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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi o de verificar a existência de uma relação dinâmica entre a 

política monetária e fiscal no Brasil, considerando a possibilidade de ciclos econômicos, a 

partir de dados mensais para o período de 1997 a 2011. A análise das interações entre da taxa 

de juros e do resultado primário como proporção do PIB baseia-se em um modelo de vetor 

autoregressivo com mudanças de Markov (MS-VAR) proposto por Hamilton (1989) e 

aperfeiçoado por Krolzig (1997), uma vez que a relação entre essas políticas pode não ser 

constantes ao longo das diferentes fases da economia. Os resultados empíricos mostram uma 

correlação positiva entre a taxa de juros e o resultado primário, evidência empírica em favor 

de que as autoridades fiscal e monetária compartilham objetivos comuns. 

 

PALAVRAS CHAVES: Política Fiscal, Política Monetária, MS-VAR, Ciclos de 

Crescimentos. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this paper is to verify the existence of a dynamic relationship between monetary 

and fiscal policy in Brazil, considering the possibility of economic cycles, from monthly data 

for the period 1997 to 2011. The analysis of co-movement between interest rate and the 

primary outcome/GDP is based on a vector autoregressive model with Markov changes (MS-

VAR) proposed by Hamilton (1989) and perfected by Krolzig (1997), a since the relationship 

between these policies may not be constant throughout the different phases of the economy. 

The empirical results show a positive correlation between interest rate and the primary 

outcome, the empirical evidence in favor of and monetary authorities share common goals. 

 

KEY WORDS: Fiscal Policy, Monetary Policy, MS-VAR, the growth cycle. 
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 1 INTRODUÇÃO 
 

A relação entre as políticas monetária e fiscal é amplamente debatida na 

literatura econômica através de modelos teóricos ou por análises empíricas. Neste sentido, a 

política fiscal pode afetar o êxito da política monetária de várias maneiras, seja por meio 

de seu impacto sobre a credibilidade da política monetária, seja via efeitos de curto prazo 

sobre a demanda, ou ainda através de mudanças nas condições de longo prazo da economia. 

Nos modelos teóricos de Calvo (1978), Barro (1983), Barro e Gordon (1983a, b) e 

de Sargent e Wallace (1981), a interação entre as políticas monetária e fiscal é importante 

para a manutenção da taxa de inflação. Em Sargent e Wallace (1981), o comportamento 

dessas políticas deve garantir a solvência do governo.  

Em períodos que a política monetária é dominante, a política fiscal deve gerar 

superávits, em algum ponto do tempo, para garantir a capacidade de pagamento do governo. 

Os períodos com dominância fiscal são seguidos por ajustes na política monetária no sentido 

de aumentar as receitas de seignioragem para manter a solvência fiscal do governo. De acordo 

com esses autores, nesse segundo regime haveria uma maior pressão para uma maior taxa de 

inflação de longo prazo.  

De acordo com Vázquez (2007), alguns economistas observaram que as 

reservas federais tendem a neutralizar as variações da demanda agregada causada por 

mudanças no déficit, que ocasionam mudanças no resultado primário como forma de 

suavizar o impacto da política fiscal. Por exemplo, corte de impostos geralmente é seguido 

por uma política monetária restritiva.  

Neste cenário, seria de se esperar uma correlação positiva entre a taxa de 

juros (o instrumento de política monetária) e a razão entre resultado primário e o PIB (o 

instrumento fiscal). No entanto, não é difícil imaginar outros cenários em que a política 

econômica das duas autoridades compartilhe objetivos comuns de estabilização e, portanto, a 

taxa de juros e o resultado primário mostrem uma correlação negativa. 

Em modelos com comportamento do tipo foward-looking, como por exemplo 

Sargent e Wallace (1986), a inflação no presente pode refletir as expectativas sobre o seu 

valor futuro, os valores esperados dos déficits futuros podem influenciar a formação da taxa 

de inflação corrente. Através da estimação de uma curva de Phillips com variáveis de política 
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fiscal e monetária e dados mensais, Cerisola e Gelos (2005) mostram que o resultado fiscal é 

um importante determinante para a expectativa de inflação no Brasil.    

