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RESUMO 
 

 

Inicialmente, fazemos uma breve discussão sobre economia monetária e o regime 
de metas de inflação no Brasil, que foi um importante passo para a estabilização da 
inflação no país, já que se teve uma média anual de inflação de 842% num período 
imediatamente antes da adoção das metas. Além de afetar positivamente a 
credibilidade do Banco Central. Nota-se também uma adesão crescente de diversos 
países a esse regime desde 1990, quando teve início na Nova Zelândia. Também 
analisamos as reuniões do Comitê de Política Monetária (COPOM), responsável 
pela fixação da meta da taxa de juros (Selic), que é o principal instrumento de 
política monetária utilizada pelo Banco Central do Brasil para manter a inflação 
dentro dos níveis estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), 
identificando quais são as variáveis que podem influenciar e afetar as decisões 
deste comitê. Neste artigo, usamos a abordagem estatística para dados de alta 
freqüência desenvolvida por Hamilton e Jordà (2002) para a economia brasileira, 
pretendendo modelar e prever a decisão da taxa de juros (Selic) do Banco Central. 
De acordo com os principais resultados, a taxa de Hazard obtida parece inferir que o 
Banco Central muda a taxa Selic com uma probabilidade condicional de 36%. 
Variáveis como o desvio entre a inflação observada e a meta, e a diferença entre o 
Produto Interno Bruto e o produto potencial parecem ser mais significantemente 
relevantes em explicar a duração e os marks para a mudança do alvo, corroborando 
com os resultados em Portugal (2008). Somos também capazes de prever 
razoavelmente a taxa Selic na amostra." 
 
 
Palavras Chaves: ACH, Previsão, Probit, COPOM e Selic 
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ABSTRACT 

 
 

At first, a brief discussion on monetary economy and the regimen of target for 
inflation in Brazil will be performed. This latter has been an important step towards 
stabilization in our country, as there was an annual average of inflation about 842% 
within a period immediately before the adoption of the target. Besides influencing in a 
positive manner the Central Bank of Brazil’s credibility, it is possible to notice an 
augmented inclusion in this regimen on the part of many countries since 1990, when 
it had its start in New Zealand. The conferences held by the Monetary Policy 
Committee (COPOM) will also be taken into consideration, for it has been 
responsible for the establishment of the target regarding interest rates (SELIC), 
which is the main tool related to monetary policy assumed by the Central Bank of 
Brazil in order to maintain inflation inside of the levels proposed by the National 
Monetary Council (CMN), so as to identify which variables can interfere in and affect 
the decisions made by such committee. 
 
 
Keywords: ACH, Previsão, Probit, COPOM e SELIC 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 6

LISTA DE TABELAS 

 

 
TABELA 1 - Adoção do regime de metas de inflação em diversos países.......... 16 

   

TABELA 2 - Regime de metas de inflação no Brasil de 1999 a 2008.................. 18 
   

TABELA 3 - Calendário de mudanças da taxa SELIC......................................... 34 
   

TABELA 4 - Datas dos encontros do comitê de políticas monetárias................... 36 
   

TABELA 5 - Estimação do arcabouço ACH (1,1) (outubro de 1999 a junho de 
2008, 416 observações após os ajustes).......................................... 41 

   

TABELA 6 - Estimação do arcabouço ACH (0,1) (outubro de 1999 a junho de 
2008, 416 observações após os ajustes).......................................... 42 

   

TABELA 7 - Estimação dos limites com modelo PROBIT (outubro de 1999 a 
junho de 2008, 416 observações após os ajustes)............................ 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 7

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 
GRÁFICO 1 -  Diferença entre a taxa de inflação e a meta de inflação.................. 33 
   

GRÁFICO 2 -  Hiato do produto............................................................................... 37 
   

GRÁFICO 3A - Tamanho das mudanças na taxa SELIC.......................................... 37 
   

GRÁFICO 3B - Tamanho das mudanças na taxa SELIC........................................... 38 
   

GRÁFICO 4 -  Taxa SELIC real e prevista................................................................ 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

 
SUMÁRIO 

 

 

1. INTRODUÇÃO....................................................................................................... 09 
  

2. ECONOMIA MONETÁRIA..................................................................................... 11 
  

2.1 Regime de Metas para a Inflação................................................................... 14 
 

2.2 Regime de Metas para a Inflação no Brasil.................................................... 16 
 

2.3 Comitê de Política Monetária – COPON......................................................... 19 
 

3. REVISÃO DA LITERATURA.................................................................................. 21 
 

4. MODELAGEM ECONOMÉTRICA......................................................................... 23 
  

4.1 Histórico Breve............................................................................................... 23 
  

4.2 O Modelo ACD – Autoregressivo Conditional Duration.................................. 23 
  

4.3 O Modelo ACD – Autoregressivo Conditional Hazard.................................... 25 
  

4.4 Modelo Probit ................................................................................................. 27 
  

4.4.1 Modelo Probit ordenado................................................................................. 28 
  

5. EXERCÍCIO EMPÍRICO........................................................................................ 31 
....  

5.1 Base de Dados e Fontes................................................................................ 31 
 

5.2 Estimação....................................................................................................... 38 
 

6. RESULTADOS....................................................................................................... 40 
 

6.1 Resultados para ACH..................................................................................... 40 
  

6.2 Resultados para o PROBIT............................................................................ 42 
  

6.3 Resultados da Previsão.................................................................................. 43 
 

7. CONCLUSÃO........................................................................................................ 46 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................................................... 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

1. INTRODUÇÃO 
 

 

A taxa básica de juros brasileira, a taxa Selic, é um importante indicador 

econômico brasileiro. Definição de taxa Selic (taxa média dos financiamentos 

diários, com lastro em títulos federais, apurados no Sistema Especial de Liquidação 

e Custódia). Entre outros, ela é usada para corrigir alguns títulos públicos federais, 

como as Letras Financeiras do Tesouro (LFT’s), por exemplo. O Banco Central do 

Brasil usa como instrumento de política monetária, a definição da meta da taxa Selic. 

 

Desde a troca do Regime de Câmbio Fixo pelo Regime de Metas para 

Inflação no Brasil, o COPOM – Comitê de Política Monetária do Banco Central do 

Brasil (Bacen) – instituído em 20 de junho de 1996, reúne-se 8 vezes por ano, para 

definir o valor da taxa Selic com o objetivo de manter a inflação nos níveis 

determinados pelo Conselho Monetário Nacional – CMN. A criação do COPOM 

seguiu uma tendência mundial de maior transparência ao processo decisório e de 

facilidade de comunicação com o público em geral. Podemos citar como exemplo o 

FOMC, comitê de política monetária dos Estados Unidos, o Central Bank Council, da 

Alemanha, o Banco da Inglaterra e o Banco Central Europeu. Além desses, diversas 

autoridades monetárias ao redor do mundo tem adotado essa prática.  

 

Nesse artigo, utilizamos os modelos ACD - autorregressive conditional 

duration - e ACH - autorregressive conditional Hazard - para fazer previsões sobre 

quando haverá uma mudança na taxa Selic e, havendo essa mudança, de quanto 

ela será. Esses modelos foram sugeridos por Hamilton e Jordà (2002), que os 

utilizaram para fazer previsões sobre a taxa básica de juros americana, determinada 

pelo Federal Reserve Bank – FED - (Banco Central Norte Americano). No estudo 

Norte Americano, diversas variáveis foram testadas, porém, para o caso brasileiro, 

como diversas dessas variáveis utilizadas nem estão definidas, usamos uma 

quantidade reduzida de variáveis, aquelas que de acordo com alguns trabalhos, em 

especial, Portugal (2008), seriam as principais variáveis que influenciam as decisões 

do Bacen. 
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Destaca-se aqui que o Banco Central, atualmente, reúne-se a cada 45 

dias, aproximadamente, com o objetivo de decidir se altera ou mantém o valor da 

taxa de juros. Além disso, no Brasil, não há casos de mudança na taxa Selic em 

uma determinada semana sem que haja uma reunião do Comitê de Política 

Monetária. Destaca-se também, que a probabilidade condicional de mudança na 

taxa de juros a cada semana é de 36%, considerando-se um ACH(0,1) com apenas 

a variável explicativa relativa a inflação (diferença entre a inflação observada e a 

meta de inflação). 

