, tanto no curto 

prazo pelas expectativas negativas, quanto no longo prazo pelo aumento no valor do 

crédito concedido a população. Essa relação negativa traz queda na rentabilidade 

futura.  

2. OBJETIVOS  

O objetivo do presente projeto é estimar coeficientes e comparar estudos 

econométricos para complementar a discussão a fim de entender melhor a utilização 

da regra de Taylor, supondo a neutralidade da moeda pelos princípios ortodoxos e a 

crítica pós-keynesiana da não neutralidade da moeda. Também se espera, como 

objetivo secundário, que haja melhor compreensão das decisões do Banco Central. 

3. METODOLOGIA 

O presente projeto foi elaborado seguindo uma metodologia descritiva 

quantitativa. Com base em fontes bibliográficas, foi possível analisar as 

fundamentações teóricas das escolas econômicas e utilizar como base de 

comparação as estimações econométricas dos artigos, assim como seus resultados, 

para aprimorar a discussão da utilização da regra de Taylor e seus impactos. Os 

artigos presentes nas referências bibliográficas foram coletados através do uso da 

palavra chave “regra de Taylor (Taylor rule)”. 

Para estimar o hiato do produto, a parte quantitativa da metodologia 

utilizada, foi feito, assim como Curado et al (2004), Taylor (1999) e Lopes et al 

(2012) o filtro Hodrick Prescott. Para o tratamento econométrico dos dados, foi 

usado a metodologia de Lopes et al (2012), onde é feito a análise através do Vetores 

Auto-Regressivos (VAR) e, posteriormente, causalidade de Granger, decomposição 

da variância e funções de impulso resposta. Foi usado o pacote econométrico 

EViews 9 para relacionar todos os testes citados acima. 



As amostras estão em periodicidade mensal, e seu início é datado em 

2002.01 até 2018.01, totalizando 194 amostras coletadas através de uma pesquisa 

feita no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada na seção de Dados 

Macroeconômicos e Regionais (IPEADATA).  

4. DESENVOLVIMENTO 

Pode-se relacionar a neutralidade da moeda com o mercado real através da 

Teoria Quantitativa da Moeda (Milton Friedman, 1956) que explica a movimentação 

da moeda, podendo ser relacionada da seguinte forma:  

M.V = P.Y 

A Teoria Quantitativa da Moeda indica que existe neutralidade da moeda e 

que a mesma não possui efeitos duradouros no produto efetivo da economia, 

apenas nos preços. Logo, a movimentação da moeda (M) não causa impactos em Y 

(produto efetivo) apenas em P (preço da economia doméstica), gerando inflação. 

A regra de Taylor parte do pressuposto do monetarismo friedmaniano, 

indicando o controle da moeda para o controle dos preços via manutenção da taxa 

básica de juros nominal. O próprio Taylor (1998, p.9) afirma essa relação com a 

TQM, quando diz: “The policy rule is, of course, quite different from the quantity 

equation of money, but it is closely connected to the quantity equation. In fact it can 

be easily derived from the quantity equation.” Logo, é intrínseca a relação da regra 

de Taylor com a ortodoxia.  

Num tom de crítica pós-keynesiana acerca do modelo, Sicsú & Oliveira 

(2003) e Barcellos (2003) ressalta a ineficiência do Banco Central brasileiro no que 

tange a preocupação com o crescimento e desenvolvimento da economia brasileira. 

Eles concluem que, em todas as reuniões do Comitê de Política Monetária do Banco 

Central (COPOM), cujas deliberações são apresentadas na ata do COPOM, em 

nenhum momento é discutido o PIB ou mesmo os níveis de emprego. Portanto, a 

única e exclusiva preocupação do Banco Central brasileiro é o controle inflacionário, 

assumindo apenas que a inflação é de demanda. Isso remete a um Banco Central 

limitado à apenas um objetivo.  

Modenesi (2008) aponta em suas estimações que há certo conservadorismo 

na condução da política monetária por parte do Banco Central brasileiro. Os 



resultados econométricos mostram que os aumentos da taxa básica de juros são 

realizados de forma equivocada, e estão muito acima da inflação efetiva e esperada. 

Logo, como ressalta Modenesi (2008), para que a taxa de juros caia no curto prazo, 

tem que ocorrer um processo de deflação muito forte. Portanto, analisar a inflação 

apenas pela demanda agregada inutiliza, de certa forma, a regra de Taylor.  