Em economias que adotaram o regime de metas de inflação, como fez o Brasil em 

1999, essa discussão se torna importante uma vez que a condução da política fiscal pode 

fornecer credibilidade e aumentar a eficiência da política monetária no combate as pressões 

inflacionárias, reduzindo os custos sociais inerentes da mesma.  

Entretanto, essas variáveis e as suas interdependências podem estar sujeitas a 

existência de ciclos econômicos. Hamilton (1989) estudou o comportamento do ciclo 

econômico americano admitindo que as mudanças estruturais (ou mudanças de regime) são 

governadas por uma cadeia de Markov. Nesse modelo ele assume que existem dois regimes 

(recessão e expansão), e que os estados da cadeia de Markov são determinados dentro do 

próprio modelo como uma variável aleatória.  

A partir desse trabalho, as mudanças estruturais em uma série econômica 

passaram a ser entendidas como uma variável aleatória, sendo possível identificar não só o 

ponto onde ocorre a mudança, mas também saber a probabilidade da série se manter em um 

dado regime ou se mover para qualquer outro regime. Alguns pesquisadores utilizaram esse 

instrumental para estudar características específicas das séries temporais ao longo dos ciclos 

econômicos (Hamilton, 1989; Krolzig, 1997, 1998, 2001, 2003), ou para estudar regimes de 

política monetária (Sims e Zha, 2002, 2004; Primiceri, 2004), ou ainda para analisar a 

interação entre política fiscal e monetária (Fialho e Portugual, 2005; Vázquez, 2007). 

Apesar da importância que a interação entre os instrumentos de política fiscal e 

monetária possui na manutenção da estabilidade de preços, há poucos trabalhos na literatura 

brasileira com o objetivo de estudar a coordenação entre tais instrumentos. O trabalho de 

Fialho e Portugual (2005) estima um modelo vetorial autoregressivo com mudanças de 

Markov (MS-VAR), o qual permite que as médias das equações se alterem de acordo com 

dois regimes econômicos.  

Seguindo esta linha de pesquisa, O objetivo deste trabalho é verificar qual a 

relação entre a política fiscal e monetária no Brasil. Esta análise pretende contribuir com 

evidências empíricas sobre duas questões : (i) Existe um co-movimento significativo 

entre taxa de juros e o resultado primário, quando os instrumentos de política monetária e 

fiscal se movem juntos em busca de um objetivo comum de estabilização? (ii) Esse co-

movimento é o mesmo durante as fases de crescimento e de decrescimento da atividade 

econômica no Brasil? 
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Como as taxas de inflação e de crescimento econômico podem influenciar na 

interação entre as políticas fiscal e monetária, utiliza-se um modelo dinâmico multivariado 

incluindo as variáveis taxa de crescimento do PIB, resultado primário, inflação e taxa de 

juros. Ademais, observou-se, por meio do teste de linearidade de máxima verossimilhança de 

Davies, que a utilização de modelos vetoriais com mudança de regime para a análise em 

questão é preferível aos modelos vetoriais autoregressivos lineares.  

Desta forma, para responder as perguntas supracitadas estimou-se um modelo de 

vetor auto-regressivo que permite alterações no intercepto, nos parâmetros auto-regressivos e 

na variância de acordo com dois possíveis regimes econômicos através da metodologia de 

mudanças markovianas. Depois de estimado o modelo, a relação dinâmica entre taxa 

de juros e resultado primário foi analisada por meio de funções impulso respostas 

dependentes de regimes econômicos de acordo com a metodologia sugerida por Ehrmann, 

Ellison e Valla (2003). 