 

O restante do trabalho está dividido da seguinte forma: o capítulo 2 faz 

uma breve revisão sobre política monetária, abordando a adoção do Regime de 

Metas para Inflação em diversos países e em especial no Brasil, regime este que 

substituiu o Regime de Câmbio Fixo, até então adotado no Brasil. O capítulo 3 faz 

uma revisão da literatura, apresentando os modelos que utilizaremos para 

realizarmos as previsões. O capítulo 4 aborda os modelos a serem utilizados de 

forma mais detalhada, como por exemplo, os modelos ACD (Autoregressive 

Conditional Duration), de Engle e Russel, o modelo ACH (Autoregressive Conditional 

Hazard) e o modelo Probit Ordenado. O capítulo 5 traz um resumo das variáveis 

utilizadas nos modelos, as fontes de dados e algumas estatísticas sobre essas 

variáveis. No capítulo 6 descrevemos os resultados obtidos e no capítulo 7, 

apresentamos as conclusões. 
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2. ECONOMIA MONETÁRIA 
 

 

Keynes, em seu artigo A Monetary Production Economy, afirmou: “[...] a 

moeda joga um papel próprio e afeta motivos e decisões e é, em síntese um dos 

fatores operativos na situação, de tal forma que o curso dos eventos não pode ser 

previsto seja no curto seja no longo período, sem o conhecimento do 

comportamento da moeda entre o último e o primeiro estágio. E é isso que podemos 

dizer quando falamos de uma economia monetária...” 

 

A citação acima é o ponto de partida para os economistas pós-

keynesianos, que acreditam que a política monetária é capaz de afetar o nível de 

emprego. Para isso, os  instrumentos utilizados pelas autoridades monetárias são: 1) 

fixação compulsória de reservas bancárias; 2) determinação da taxa de juros das 

operações de redesconto e 3) operações de open market. Através das primeiras 

duas opções, as autoridades monetárias geram aos bancos uma maior capacidade 

de ofertar crédito, o que afeta as decisões de investimento das empresas em relação 

ao volume de produção. Já o terceiro instrumento de política monetária pode ser 

usado para reduzir a taxa de juros, o que por sua vez pode estimular as decisões de 

investimentos. Considerando que há sempre uma série de ativos para serem 

escolhidos pelos investidores, estes escolherão ativos de capital apenas quando o 

seu retorno esperado for maior do que os juros obtidos pela aquisição de outros 

papéis, como os títulos públicos, por exemplo, já que nesse caso está sendo feita 

uma troca de ativos líquidos por ativos ilíquidos. 

 

Segundo Keynes e os pós-keynesianos, uma redução nos compulsórios 

bancários e na taxa de juros das operações de redesconto não necessariamente 

implicará num aumento do investimento em máquinas. Para que haja uma mudança 

nas decisões de investimento, é necessário que as autoridades monetárias 

estimulem a troca de ativos líquidos por ativos ilíquidos. Sendo assim, através de 

uma operação de open market, onde é possível diminuir a taxa de juros de ativos 

líquidos, há um estímulo às estratégias privadas de recomporem seus portfólios. A 

idéia é que seja feita uma troca de ativos líquidos por ativos ilíquidos, porém, mais 
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rentáveis, visando a um aumento do produto e, conseqüentemente, uma redução no 

desemprego. 

 

É importante observar que a política monetária pós-keynesiana necessita 

que os agentes econômicos tomem as decisões de investimento baseadas nas 

ações do Banco Central, ou seja, ela sozinha não conseguirá modificar o produto. 

Considerando uma operação onde o Banco Central injeta moeda na economia, o 

comportamento dos agentes econômicos pode gerar diferentes efeitos sobre o 

produto. Caso os agentes optem por reter a moeda (opção pelo ativo mais líquido) 

ou adquirir ativos financeiros em mercados secundários, o efeito dessa política sobre 

o produto será nulo. Caso os agentes decidam por adquirir ativos financeiros no 

mercado primário de empresas não financeiras ou a aquisição direta de ativos 

ilíquidos, o efeito sobre o produto será total. E, se adquirirem ativos financeiros de 

empresas financeiras no mercado primário, o efeito sobre o produto é variável. 

 

Em contrapartida, a corrente conhecida como velho-keynesiana não 

acredita que a política monetária seja eficaz para alterar variáveis reais da 

economia. Esse grupo de economistas vê na política fiscal uma forma mais eficiente 

de alterar variáveis da economia, como o produto, por exemplo. Isso por que, 

segundo Lawrence Klein, a curva do investimento é inelástica em relação aos juros, 

ou seja, é necessária uma grande redução dos juros para se obter um pequeno 

aumento no investimento. Já uma política fiscal baseada no aumento dos gastos 

públicos causa um efeito direto sobre o investimento, o produto e, 

conseqüentemente, sobre o nível de emprego. 

 

Os velhos-keynesianos utilizam o modelo IS-LM para descrever a 

economia, onde a curva IS corresponde ao mercado de bens e a curva LM, o 

mercado monetário. O ponto de intercepto dessas duas curvas será o ponto de 

equilíbrio no mercado de bens e no mercado monetário. Nesse modelo, a curva IS é 

considerada praticamente vertical pelos velhos-keynesianos, onde o eixo horizontal 

representa o produto e o eixo vertical a taxa de juros. 

 

Abordaremos agora as políticas monetárias de Friedman e novo-clássica. 

A primeira, parte da hipótese de uma taxa natural de desemprego, isto é, neste 
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nível, somente há os desempregados voluntários (os que acreditam que obtém o 

mesmo nível de satisfação com as horas de lazer ou com o salário oferecido pelo 

trabalho) ou aqueles que estão em período de transição, que estão apenas 

temporariamente desempregados. É importante observar que a taxa natural de 

desemprego não é fixa ao longo do tempo. Ela pode variar conforme mudam as 

condições de trabalho, mobilidade geográfica e as próprias preferências dos 

consumidores, por exemplo. 

 

No modelo monetarista de Friedman, os agentes econômicos formam 

suas crenças a partir de expectativas adaptativas, ou seja, considerando apenas 

informações passadas. 

 

Neste modelo, o nível de preços corresponde a uma função do estoque 

de moeda. Considerando uma situação de equilíbrio, onde o estoque de moeda se 

manteve constante por vários períodos, os agentes naturalmente acreditam que o 

nível de preços no período t será igual ao nível de preços no período t–1. Se houver 

uma expansão no estoque de moeda, os empresários estarão dispostos a pagar um 

salário nominal mais alto para os trabalhadores, o que fará com que aqueles que 

estão desempregados voluntariamente fiquem dispostos a trocar as horas de lazer 

pelo trabalho, pois acreditam que a inflação permanecerá constante. Entretanto, 

sendo o nível de preços uma função do estoque de moeda, ao realizar as compras, 

esses trabalhadores perceberão que o poder de compra não é como o esperado. 

Então, a diminuição obtida no nível de desemprego não será consistente. Os 

trabalhadores desejarão voltar a ter mais horas de lazer ao invés de trabalhar. 