Abordando a utilização de métodos quantitativos, Barcellos et al (2003), 

Curado et al (2004) e Modenesi (2008), após estimarem uma função de reação do 

tipo regra de Taylor, os coeficientes de ambos os autores indicam que a principal 

preocupação do Banco Central brasileiro é os desvios da inflação da meta 

estipulada. Esses resultados apontam certo conservadorismo das ações do Banco 

Central brasileiro, o que indica ineficiência no que tange a outros problemas da 

economia doméstica, como destacado por Sicsú & Oliveira (2003). 

Mendonça (2001) aborda os pontos positivos da adoção de metas de 

inflação a partir de 1999. Suas estimações econométricas apontam grande 

relevância dos desvios da meta de inflação, assim como descrito acima por outros 

autores, como também o desvio do produto efetivo do potencial. Segundo Mendonça 

(2001), essa independência na utilização da política monetária vai contra as críticas 

pós-keynesianas, resultando num menor custo social, já que o aumento da taxa de 

juros de fato diminui os níveis inflacionários.  

5. RESULTADOS  

Dando início aos testes, é necessário realizar um procedimento conhecido 

como “teste de raiz unitária”. Além desses dois métodos apresentados na tabela 1 e 

2, será acrescentado como princípio básico de aceitação de estacionariedade das 

séries, o teste de autocorrelação de Durbin-Watson, como sugerido por Gujarati & 

Porter (2011). A decisão de ser feito dois testes a mais do que encontrado no artigo 

de Lopes et al (2012) se dá pelo fato que os testes de raiz unitária podem ser 

tendenciosos a aceitar que as séries são estacionárias (Gujarati & Porter, 2011).  

O teste de autocorrelação mostrou que os resíduos das séries não são 

autocorrelacionados, apresentando comportamento aceitável. Outro aspecto 

importante, é de que a variável SELIC apresentou ser não estacionária quando 

analisada no nível em ambos os testes, sendo necessária a decomposição em 

primeira diferença de todas as séries como mostrado nas tabelas 1 e 2. 



Tabela 1 – Teste de raiz unitária Augmented Dickey-Fuller 

Variável 
Durbin-Watson 

stat 
Estatística-t 

Valor crítico 
t-prob Estacionária 

1% 5% 

IPCA 1.982143 -5.546236* -3.464460 -2.876435 0.0000 Sim 

SELIC 2.022173 -2.704186 -4.009849 -3.434984 0.2363 Não 

HIATO_P 2.095560 -3.506267** -4.009849 -3.434984 0,0417 Sim 

D(IPCA) 2.019259 -8.660699* -4.008706 -3.434433 0,0000 Sim 

D(SELIC) 1.998959 -4.727537* -4.009849 -3.434984 0,0009 Sim 

D(HIATO_P) 2.023035 -6.265461* -4.009849 -3.434984 0,0000 Sim 

 

Tabela 2 - Teste de raiz unitária Phillip-Perron 

Variável 
 Durbin-Watson 

stat 
Estatística-t 

Valor crítico 
t-prob Estacionária 

 1% 5% 

IPCA  1.976382 -5.773334* -4.006566 -3.433401 0.0000 Sim 

SELIC  2.760937 -2.679.039 -4.006566 -3.433401 0.2466 Não 

HIATO_P  1.858752 -8.647388* -4.006566 -3.433401 0,0000 Sim 

D(IPCA)  2.020745 -15.94885* -4.006824 -3.433525 0,0000 Sim 

D(SELIC)  2.176178 -22.14590* -4.006824 -3.433525 0,0000 Sim 

D(HIATO_P)  2.083095 -64.02675* -4.006824 -3.433525 0,0001 Sim 

* e ** indica significância aos níveis de 1% e 5% respectivamente  
‘D’ indica a primeira diferença da variável  
Fonte: Elaboração do autor 

Figura 1. Q-Q Plot séries em primeira diferença D(HIATO); D(IPCA); D(SELIC) 
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Na tabela 3 percebe-se que a utilização de 8 defasagens possui o maior 

número de critérios (LR, FPE, AIC, SC e HQ). Como destaca Lopes et al (2012), os 

critérios mostram a devida informação para a tomada de decisão da quantidade de 

defasagens a ser utilizada no modelo VAR, além de demonstrar que não há 

autocorrelação nas séries, como feito nas tabelas 1 e 2. 