Além dessa introdução, o presente trabalho apresenta mais cinco seções. Na 

primeira tratará sobre os referenciais teóricos, discutindo a relação entre a política fiscal e 

monetária com a utilização do MS-VAR; na terceira, tratar-se-á sobre a metodologia, fazendo 

uma breve exposição sobre as cadeias de Markov e discutindo formalmente o modelo MS-

VAR e fazendo algumas considerações sobre a função impulso resposta nesse modelo. Já na 

quarta seção far-se-á uma discussão sobre os resultados das estimações na quinta seção 

apresentar-se-á a conclusão e na sexta as referências bibliográficas. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

O impacto da política monetária nas decisões de financiamento da autoridade 

fiscal se dá por meio dos efeitos que mudanças na taxa de juros provocam nas demais 

variáveis macroeconômicas. Por outro lado, uma política fiscal expansionista pode gerar a 

necessidade maior emissão de moeda para financiar o aumento dos gastos públicos. Essa 

restrição no comportamento das políticas monetária e fiscal para manter a sustentabilidade 

intertemporal do orçamento público foi abordada inicialmente por Sargent e Wallace (1981).  

Em Sargent e Wallace (1986), os valores esperados dos déficits futuros podem 

influenciar a formação da taxa de inflação corrente, em virtude do comportamento foward 

looking dos agentes econômicos, pelo qual a inflação no presente pode refletir as expectativas 

sobre o seu valor futuro. Desta forma, a credibilidade da condução de uma política fiscal 

compatível com uma política monetária que tenha como objetivo a estabilidade dos preços é 

um fator importante para a eficiência dos instrumentos monetários no combate as pressões 

inflacionárias1. 

Mais recentemente a relação entre política monetária e fiscal foi abordada 

teoricamente com o surgimento da Teoria Fiscal da Determinação do Nível de Preços 

(TFNP), segundo a qual a política fiscal influencia diretamente a estabilidade de preços 

(Woodford, 1995). De acordo com esta teoria, o nível de preços se ajusta aos choques nos 

gastos e receitas públicas para manter o nível de dívida real de equilíbrio, ao contrário do 

modelo de Sargent e Wallace (1981), no qual a receita com seignoriagem se adapta para 

manter a solvência fiscal.  

Através de um modelo novo keynesiano de equilíbrio geral e dados para a 

economia dos Estados Unidos (E.U.A.),  Muscatelli, et al (2006) encontra evidências de que a 

política monetária se ajusta a mudanças na política fiscal, reforçando tanto teoricamente como 

empiricamente os resultados que mostram que a eficiência da política monetária e seu 

comprometimento como uma trajetória pré-definida são limitadas pela sua interação com a 

política fiscal. 

                                                            
1  De acordo com Blachard (1989), a eficiência da política monetária também pode ser afetada pela 
política fiscal através do seu impacto sobre a demanda, a qual modifica as condições de longo prazo para o 
crescimento econômico. 
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Apesar da literatura sobre essa questão possuir várias contribuições teóricas, as 

análises empíricas são relativamente escassas. Cooper e Fischer (1974) mostram que para a 

economia dos E.U.A. o uso de uma política fiscal ativa e de uma política monetária fixa e 

exógena geram desestabilização na taxa de inflação e no desemprego. Ademais, para a 

manutenção da estabilidade dos níveis de preços o uso combinado de política fiscal e 

monetária com os mesmos objetivos é prefirível, seguido de muito perto por apenas a 

utilização de uma política monetária ativa. 

Utilizando dados agrupados para países da OECD, Mélitz (1997) reporta que as 

políticas monetária e fiscal, na amostra analisada, movem-se em direções opostas, isto é, são 

substitutas. Muscatelli, et al (2002), analisa empiricamente a interdependência entre a política 

fiscal e monetária na Alemanha, França, Itália, Reino Unido e EUA ao estimar um VAR 

estrutural que inclui hiato do produto, taxa da inflação, resultado primário e taxa de juros, 

sendo que o resultado primário e a taxa de juros representam os instrumentos de política fiscal 

e monetária respectivamente. 

Através da análise das funções impulso respostas, Muscatelli, et al (2002) 

concluem que a interdependência entre os dois instrumentos é assimétrica, isto é, políticas 

fiscais mais soltas coincidem com contrações monetárias, considerando que políticas 

monetárias expansionistas acomodam expansões fiscais, mas difere entre os países. Porém, a 

política fiscal adota uma estratégia substituta para a política monetária, com exceção da 

Alemanha e dos EUA no primeiro e segundo trimestre da amostra. 