Portanto, a eventual diminuição na taxa de desemprego não é sustentável, a menos 

que o estoque de moeda seja constantemente elevado, fazendo assim com que 

esses trabalhadores tenham sempre uma falsa expectativa de inflação, o que 

estimulará a continuar trabalhando. Esse processo é conhecido como ilusão 

monetária. Mas, nesse caso, a inflação terá um caráter explosivo, pois se o estoque 

de moeda aumentar constantemente, o nível de preços também aumentará 

constantemente. O dilema deste modelo é a troca de aumento da inflação por uma 

baixa taxa de desemprego. 
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Já no modelo novo clássico, a principal diferença em relação ao modelo 

monetarista é a adoção de expectativas racionais, ou seja, os agentes econômicos 

formam suas crenças “olhando” para frente, diferentemente das expectativas 

adaptativas. Nesse modelo a economia encontra-se sempre no estado de equilíbrio, 

pois considera que os agentes econômicos estão sempre maximizando utilidade e 

lucros. Isso significa dizer que a taxa corrente de desemprego corresponde a taxa de 

equilíbrio. 

 

A teoria novo-clássica acredita que um anúncio de uma expansão 

monetária provocará nos agentes apenas a informação de que os preços e os 

salários devem ser reajustados e isso não alterará variáveis como o nível de 

emprego e o produto, por exemplo. Segundo os novo-clássicos, se o governo adotar 

uma política monetária na qual ele é o único que tem o conhecimento de uma 

variável a mais, determinante para o estoque de moeda, isso acarretará um efeito 

surpresa nos agentes econômicos, pois estes não terão previsto corretamente o 

nível de preços. Dessa forma haverá uma diferença entre a taxa de desemprego 

corrente e a taxa de desemprego natural. Porém, vale salientar que isso ocorre 

somente por causa do efeito surpresa, ou seja, pelo desconhecimento de um fator 

somente conhecido pelo governo. 

 

As principais propostas dos adeptos da teoria novo-clássica são a 

independência dos Bancos Centrais e a criação de metas de inflação como o 

principal objetivo da política monetária. 

 
2.1. Regime de Metas para Inflação 

 

Considerando a experiência de outros países, nota-se que inflação baixa 

é um indicativo de estabilidade e também é uma pré-condição para o crescimento 

econômico, ou seja, só é possível crescer de forma sustentável em um ambiente de 

estabilidade de preços. A inflação corrói o poder de compra principalmente das 

camadas mais pobres da sociedade, que costumam gastar toda a sua renda em 

bens como alimentos e vestuário. 
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Num cenário com a inflação sob controle, os agentes econômicos são 

capazes de prever melhor diversas situações de médio e longo prazo. Além disso, a 

inflação controlada contribui para uma melhor distribuição de renda, o que é capaz 

de sustentar a demanda e assegura o crescimento de longo prazo.   

 

Para manter a inflação sob controle, diversos países vêm adotando o 

chamado Regime de Metas para a Inflação, que consiste na escolha de uma meta 

e/ou banda para a inflação num determinado período e para um determinado índice 

de preços. A vantagem da escolha de uma banda para a inflação em torno de uma 

meta é a maior flexibilidade que os bancos centrais têm para atingir a meta, porém, 

quanto maior for a banda, menor será a crença em um esforço do banco central em 

manter a inflação em níveis mais baixos. É importante também a escolha de um 

período de tempo no qual se espera que a meta seja alcançada. Uma escolha de 

tempo curta pode sinalizar um maior comprometimento do banco central; já a 

adoção de um prazo mais longo, dá maior flexibilidade às políticas monetárias, 

permitindo ações mais moderadas diante de choques. 

 

O índice de preços de referência pode ser um índice cheio, como no caso 

do Brasil, ou um núcleo de inflação, que consiste em excluir do índice de preços ao 

consumidor os itens que causam perturbações transitórias ou autocorrigíveis. 

Destacamos abaixo as principais características do regime de metas para a inflação: 

 

 Definição da meta (pontual ou banda); 

 Definição do tempo de cumprimento da meta; 

 Escolha do índice de inflação; 

 Exigências legais ao Banco Central na hipótese de não cumprimento da meta 

 Existência de cláusulas de escape: choques de oferta e catástrofes 

 

O regime de metas para a inflação teve como pioneiro a Nova Zelândia, 

em 1990. Após isso, muitos outros países adotaram explicitamente este regime. 

Veja na Tabela 1, a seguir, alguns países que adotaram este regime e o respectivo 

ano de adoção. 
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                Tabela 1: Adoção do Regime de Metas de Inflação em diversos países 

               País    Ano de Adoção 
Chile e Canadá 1991 
Israel e Inglaterra 1992 
Austrália, Finlândia e Suécia 1993 
México 1995 
República Tcheca e Coréria do Sul 1998 
Brasil, Colômbia e Polônia 1999 
África do Sul e Tailândia 2000 
Islândia, Hungria e Noruega 2001 
Peru e Filipinas 2002 

          Indonésia           2005 

                Fonte: Site do Banco Central 

 

Como podemos notar vários países desenvolvidos e em desenvolvimento 

já adotaram o regime de metas para a inflação. Além desses países, muitos outros 

estudam a adoção desse sistema como mecanismo para a condução da política 

monetária. 

 

2.2. Regime de Metas para Inflação no Brasil 
  

Antes de entrarmos no Regime de Metas de Inflação, propriamente dito, 

discutiremos um pouco sobre o regime de câmbio fixo e o regime de câmbio 

flutuante. Sendo que o último é uma pré-condição para o regime de metas de 

inflação. O regime de câmbio fixo caracteriza-se por uma fixação da taxa de câmbio 

por parte do Banco Central e, no regime de câmbio flutuante, o Banco Central 

permite que o mercado estabeleça o preço da moeda estrangeira. 

 

Num regime de câmbio fixo, o Banco Central não consegue controlar as 

variáveis taxa de câmbio e taxa de juros simultaneamente. Imagine que, através de 

uma operação de open market o Banco Central venda títulos públicos contraindo 

assim a base monetária e aumentando a taxa de juros. Nesse caso haveria incentivo 

ao capital externo a entrar no país para aproveitar a alta da taxa de juros obrigando 

assim o Banco Central a comprar reservas internacionais para impedir a queda na 

taxa de câmbio. Mas esta operação aumentaria a base monetária e diminuiria a taxa 

de juros. O capital externo para de entrar no país quando a taxa de juros voltar ao 
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nível anterior. Neste regime, o Banco Central não controla a taxa de juros nem pode 

financiar o déficit público através da emissão de moeda. 

 

O Brasil, durante o período de regime de câmbio fixo, passou por diversas 

crises desde a década de 50. Destacamos a crise da dívida externa da década de 

80 e a desaceleração econômica na década de 90, até que em janeiro de 1999 este 

regime foi substituído pelo regime de câmbio flutuante. Neste, o Banco Central 

intervém através de operações de open market, comprando e vendendo títulos 

públicos. 

 

Durante a década de 80 até meados da década de 90, o Brasil 

apresentou índices de inflação altíssimos. Por exemplo, a média anual de inflação 

entre 1986 e 1994 foi de 842,5%. A partir da experiência de outros países, em 2 de 

junho de 1999, o Brasil adotou o regime de metas de inflação. No Brasil, a meta de 

inflação é definida e amplamente divulgada pelo Conselho Monetário Nacional 

(CMN), que é composto pelo Ministro da Fazenda, Ministro do Planejamento e o 

Presidente do Banco Central do Brasil. 

 

A meta consiste em um valor fixo com uma banda para correção, que tem 

sido de 2% ou 2,5% acima e abaixo do centro, permitindo assim ao Banco Central 

certa flexibilidade em sua política monetária. O Brasil adota o IPCA (Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo - IBGE) como índice de referência. O IPCA mede a 

variação do custo da cesta de consumo representativa da população com renda até 

40 salários mínimos em 12 regiões metropolitanas do país. 

 

O instrumento utilizado para controlar a meta de inflação é a taxa de juros 

básica da economia (taxa Selic). O COPOM, formado pelo presidente e pelos 

diretores do Banco Central, foi instituído em 20/06/1996 com o objetivo de 

implementar a política monetária e definir a meta da taxa Selic. 