Tabela 3 - Parâmetros para a escolha do melhor modelo para estimação do VAR 

Defasagem LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -3585199 NA 0.009999 3908323 3960545 3929487 

1 -3176876 7989872 0.007088 3564191 3773079 3648848 

2 -2915294 5033683 0.005888 3378697 3744251 3526847 



3 -2637888 5248239 0.004809 3176095 3698315 3387738 

4 -2514738 2289915 0.004642 3140257 3819143 3415393 

5 -2368623 2669555 0.004371 3079593 3915145 3418221 

6 -1919393 8061867 0.002967 2691236 3683453 3093357 

7 -1686111 4110797 0.002544 2536337 3685220 3001951 

8 -1315579 64.09214* 0.001882* 2.233058* 3.538608* 2.762165* 

Variáveis utilizadas: D(SELIC); D(IPCA); D(HIATO_P) em primeira diferença 
Fonte: Elaboração do autor 
 

Utilizando o método de causalidade no sentido de Granger, apresentado na 

tabela 4, focando na variável SELIC, a mesma sofre impactos apenas do IPCA. Esse 

resultado está de acordo com o mesmo teste feito por Lopes et al (2012), onde os 

autores afirmam: 

“[...] isto reflete apenas o próprio funcionamento do regime de metas 
inflacionárias e da regra de Taylor, uma vez que essa taxa é a forma de 
operar esse instrumento de política monetária e responde, por isso, à 
evolução da própria inflação.” (Lopes et al, 2012, p. 294) 

De fato, não rejeitando a hipótese nula de que a SELIC sofre interferência do 

hiato do produto no sentido de Granger, está de acordo com os resultados 

encontrados no levantamento bibliográfico realizado por de Sicsú & Oliveira (2003) e 

nos testes econométricos apresentados por Barcellos et al (2003), Modenesi (2008), 

Curado et al (2004) e Lopes et al (2012). 

Tabela 4 - Teste de causalidade no sentido de Granger 

 
Variável dependente: D(SELIC) 

Hipótese nula Probabilidade 

D(IPCA) não causa, no sentido de Granger, D(SELIC) 0.0003 

D(HIATO_P) não causa, no sentido de Granger, D(SELIC) 0.4683 

Fonte: Elaboração do autor 

Tabela 5 - Decomposição da variância – D(SELIC) 

Período D_SELIC_ D_IPCA_ D_HIATO_P_ 

1 100.0000 0.000000 0.000000 

2 96.27756 2.945817 0.776627 

3 96.34124 2.816363 0.842399 

4 96.24315 2.852453 0.904399 

5 92.53067 3.533670 3.935662 

6 88.64879 3.295691 8.055516 

7 82.69477 8.721656 8.583578 

8 81.98180 8.780610 9.237592 

9 77.13579 9.588179 13.27603 

10 76.36934 10.02351 13.60715 

Fonte: Elaboração do autor 



Os resultados da tabela 6, podemos assimilar com os ideais heterodoxos, não 

rejeitando a hipótese nula, focando no hiato do produto como variável dependente, 

de que a SELIC não tem influência. Isso não quer dizer que a SELIC não reduz o 

produto efetivo, mas que o produto potencial também é reduzido de acordo com os 

níveis de SELIC ao longo do tempo. Essa característica se enquadra no sentido de 

trade-off entre  taxa de juros e investimento, como colocado pelos pós-keynesianos 

(Sicsú & Oliveira, 2003; Barcellos et al ,2003; Modenesi, 2008; Curado et al, 2004; 

Lopes et al, 2012). 

Tabela 6 - Teste de causalidade no sentido de Granger 

 

Variável dependente: D(HIATO_P) 

Hipótese nula Probabilidade 

D(IPCA) não causa, no sentido de Granger, D(HIATO_P) 0.0000 

D(SELIC) não causa, no sentido de Granger, D(HIATO_P) 0.0592 

Fonte: Elaboração do autor 

Tabela 7 - Decomposição da variância – D(HIATO_P) 