Com o objetivo de analisar os co-movimentos entre as políticas fiscal e monetária 

em diferentes ciclos econômicos, Vázquez (2007) estima um modelo vetorial com mudança 

de regimes de Markov (MS-VAR), o qual também incluiu como variáveis utilizadas o hiato 

do produto, a taxa de inflação, o resultado primário e taxa de juros. De acordo com os 

resultados reportados por Vázquez, há evidências de que a política monetária e fiscal nos 

Estados Unidos são complementares, no sentido de possuírem um objetivo comum de 

estabilização. 

Fialho e Portugal (2005) também utilizaram um MS-VAR com dados mensais do 

resultado primário e da taxa de juros para analisar a interação entre as políticas monetária e 

fiscal na economia brasileira. No modelo utilizado por esses autores, apenas os parâmetros 

referentes as médias de cada variável se alteravam nos dois regimes econômicos. Eles 

concluem que no período de março de 1995 a setembro de 2003, essas políticas atuavam 

como substitutas.  
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Apesar de Muscatelli, et al (2002) e de Vázquez (2007) não apresentarem uma 

discussão sobre as variáveis incluídas no VAR, a escolha dessas séries são compatíveis com o 

modelo proposto por Svensson (1997) para monitorar a implementação de regimes de metas 

de inflação, expresso como, 

    yttttt ε+xβ+rβyβ=y 131211 −−− −                                                                      (1) 

    πttttt ε+xα+yαπ=π 12111 −−− −                                                                          (2) 

 

Onde yt é uma medida de produção, neste trabalho a taxa de crescimento do 

produto, rt a taxa de juros real, tπ  a taxa de inflação e xt  em Svensson é uma variável exógena 

e, neste estudo a relação do resultado primário com o produto. 
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 3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 3.1 Teoria das Cadeias de Markov 
 

Apresentam-se nas próximas subseções alguns aspectos essenciais da teoria das 

cadeias markovianas. O resultado fundamental dessa teoria é que as cadeias de Markov 

convergem para uma única e invariante distribuição, e é possível fazer inferências com 

respeito a essa distribuição. 

Por definição, uma cadeia de Markov é uma série de variáveis aleatórias, 
( ) ( ) ( ) ,X,X,X , ...210 na qual a influência de ( ) ( )nX,,X ...0  sobre a distribuição de ( )1+nX ) depende 

inteiramente dos valores de ( )nX . Formalmente,        

                  

     
( ) ( ){ }( ) ( ) ( )( )n+nt+n x|xP=εtxx,|xP 11 : ∈                                                       (3)                     

 

em que, ε  é algum subconjunto de {0,...,n-1} . Os índices t=0,1,2..., são freqüentemente 

vistos como sucessivos “tempos” (ou melhor, momentos no de tempo). O ( )tX  tem um 

significado conhecido, denominado de estado espaço (state space) da cadeia de Markov, que 

para nossos propósitos assumiremos que ele é de dimensão finita. 

Uma cadeia de Markov pode ser especificada admitindo uma distribuição 

marginal para ( )0X  - a probabilidade inicial dos vários estados – e uma distribuição 

condicional para ( )1+nX  dados os possíveis valores para ( )nX  - a probabilidade de transição 

de um estado seguir para outro estado. Escreveremos a probabilidade inicial do estado x como 

( ),xp0  e a probabilidade de transição para o estado x', no tempo n+1, seguir o estado x , no 

tempo n , como ( )'
n xx,T . Se as probabilidades de transição não dependerem do tempo, a 

cadeia de Markov é dita ser homogênea (ou estacionária) e as probabilidades de transição 

podem ser escritas simplesmente como  ( )'xx,T . 