 

A credibilidade do Banco Central é de fundamental importância, pois 

quando o Banco Central anuncia que a meta para a taxa de inflação é de, por 

exemplo, 4,5%, como é o caso para os anos de 2008 e 2009, os agentes 
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econômicos tomarão suas decisões baseadas nessa crença. Podemos citar, como 

fatores que colaboram para a credibilidade do Bacen: 

 Transparência e comunicação 

 Manutenção de um ambiente de previsibilidade e estabilidade 

 Monitoramento das expectativas de inflação 

 Atuação cautelosa da política monetária 

 Autonomia operacional 

 

Segundo alguns estudos, após um período de ajuste, tem-se que o 

regime de metas de inflação afeta positivamente a credibilidade do Banco Central. 

 

Atualmente, os agentes econômicos formam as suas crenças baseados 

em expectativas racionais, que consiste em considerar o futuro da economia para 

tomar suas decisões, diferentemente das expectativas adaptativas, que “olham” 

apenas para o passado. As expectativas dos agentes econômicos dependem de 

fundamentos econômicos como equilíbrio fiscal, equilíbrio externo e estabilidade 

monetária. Os setores privados, por exemplo, usam as expectativas para tomar 

decisões de risco e investimento. Por exemplo, se os empresários acreditam no 

crescimento da economia e no crescimento da demanda para seu produto, eles 

tomarão decisões de investimento adquirindo empréstimos e ampliando sua 

capacidade produtiva, fazendo assim a “máquina girar”.  

 

A seguir, a Tabela 2, a qual mostra os resultados desde a adoção do 

regime de metas para a inflação. 

 

 
    Tabela 2: Regime de Metas de Inflação no Brasil de 1999 a 2008 

Ano Meta Limites  Inflação IPCA (% a.a.) 
1999 8% 6 a 10% 8,94% 
2000 6% 4 a 8% 5,97% 
2001 4% 2 a 6% 7,67% 
2002 4% 1,5 a 5,5% 12,53% 
2003 8,5%* 9,30% 
2004 3,75% / 5,5% 3 a 8% 7,60% 
2005 4,5% 2 a 7% 5,69% 
2006 4,5% 2,5 a 6,5% 3,14% 
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Ano Meta Limites  Inflação IPCA (% a.a.) 
2007 4,5% 2,5 a 6,5% 4,46% 
2008 4,5% 2,5 a 6,5% 5,9% 

    Fonte: Site do Banco Central 
    *Inicialmente, a meta em 2003 era de 3,25% com uma banda de 2% para cima e para baixo, 

depois foi alterada para 3,5% e por último, para um limite máximo de 8,5%, que ficou conhecida 
como meta ajustada. 

 
 
2.3. Comitê de Política Monetária – COPOM 

 

O COPOM, formado pelo presidente e pelos diretores do Banco Central, 

foi instituído em 20/06/1996 com o objetivo de implementar a política monetária e 

definir a o valor da taxa Selic a fim de cumprir a meta de inflação previamente 

definida. Caso a meta não seja cumprida, o presidente do Banco Central deve 

divulgar, em Carta Aberta ao Ministro da Fazenda, os motivos pelos quais a meta 

não foi atingida e também um plano de ação, com prazo, que será adotado para que 

a meta volte aos patamares pré-estabelecidos. 

 

O Copom define a meta da taxa Selic, que corresponde a taxa média dos 

financiamentos diários, com lastro em títulos federais apurados no Sistema Especial 

de Liquidação e Custódia, e seu eventual viés, que pode ser de baixa, alta ou 

neutro. Um viés de alta significa que o presidente do Banco Central está autorizado 

a aumentar a taxa de juros antes da próxima reunião do Copom. O mesmo vale para 

o viés de baixa. Já o viés neutro, significa que o presidente do Banco Central não 

está autorizado a modificar a taxa de juros até a próxima reunião. Vale ressaltar que 

o presidente do Banco Central pode a qualquer momento convocar uma reunião 

extraordinária se assim achar necessário. 

 

Até 2005 as reuniões do Copom eram mensais. A partir de 2006 foram 8 

reuniões anuais, aproximadamente uma a cada 45 dias. As reuniões do Copom 

ocorrem em dois dias: uma sessão na terça-feira e outra na quarta-feira. No primeiro 

dia é apresentada uma ampla análise da conjuntura econômica, abrangendo os 

diversos índices de inflação e a análise da série histórica para efeito de 

comparações. Também é analisado o mercado de trabalho (postos de trabalho 

criados, taxa de desemprego, rendimento médio e emprego na indústria), atividade 
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econômica (vendas no varejo, consultas ao SPC, produção interna de bens de 

capital, produção de insumos para a construção civil, etc.), índice de confiança do 

consumidor, expectativas dos consumidores, nível de utilização da capacidade 

instalada, crédito e inadimplência, comércio exterior e balanço de pagamentos, 

ambiente externo e mercado monetário. No segundo dia, considerando a análise 

feita no dia anterior, são elaboradas propostas para a taxa de juros e depois ocorre a 

votação. Logo após a definição da taxa e de seu eventual viés ela é divulgada à 

imprensa. As atas do Copom e relatórios de inflação são constantemente publicadas 

e atualizadas no site do Banco Central. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

Com uma maior capacidade de armazenamento dos computadores, a 

base de dados financeiros passou a ser registrada instantaneamente, gerando os 

chamados dados de alta freqüência. Agora, cada transação financeira é gravada 

exatamente no instante em que ela ocorre. Naturalmente, esses dados chegam de 

forma aleatória no tempo, ou seja, são dados irregularmente espaçados no tempo. 

As técnicas econométricas padrão trabalham com intervalos de tempo fixos. Engle e 

Russel (1998) propuseram uma alternativa à análise de intervalos de tempo fixados, 

onde os tempos de chegada são tratados como variáveis aleatórias que seguem um 

“point process”. A formulação básica desse modelo considera uma parametrização 

da intensidade condicional como uma função do tempo entre eventos passados. O 

modelo proposto por Engle e Russel é chamado de “autoregressive conditional 

duration”, ACD. Nesse modelo, a cada tempo de chegada estão associadas 

variáveis aleatórias chamadas de “marks”, que podem ser dados como volume, 

preços, spread, etc. Esse modelo também propõe um método para modelar a taxa 

de mudança dos marks. 

 

Em 2002, Hamilton e Jordà estudaram quando e como o FED decide 

mudar o nível da taxa dos fundos federais. Este artigo objetiva responder a 

pergunta: “qual a probabilidade de que a taxa alvo mude amanhã dado tudo que é 

conhecido hoje”? Para tanto, foi usado o modelo ACH, autoregressive conditional 

hazard. O modelo ACH inclui o modelo ACD como um caso particular. A vantagem 

do modelo ACH sobre o modelo ACD é que o primeiro permite que sejam 

incorporadas novas informações a mudanças passadas no alvo. A previsão do novo 

valor do alvo consiste em, além de determinar se haverá ou não uma mudança, 

descrever o tamanho e a direção da mudança, ou seja, se a taxa alvo irá aumentar 

ou diminuir. Para isso, Hamilton e Jordà usam o modelo probit ordenado para 

descrever o tamanho da mudança. 

 

O objetivo desse trabalho é adaptar a idéia do artigo de Hamilton e Jordà 

para o Brasil. Uma das principais adaptações feitas foi com relação às variáveis 

utilizadas para o estudo norte americano. Muitas dessas variáveis nem são definidas 
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para o Brasil e também não havia uma Proxy adequada para elas. Escolhemos 

apenas 4 variáveis que consideramos relevantes à decisão de política monetária do 

Banco Central. Essas variáveis foram escolhidas com base em Portugal (2008). São 

elas: i) taxa de inflação, medida pelo IPCA; ii) hiato do produto; iii) taxa de juros real, 

definida como a diferença entre a taxa de juros nominal e a taxa de inflação como 

em (i); iv) taxa de câmbio nominal e depreciação da taxa de câmbio nominal.  

 

Uma das dificuldades dessa modelagem está em rodar o modelo. Já que 

o mesmo é um tanto sofisticado, não é possível rodá-lo nos softwares padrão. 