Período D_SELIC_ D_IPCA_             D_HIATO_P_ 

1  100.0000  0.000000  0.000000 

2  70.91116  29.08182  0.007023 

3  65.63804  30.28343  4.078529 

4  57.13343  38.77286  4.093719 

5  55.31015  37.24625  7.443601 

6  57.26346  35.77087  6.965666 

7  59.00748  34.67913  6.313381 

8  59.00270  34.68831  6.308996 

9  59.06448  33.89429  7.041234 

10  58.82750  34.17257  6.999923 

Fonte: Elaboração do autor 

Os resultados das funções de impulso-resposta (figura 2) estão de acordo 

com os resultados apontados por Lopes et al (2012), onde fica evidente que existe 

uma defasagem na atuação da SELIC no IPCA. Portanto, a resposta não é imediata 

quando há alterações na SELIC. Essa relação de tempo entre as variáveis, segundo 

Lopes et al (2012), é de conhecimento do BACEN que o tempo varia de seis a nove 

meses, e tal efeito é denominado de “lag de transmissão da política monetária” 

Já o hiato do produto possui um comportamento mais agressivo nos 

primeiros períodos. Essa forte variação até os cinco meses em função da SELIC 

pode ser explicada pelas expectativas racionais.  

Figura 2 - Funções de impulso-resposta – choques em D(SELIC); D(IPCA); D(HIATO_P) 
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   Fonte: Elaboração do autor 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O que difere o presente projeto de outros artigos e trabalhos que abordam o 

respectivo problema do tema, é que a extensão dos dados é mais recente, com uma 

amostra mais ampla. Esse aspecto das amostras trouxe resultados interessantes no 

que tange a influência do hiato do produto na SELIC, onde rejeitando a hipótese nula 

de que o hiato do produto não influência na SELIC reforça o argumento de que o 

Banco Central brasileiro toma apenas a inflação como determinante decisivo na 

tomada de decisão. Isso limita a ação, e implica em apenas que o diagnóstico 

inflacionário é apenas de demanda, e não de oferta. 

Os resultados econométricos encontrados nas referências do respectivo 

projeto nos indicam que é questionável a neutralidade da moeda por conta da 

redução do produto potencial devido a não rejeição da hipótese nula no sentido de 

causalidade de Granger, o que de fato não é contestado pelo pensamento ortodoxo, 

como também há certa rigidez no processo de equilíbrio de longo prazo, 

fundamentando aspectos macroeconômicos microeconomicamente.   

Outros testes também apontam que existe eficiência ao utilizar a regra de 

Taylor para o combate ao processo inflacionário da economia brasileira, o que não é 

discórdia entre os economistas, mas também apontam certa ineficiência ao apenas 

considerar os desvios da inflação em relação a meta. Essa ineficiência traz 

desequilíbrio pela demora em que a taxa de juros diminui no decorrer do tempo. 

Outro contratempo que os testes apontaram é a demora no qual a SELIC tem para 

diminuir o processo inflacionário, entre seis a nove meses. Logo, esse “lag de 

transmissão da política monetária” para os níveis de preço e, após o efeito ser 

concluído, a SELIC não demonstra tanta velocidade para reduzir, tornando-se 

moroso para a sociedade. 



Os resultados encontrados na tabela 6 se equivalem aos argumentos pós-

keynesianos de que não há o aumento do hiato do produto quando existe políticas 

monetárias de contenção da demanda agregada através da SELIC. A relação 

ortodoxa sobre o produto potencial é equivocada, e o mesmo diminui no decorrer 

das pressões, resultando em uma diminuição no investimento e indicando a não 

existência de neutralidade. Tudo isso é potencializado pelo fato da existência de um 

“lag de transmissão monetária” impactando as expectativas racionais, que 

antecipam os movimentos futuros para o presente. 

Em relação aos objetivos secundários do respectivo projeto, concluímos que o 

Banco Central brasileiro não aborda em seu processo de decisão o hiato do produto. 

A utilização da regra de Taylor no caso brasileiro considera variáveis que não estão 

na proposta inicial de Taylor (1993), tais como inflação esperada e choques 

endógenos e exógenos que influenciam o câmbio. Dessa forma, o papel da regra de 

Taylor é apenas de “gatilho” monetário. 

É recorrente a necessidade de que haja cada vez mais estudos quantitativos 

acerca das decisões do Banco Central brasileiro no combate à inflação. É plausível 

que a discussão traga uma melhora significativa no que tange a compreensão das 

decisões, assim como o maior crescimento da economia brasileira e, posteriormente, 

do bem-estar social da sociedade como um todo. 
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