Porém, sob determinadas condições, Lee e Hansen (1994) provam um corolário que 

permite que o modelo ACD possa ser rodado como um modelo desenvolvido por 

Bollerslev em 1986 e estudado, por exemplo em Nelson (1990), vastamente 

conhecido como GARCH, Generalized Autoregressive Conditional 

Heteroskedasticity, uma extensão aos modelos ARCH propostos por Engle (1982). 

 

O objetivo desse trabalho é utilizar os modelos ACD, ACH e Probit 

Ordenado para determinar o intervalo de tempo esperado entre as mudanças na 

taxa de juros além do tamanho da mudança e da significância dos principais fatores 

que acreditamos ser determinantes para as decisões de política monetária do Banco 

Central. Vladimir Teles e Joana Nemoto (2005) estudam a credibilidade do regime 

de metas de inflação no Brasil. Nesse trabalho, os autores definem como crível um 

Banco Central que estabelece e mantém uma meta de inflação baixa e estável, e 

abdica-se do uso do trade-off entre produto real e inflação como instrumento de 

política. Com isso, os autores apontam para uma evolução da credibilidade do 

Banco Central Brasileiro em combater a inflação. Ferreira e Gonzaga (2005) também 

fazem um estudo do desempenho do regime de metas de inflação no Brasil e, entre 

outras, sugerem que a taxa de juros é um importante instrumento de política 

monetária. Até o momento, não temos conhecimento de outro trabalho que use 

algum modelo para prever a duração de tempo entre mudanças na taxa de juros 

nem do tamanho da mudança. 
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4. MODELAGEM ECONOMÉTRICA 
 
 
4.1. Histórico Breve 

 

Muitos estudos empíricos em finanças usavam como dados diários a 

primeira ou a última observação da variável de interesse, desconsiderando todos os 

dados intra-diários. Com a evolução do mercado financeiro e da capacidade de 

armazenamento dos computadores é possível, hoje em dia, registrar todos os dados 

de cada transação financeira. Um bom exemplo são os dados do mercado acionário. 

Atualmente é registrado a cada instante o volume de compras e vendas com os 

respectivos preços. Com isso tem-se um bom exemplo de dados irregularmente 

espaçados no tempo. Por exemplo, suponha que a segunda transação de uma 

determinada ação ocorre 5 minutos após a primeira, a terceira, 2 minutos após a 

segunda, a quarta, 7 minutos depois, e assim por diante. Além disso, cada uma 

dessas negociações geralmente ocorre com volumes e preços diferentes. Com essa 

nova base de dados disponível surgiu uma nova área de pesquisa em finanças: 

finanças de alta freqüência (high frequency finance). 

 

Os dados de alta freqüência são registrados a cada momento, 

exatamente no instante em que eles ocorrem, um por um. Dessa forma, temos 

observações irregularmente espaçadas no tempo. Essa característica faz com que 

as técnicas econométricas padrão não sejam mais diretamente aplicáveis. Engle e 

Russel (1998) desenvolveram um novo modelo para dados irregularmente 

espaçados no tempo, chamado de ACD, autoregressive conditional duration, cujo 

objetivo é a modelagem do tempo entre eventos. 

 

4.2 O Modelo ACD – Autoregressive Conditional Duration 
 

Conforme já falamos anteriormente, os dados de alta freqüência são 

irregularmente espaçados no tempo. Para trabalhar com esse tipo de dados 

precisaremos construir um “point process” que é um processo estocástico que 

constrói pontos aleatórios no tempo. Se esses pontos representarem a variável 
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aleatória tempo, eles serão chamados de “arrival times”, ou seja, tempos de 

chegada. 

 

Considere os tempos de chegada onde ......0 10 <<<<< nttt . A esse 

conjunto de tempos de chegada associamos a função N(t) que, no nosso caso, 

corresponde às semanas em que o Banco Central alterou a taxa básica de juros 

(Selic). Por exemplo, considere o conjunto de tempos de chegada {1, 2, 3, ...} que 

correspondem a primeira semana, segunda semana, terceira semana e assim por 

diante. Se o Banco Central modifica a taxa de juros na quarta semana e depois na 

oitava semana e assim sucessivamente, a função N(t) será: 

 

( )
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=
=
=

=
...,10,9,82

7,6,5,41
3,2,10

tse
tse
tse

tN  

 

É fácil ver que a função N(t) é uma função passo. Um processo de 

intensidade condicional (taxa de Hazard) é definido como: 
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t

ttttNtNttNP
ttttNt tN
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A expressão acima é a forma geral da função intensidade de um 

“processo auto-excitado”, que corresponde a probabilidade condicional de ocorrer 

outro evento imediatamente após o tempo t. A estrutura acima foi proposta por 

Hawkes (1971a,b; 1972) e Rubin (1972). 

 

Após essas definições iniciais, passaremos agora para o modelo ACD 

propriamente dito. Seja nu  o comprimento entre dois tempos de chegada, digamos, 

os tempos nt  e 1+nt , ou seja, nnn ttu −= +1 . Seja nψ  a esperança da duração de nu  

considerando as observações passadas 121 ...,,, uuu nn −− . Assim, podemos escrever: 

 

( ) ( )θψψ ;...,,,,...,,, 1211221 uuuuuuuuE nnnnnnn −−−− ==     (2) 
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Engle e Russel propuseram a seguinte forma para os modelos ACD (r,m): 

 

∑ ∑
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−− ≥≥>⋅+⋅+=
m

j

r

j
jjjnjjnjn eu

1 1
00,0, βαωψβαωψ  (3) 

nnnu εψ ⋅= ,    ( )⋅,1...~ diinε  ,   nn εψ ⊥                   (4) 

 

 

Como exemplo, veja abaixo a expressão correspondente ao modelo ACD 

(1,1) ou ACD linear: 

 

1111 −− ⋅+⋅+= nnn u ψβαωψ            (5) 

 

 O ACD (r,m) também pode ser escrito usando-se a função N(t): 

 

                      ∑ ∑
= =

−− ⋅+⋅+=
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j

r

j
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1 1
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Note que se encararmos a função acima como uma função de t, ela será 

uma função passo que, assim como N(t), só muda quando a taxa de juros mudar na 

semana t. 

 

 
4.3. O Modelo ACH – Autoregressive Conditional Hazard 

 

A taxa de Hazard, ht, é definida como a probabilidade condicional de que 

a taxa de juros mude na semana t dada a informação disponível em t – 1, 1−Γt . 

 

                                ( ) ( )[ ]11 −Γ−≠= tt tNtNPh                                         (7) 

 

Suponha que a única informação que temos até o tempo t – 1 são as 

datas das mudanças anteriores da taxa de juros. Dessa forma, a taxa de Hazard não 
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se modificará até que haja uma nova mudança na taxa de juros. Assim, o 

comprimento do tempo esperado até a próxima mudança pode ser calculado como 
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j

t h
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A taxa de Hazard implicada pelo modelo ACD (1) 
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Sem perda de generalidade, supomos que o intervalo de tempo é 

escolhido de forma que nenhuma duração observada seja menor do que um período 

e que a probabilidade da ocorrência de mais de um evento em um período é 

insignificante. De forma mais geral podemos reescrever a expressão (9) 

generalizada para o caso de ACH (1,1) como sendo  
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      (10) 

 

Onde, 1−tz  corresponde a um vetor de variáveis conhecidas em t – 1. 

 

Defina xt = 1 se a taxa de juros muda durante a semana t e xt = 0 caso 

contrário. Usando (4), temos que a probabilidade de observar xt dado 1−Γt  é dada por 

 

( ) ( ) ( ) tt x
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Para ( )',','1 βαδθ = . A função de log verossimilhança condicional é: 
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que pode ser maximizada numericamente com respeito a 1θ . As rotinas de 

maximização numérica exigem as seguintes restrições: 

 

0,0 ≥≥ jj βα e 1...0 1 ≤++≤ rββ . 

 
 
4.4. Modelo Probit 

 

Prever o valor da taxa Selic consiste em determinar o tamanho da 

mudança numa determinada semana dado que a taxa mudou naquela semana. A 

cada tempo em que a taxa Selic muda, estão associadas a ela variáveis como taxa 

de inflação, hiato do produto, taxa de juros real, tamanho das mudanças anteriores, 

etc, essas variáveis aleatórias são chamadas de “marks”. A sequência dos pares 

ordenados obtidos a partir dos tempos de chegada e dos marks são chamados de 

“marked point process”. A série temporal obtida a partir dos pares ordenados onde a 

primeira coordenada corresponde aos pontos em que a taxa de juros foi modificada 

e a segunda coordenada corresponde ao tamanho da mudança é um “marked point 

process”. 

 

Vamos denotar o mark por yt, que será o tamanho da mudança na 

semana t. Seja 1−Γt  o conjunto de informação até o tempo t – 1. 1−Γt  incluirá xt, yt e 

um vetor de variáveis que influenciam a decisão do Banco Central que, como 

sugerido em Portugal (2008), são inflação, o hiato do produto, a taxa de câmbio 

nominal e taxa de juros real. Podemos escrever a distribuição de probabilidade 

conjunta de xt e yt como 

 

( ) ( ) ( )2111211 ;,;,;, θθθθ −−− Γ⋅Γ=Γ tttttttt xyqxgyxf   (13) 

 

Devemos maximizar a função log verossimilhança 
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Onde 

( ) ( )11
1

11 ;log θθ −
=

Γ= ∑ tt

T

t

xgL    (15) 

 

é descrita na equação (12) e 

 

( ) ( )2122 ;, θθ −Γ= ttt xyqL   (16) 

 

Se 1θ  e 2θ  não têm parâmetros em comum, podemos maximizar (15) e 

(16) separadamente. Se 1θ  e 2θ  tiverem parâmetros em comum, então a 

maximização separada não seria eficiente, mas ainda assim teríamos estimativas 

consistentes. 

 
4.4.1. Modelo Probit Ordenado 

 

Considerando que as mudanças nas taxas de juros (os marks) ocorrem 

em quantidades discretas, isso sugere o uso de um modelo “ordered response” 

como em Hausman, Lo e MacKinlay (1992). O modelo em questão corresponde ao 

Probit Ordenado. 

 

O modelo Probit Ordenado é uma técnica usada no estudo empírico de 

variáveis dependentes que assumem apenas uma quantidade finita de valores que 

podem facilmente ser ordenados. Esse modelo é uma generalização do modelo de 

regressão linear para os casos em que a variável dependente é discreta. Outra 

característica é que este é o único modelo capaz de capturar o impacto de variáveis 

relevantes considerando discretização e intervalos de tempo irregulares. 

 

Defina 1−tw  como um vetor de variáveis observadas na semana anterior a 

t, que inclui variáveis predeterminadas e exógenas. Assumimos, por hipótese, a 

existência de uma variável aleatória não observável yt
* que depende de wt-1 como 

mostrado abaixo 

 

ttt wy εϕ +⋅= −
'

1
* , onde 1−tt wε  ~ i.i.d. N(0,1) (17) 
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Quando o Banco Central decide mudar a taxa de juros ele tem disponíveis 

k possíveis quantidades discretas diferentes para escolher. Chamaremos as 

possíveis mudanças na taxa de juros de s1, s2, ..., sk. Sem perda de generalidade, 

podemos assumir que s1 < s2 < ... < sk. Considerando xt = 1, ou seja, houve uma 

mudança na taxa de juros no tempo t, supomos que a mudança observada na taxa 

de juros, yt, está relacionada com a variável aleatória não observável *
ty  como 

abaixo: 
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onde c1 < c2 < ... < ck. É fácil ver que a probabilidade da taxa de juros 

mudar por um valor sj é 

 

( ) ( )jttjttjt cwcxwsy ≤+⋅<=== −−− εϕ'
111 Pr1,Pr           (19) 

 

para j = 1, 2, ..., k, com −∞=0c  e ∞=kc . Seja ( )zΦ  a função que 

determina a probabilidade de uma variável normal padrão assumir um valor menor 

ou igual a z, então as probabilidades acima podem ser escritas como 

 

( )
( )
( ) ( )

( )⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=⋅−Φ−

−=⋅−Φ−⋅−Φ

=⋅−Φ

===

−−

−−−

−

−

kjparawc

kjparawcwc

jparawc

xwsy

tk

tjtj

t

ttjt

ϕ

ϕϕ

ϕ

'
11

'
11

'
1

'
11

1

1

1...,,3,2

1

1,Pr  

 

Seja ( )21;θ−tt wyl  o logaritmo da probabilidade de observar yt, condicional 

a wt-1 e xt = 1, 
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onde ( )121
'

2 ...,,,, −= kcccϕθ . A função de log verossimilhança condicional 

dos marks pode ser escrita como 

 

( ) ( )∑
=

−⋅=
T

t
ttt wylxL

1
2122 ;θθ   (20) 

 

O vetor de parâmetros populacionais é estimado maximizando (19) sujeito 

as restrições que 1−> jj cc  para j = 1, 2, ..., k-1. 
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5. EXERCÍCIO EMPÍRICO 
 
 
5.1 Base de Dados e Fontes 

 

Nesta seção o objetivo é discutir as variáveis utilizadas nesse artigo em 

relação ao artigo original do Hamilton e Jordá que motivou este trabalho. Em 

Hamilton e Jordá (2002) os autores fazem uso de uma ampla base de dados que foi 

dividida em 3 grupos distintos, a saber: (1) variáveis macroeconômicas; (2) variáveis 

monetárias e agregados financeiros; (3) variáveis específicas a procedimentos da 

mesa de operações do FED. 

 

Para o análogo brasileiro não faremos essa separação, até por que, para 

muitas das variáveis utilizadas, não há uma série correspondente para o caso 

brasileiro. Com base nisso, as variáveis escolhidas serão aquelas sugeridas pelo 

recente trabalho de Marcelo Portugal (2008), além dos dados referentes a própria 

taxa de juros brasileira, a taxa Selic, que foram colhidos diretamente do site do 

Banco Central do Brasil. 

 

É importante salientar que os dados utilizados para variáveis devem ser 

compatíveis com o período em que eles são divulgados para o público em geral. Por 

exemplo, devemos levar em consideração que a taxa de inflação medida pelo IPCA 

de um mês qualquer t é divulgada no final da segunda semana do mês seguinte. 

Sendo assim, quando estivermos considerando a primeira ou a segunda semana de 

um determinado mês, o IPCA referente será aquele divulgado no mês anterior. Além 

dessa variável, note que o PIB trimestral também é divulgado com uma defasagem 

de dois meses. Portanto, o PIB utilizado nos dois primeiros meses de cada trimestre 

corresponde ao PIB do trimestre anterior. 

 

Observe que se faz uso de três modelos nesse artigo, a saber, o modelo 

ACD, o modelo ACH e o modelo Probit Ordenado. É importante salientar o uso 

específico de cada um deles. O primeiro modelo, o ACD, tem por objetivo determinar 

a probabilidade de haver uma mudança na taxa de juros na semana seguinte 

levando em consideração apenas o tamanho das mudanças anteriores. Já o modelo 
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ACH, incorpora algumas variáveis explicativas para determinar essa mesma 

probabilidade. Portanto, os modelos ACD e ACH são usados para se determinar a 

probabilidade de haver uma mudança na taxa de juros na semana seguinte. O 

terceiro modelo, o Probit Ordenado, é utilizado para realizar a previsão, ou seja, é 

neste modelo que procuramos descobrir o tamanho das mudanças, quando estas 

ocorrerem. 

 

Começaremos descrevendo as séries correspondentes a taxa de juros, 

taxa Selic. Na tabela 3 abaixo, apresentamos o calendário de mudanças da taxa 

Selic, onde está especificado o período de vigência de cada taxa, o valor da taxa, o 

tamanho da mudança e a duração em dias. Em seguida apresentamos a tabela 4 

com as datas das reuniões do COPOM em todo o período analisado, que vai de 

outubro de 1999 a junho de 2008. 

 

Assim como em Hamilton e Jordà, devemos considerar uma unidade de 

tempo de tal forma que a probabilidade de que haja mais de uma mudança da taxa 

de juros nessa unidade de tempo seja desprezível. Também não podemos escolher 

um intervalo de tempo muito grande para que não percamos dados importantes da 

amostra. A unidade de tempo utilizada aqui será a semanal. Veja na tabela 3 que o 

menor tempo entre duas taxas de juros diferentes é de 10 dias, ou seja, em nenhum 

momento temos duas mudanças na taxa de juros na mesma semana.  

 

Ainda na tabela 3, destacamos o período de menor duração de uma taxa, 

que foi de 10 dias, de 10/07/2000 até 19/07/2000, cuja taxa ficou em 17%. O período 

de maior duração foi de 32 semanas, de 6/9/2007 até 16/4/2008, cuja taxa ficou em 

11,25%, sendo este valor, também, o valor mínimo atingido pela taxa Selic no 

período da tabela abaixo. Já o valor máximo da Selic foi de 26,5%, de 20/02/2003 

até 18/6/2003, ou seja, durante 17 semanas. 

 

Conforme já citado acima, usaremos as variáveis sugeridas em Portugal 

(2008), que estuda as preferências do Banco Central do Brasil sob o regime de 

metas de inflação. Os dados obtidos são do Instituto de Pesquisa Econômica e 

Aplicada, que são: 1) taxa de inflação anualizada trimestralmente e medida pelo 
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IPCA, que é a inflação utilizada como meta pelo Banco Central; 2) hiato do produto: 

medido pela diferença entre o produto real e o produto potencial; 3) taxa de juro real. 

 

No gráfico abaixo apresentamos a diferença entre a taxa de inflação 

observada, anualizada trimestralmente, e a meta de inflação. Observamos um pico 

entre o final de 2002 e o início de 2003. Lembramos que esse foi o período de 

transição do governo Fernando Henrique Cardoso para o governo Lula. 

 

 

 
 Fonte: Site IPEA Data 
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          Fonte: Site do Banco Central 
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                       Fonte: Site do Banco Central 

 

 

Outro fator a ser considerado é o hiato do produto. O gráfico abaixo 

mostra o “demeaned” do hiato do produto durante o período analisado. 
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                     Fonte: Site IPEA Data 

 

 

O principal objetivo do presente artigo é prever o valor da próxima taxa de 

juros. Para isso, primeiro, descrevemos os possíveis tamanhos das mudanças, ou 

seja, os possíveis valores sj que o Banco Central pode escolher para aumentar ou 

diminuir a taxa de juros. O tamanho das mudanças, no período analisado, pode ser 

visualizado nos gráficos 3a e 3b abaixo. A divisão em dois gráficos foi feita apenas 

para facilitar a visualização. 

 

 
 Fonte: da tabela 2 
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   Fonte: da tabela 2 

 

 
5.2. Estimação 

 

Quando da estimação de um modelo ACD ou ACH, alguns detalhes 

precisam ser observados, tendo em vista o trade-off entre a eficiência, consistência 

e hipóteses adicionais sobre o comportamento das variáveis em questão. Neste 

contexto, uma excelente discussão consiste em Pacurar (2006), um survey bastante 

rico e informativo. Segundo este trabalho, assim como em Engle e Russell (1998), 

Engle (2000), e Engle (2002), o arcabouço do ACD possui muitas características 

comuns ao do arcabouço do GARCH, sendo o ACD tido como a contrapartida do 

GARCH para dados de duração em alta frequência. Neste contexto de 

“semelhanças”, os resultados obtidos em Lee e Hansen (1994) e Lumsdaine (1996) 

subsidiam que, sob condições tidas como razoáveis, as propriedades do estimador 

de quase máxima verossimilhança de um GARCH (1,1), tais como a obtenção de 

estimadores consistentes e assintoticamente normais, são mantidas para o caso de 

um arcabouço EACD(1,1) proposto por Engle e Russell (1998).  

 

No caso específico deste trabalho, faz-se uso do resultado conseqüente 

deste em que as estimações obtidas via quase máxima verossimilhança para os 

modelos do tipo ACD podem ser obtidos via rotinas e softwares padrão para 
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arcabouços do tipo GARCH, considerando que a variável dependente seja a raiz da 

duração )(tNu , sendo necessário impor restrições sobre a média condicional deste 

processo.1  

 

Assim, as estimações aqui obtidas levarão em consideração a 

incorporação desta hipótese adicional, atendo-se ao trade-off entre implementação 

desta estimação e a validade desta hipótese em conjunto com a perda de eficiência 

na estimação via quase máxima verossimilhança, sendo a obtenção de estimadores 

de eficiência “plena”, uma extensão natural deste artigo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 É preciso que se reconheça que esta é uma hipótese forte ao restringir o comportamento da média condicional 
da duração, uma variável chave nesta modelagem. 
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6. Resultados 
 
 
6.1. Resultados para o ACH 

 

Atendo-se inicialmente aos resultados do modelo ACH, o qual consiste 

em uma extensão “instrumentalizada” do ACD, decidiu-se, fazer uso do conjunto 

com as quatro variáveis explicativas já descritas, testando-as em diferentes 

subconjuntos com todas as quatro, três a três, duas a duas e finalmente, cada 

variável. Com relação às possibilidades de especificação do modelo ACH (r,m), 

optou-se por uma vertente mais parcimoniosa, em que testou-se o ACH (0,1) e o 

ACH (1,1). 

 

Assim, como em um GARCH (1,1), o qual se mostra capaz de remover a 

dependência nos quadrados dos retornos, um ACD ou ACH de baixa ordem também 

parece satisfazer este critério, no caso para dependência temporal nas durações. 

 

Considerando-se as duas especificações do ACH, em todas as 

estimações feitas para os conjuntos com todas quatro variáveis e com estas 

escolhidas três a três, evidenciou-se, assim como em Hamilton e Jordà (2002), a 

insignificância maciça das variáveis explicativas usadas. 

 

Na Tabela 5, listam-se os resultados obtidos para a melhor das 

modelagens propostas contendo variáveis explicativas duas a duas, tendo como 

base o maior valor obtido para o Log Likelihood, grandeza a ser maximizada quando 

do método de estimação aqui usado. Neste caso, obteve-se um ACH (1,1) em que 

apenas as variáveis relacionadas ao gap do PIB e à mudança na taxa de juros se 

mostraram significativas. As estimações dos parâmetros � e �, respectivamente, 

0,640 e 0,277, permitem evidenciar que se satisfaz a condição de estacionariedade, 

além de um forte grau de persistência na correlação serial, tendo em vista que seu 

somatório totaliza 0,917, bastante próximo de um, porém inferior. 
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O valor padrão para o hazard rate estabelecido pela relação (9), o qual 

não considera o efeito da “instrumentalização”, tendo em vista que o valor médio 

para a série de tψ  é de 8,026, é dado por  

 

%46,12
026,8
1

==th , 

 

caracterizando esta como sendo a percentagem de ocorrência de 

mudança na SELIC a cada semana. Incorporando-se os efeitos das variáveis, 

segundo a relação (10), com base nos valores médios para o diferencial de juros, 

tem-se que esta percentagem de mudança na SELIC passa para 17,20% de 

mudança nos juros a cada semana. Cabe ressaltar que a média para a variável tu  

que mensura a quantidade de semanas entre a última e a penúltima mudança da 

taxa de juros pelo COPOM até a semana t, é de 6,5, sinalizando que o Banco 

Central nestes últimos dez anos muda de taxa de juros a cada um mês e meio, 

aproximadamente. 

 

Diferentemente do caso para a economia americana, a ocorrência de 

reunião do COPOM na semana anterior não se mostrou relevante, razoável tendo 

em vista que dificilmente há mudanças na SELIC por parte do Banco central do 

Brasil, sem que se esteja em uma semana com reunião deste conselho. 

 
Tabela 5: Estimação da arcabouço ACH(1,1) (Outubro de 1999 a Junho de 2008, 416 observações após os ajustes)

Parâmetro Variável Valor estimação P-valor

uN(t-1) 0,640 0,000

GARCHN(t-1) 0,277 0,000

constante 1,808 0,000

dyN(t-1) 1,064 0,000

diN(t-1) -2,152 0,000
Notas: Log likelihood = -877,877. 

Definição das variáveis explicativas: dyN(t-1) corresponde ao gap entre produto real trimestral sazonalizado e o produto potencial com base no filtro de
Hodrick e Prescott, enquanto diN(t-1) corresponde à variação da taxa anual de juros definida pelo COPOM levando-se em consideração as semanas t - 1 e t -

2. Apenas o gap do produto é uma variável demeaned , ou seja, é a série temporal do desvio desta em relação à própria média.

δ

α
β

yδ

iδ

 
Fonte: Estimações 
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Na Tabela 6, a seguir, listam-se os resultados obtidos para o caso com 

apenas uma variável explicativa, em que se evidenciou a relevância significativa 

apenas do gap entre a inflação observada e a planejada.2 

 

Análogo ao modelo anterior, tem-se que o hazard rate quando da 

incorporação dos efeitos da variável explicativa, tem-se que esta percentagem de 

mudança na SELIC passa para 36,26% de mudança nos juros a cada semana, 

bastante superior que a obtida para o melhor dos modelos ACH(1,1) com duas 

variáveis explicativas, ressaltando a maior relevância da variável d�N(t-1), a qual 

capta os desvios da inflação, em acordo com um dos resultados do Portugal (2008), 

em que esta parece ser a principal preocupação do Banco Central em sua loss 

function. 

 

Em razão do maior valor para o Log Likelihood obtido para o caso em que 

apenas o desvio de inflação foi tido como variável explicativa relevante, esta 

modelagem será usada como benchmark nas principais análises e no exercício de 

previsão. 

 

Tabela 6: Estimação da arcabouço ACH(0,1) (Outubro de 1999 a Junho de 2008, 416 observações após os ajustes)

Parâmetro Variável Valor estimação P-valor

uN(t-1) 0,233 0,000

constante 1,244 0,000

-0,165 0,000
Notas: Log likelihood = -851,871. 

Definição das variáveis explicativas: d N(t-1) corresponde ao gap entre a taxa de inflação (IPCA) observada trimestral anualizada e a meta anual de inflação.
Esta é uma variável demeaned, ou seja, tem-se a série temporal do desvio desta em relação à própria média.

α

δ
πδ )1( −tNdπ

 
Fonte: Estimações 

 
 

6.2. Resultados para o Probit 
 

No modelo Probit deve-se escolher os possíveis valores das mudanças 

na taxa de juros. Para o caso brasileiro, escolheu-se intervalos de 0,25, assim como 
                                                 
2 Neste caso, não faria muito sentido analisar a questão da persistência, nem mesmo da estacionariedade, apesar 
de que esta última é bastante satisfeita, tendo em vista o baixo valor do α. 



 

 

42

no trabalho de Hamilton e Jordà. Porém, a amplitude aqui é um pouco maior, ela 

varia de -0,75 até +0,75, enquanto no primeiro ela varia de -0,5 a +0,5. Observando 

a série histórica das mudanças na taxa de juros verifica-se que, de fato, a grande 

maioria das mudanças ocorridas no período analisado encontra-se nessa faixa. Em 

particular, nota-se que de abril de 2004 a junho de 2008 todas as mudanças 

encontram-se nesse intervalo. 

 

Para que se determinem os intervalos correspondentes a cada possível 

variação na mudança da taxa de juros as variáveis explicativas relevantes utilizadas 

no modelo probit foram o hiato do produto e a diferença entre a inflação trimestral 

anualizada observada e a meta anual de inflação, cujos coeficientes estimados 

estão na tabela 7 abaixo. 

 
Tabela 7: Estimação dos limites com Modelo Probit (Outubro de 1999 a Junho de 2008, 416 observações após os ajustes)

Parâmetro Variável Valor estimação P-valor

dyN(t-1) 0,240 0,001

0,040 0,002

Limite Valor estimação P-valor

c -2,047 0,000

c -1,662 0,000

c -1,500 0,000

c 1,763 0,000

c 1,851 0,000

c 2,308 0,000

Variáveis explicativas

Limites de variação percentual anual na taxa de juros SELIC

Notas: Log likelihood = -240,031. 
Definição das variáveis explicativas: dyN(t-1) corresponde ao gap entre produto real trimestral sazonalizado e o produto potencial com base no filtro de

Hodrick e Prescott, enquanto d N(t-1) corresponde ao gap entre a taxa de inflação (IPCA) observada trimestral anualizada e a meta anual de inflação.
Ambas as variáveis são demeaned , ou seja, as séreies temporais são dos desvios destas em relação à própria média.

yϕ

πϕ )1( −tNdπ

Fonte: Estimações 
 

 

6.3. Resultados da previsão 
 
 O instrumental ACH permite que a previsão de um período a frente da 

nova taxa de juros seja dada através de uma fórmula fechada. Considerando toda a 
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informação conhecida até o tempo t, tΓ , tem-se que a taxa de juros no tempo t + 1 

pode ser calculada através da fórmula 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]∑
=

−+++ ⋅−Φ−⋅−Φ⋅+⋅+⋅−=Γ
7

1

'
1

'
111 1

j
tjtjjtttttt wcwcsihihiE ϕϕ  

 

onde 1+th  é calculada como em (10), ( )425,0 −⋅= js j , as constantes jc  

são dadas pela tabela 7, com −∞=0c  e ∞=7c , e 

)1()1( 040,0240,0' −− ⋅+⋅=⋅ tNtNt ddyw πϕ . 

 

O gráfico abaixo mostra um comparativo da taxa Selic real (observada), 

em vermelho, com a taxa Selic prevista pelo modelo, em azul. Observa-se que os 

valores previstos estão bem próximos do valor real da taxa de juros. 

 

 
        Fonte: Estimações 

 

 

Note-se que é feita uma previsão para apenas um período a frente, 

diferentemente de Hamilton e Jordà, que traz uma previsão para os próximos 12 

meses. Para previsões maiores do que um período a frente não há uma fórmula 
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fechada, como a usada acima. Esse estudo exigiria prever não somente a taxa de 

juros como também as outras variáveis explicativas para esses períodos, o que 

torna a previsão muito mais trabalhosa. Por isso, essa previsão será deixada como 

uma extensão desse artigo. 
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7. CONCLUSÕES 
  

 

Esse artigo teve como objetivo descrever a duração entre duas mudanças 

na taxa de juros brasileira, Selic, e o tamanho dessas mudanças. Sendo essas 

variáveis discretas e irregularmente espaçadas no tempo, foram utilizados os 

modelos autoregressive conditional hazard e o modelo Probit ordenado. A principal 

vantagem da modelagem ACH sobre a modelagem ACD é que ela permite que 

sejam incorporadas ao modelo as novas informações das variáveis dentro da 

previsão. 

 

Constatou-se que a principal variável que afeta a decisão do Banco 

Central do Brasil de realizar uma mudança na taxa básica de juros, taxa Selic, é a 

variável que capta os desvios de inflação. E, para se determinar o tamanho da 

mudança, através do modelo Probit ordenado, as principais variáveis foram os 

desvios da inflação e do produto. Sendo que a série obtida para previsão um período 

a frente da taxa Selic mostrou-se bem próxima da série real. 
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