Usando as probabilidades de transição, podemos encontrar a probabilidade de um 

estado x ocorrer no tempo n+1, denotada por ( )xp +n 1 , a partir das probabilidades 

correspondentes no tempo n, da seguinte forma: 

 

( ) ( ) ( )∑ x,Tp=xp xnxn+n
~~

1
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                                                                                                            (4) 

 

Dadas as probabilidades iniciais, 0p , estas determinam o comportamento da 

cadeia ao longo do tempo. As probabilidades no tempo n podem também ser consideradas 

como um vetor linha, 0p , e as probabilidades de transição no tempo n como uma matriz, nT , 

ou apenas T , se a cadeia for homogênea. Neste caso, a equação (2) pode ser escrita como 
n

n Tp=p 0 . Para uma cadeia homogênea, T k  (o k-ésimo poder da matriz T) fornece os “k 

passos” das probabilidades de transição, as quais também podem ser escritas como ( )x'x,Tn , e 

então pn= p0T n . 

 3.1.1Distribuições Invariantes 
 

 

Uma distribuição invariante (ou estacionária) ao longo dos estados de uma cadeia 

de Markov é aquela que persiste para sempre uma vez alcançada. Mas formalmente, a 

distribuição dada pelas probabilidades ( )x'x,Tn  se, para todo n, 

                                                                                                                                                 (5) 

  

 

Equivalentemente, o vetor π  representa uma distribuição invariante se, somente 

se, nπT=π  para todo n . Para uma cadeia homogênea, naturalmente, teríamos apenas a 

condição πT=π . Uma cadeia de Markov pode ter mais de uma distribuição invariante. Se T 

é uma matriz identidade, por exemplo, então alguma distribuição é invariante.  

 

 

3.1.2. Cadeias de Markov ergódicas 

 

 

Uma cadeia de Markov é ergódica quando a probabilidade ( )xpn  converge para 

uma distribuição invariante quando ∞→n , independentemente da escolha das 

probabilidades iniciais ( )xp0 . Claramente, uma cadeia de Markov ergódica pode ter apenas 

uma distribuição invariante, a qual é também referida como distribuição de equilíbrio. 

( ) ( ) ( )∑
x

xnx x,Tπ=xπ
~

~~



20 

Algumas cadeias de Markov convergem para um ciclo de distribuições. Estas cadeias 

periódicas não são ergódicas2 por definição3. 

De acordo com o exposto acima, podemos assegurar que dada uma cadeia de 

Markov finita estacionária (ou homogênea) irredutível e aperiódica – F.E.I.A. – o limite

( ) ( )xπ=xpnn
mli
∞→

 existe, π  é única e satisfaz πT=π . 

 3.2 Vetor Autoregressivo com Mudanças de Regime de Markov (MS-VAR) 
 

Os modelos vetoriais autoregressivos com mudanças markovianas (MS-VAR) 

surgem da junção do modelo vetorial autoregressivo (VAR) introduzido por Sims (1980) e 

modelos que utilizam cadeias de Markov para analisar a natureza de mudanças de regime nas 

séries macroeconômicas, como o trabalho pioneiro de Hamilton (1989) sobre ciclo de 

negócios nos Estados Unidos. 

De acordo com Krolzig (2003), o modelo MS-VAR pode ser descrito como um 

processo de auto-regressão vetorial de séries temporais observadas ( )nt y,,yy=Y ...21, , cujos 

parâmetros são incondicionalmente variantes no tempo, mas constantes quando condicionados 

a uma variável estado (ou regime) discreta não observada { }m,st 1,...∈ : 

 

         (4) 

 

Na qual, tu  é um termo de erro gaussiano condicionado ao regime 

( )( )tttt sΣNIDs|us 0,~∴ . O número de defasagens auto-regressivas é dado pelo índice p, 

enquanto m é o número de regimes não-observados e k é a dimensão do vetor de variáveis. 

Portanto, podemos denotar este modelo como sendo um MS(M)-VAR(p), ou um MS-VAR de 

ordem p com m regimes. As funções de mudança na matriz dos parâmetros 

( ) ( ) ( )tptt sA,,sA,sμ ...1  e ( )tsΣ  descrevem a dependência dos parâmetros do VAR, pA,Aμ, ...1,  

e Σ , da variável regime ts . Por exemplo, 

                                                            
2   Existem várias definições para o termo "ergódica". para alguns autores a propriedade definida é que o 
estado inicial é eventualmente esquecido, para outros é que a média ao longo do tempo converge 
independentemente do estado inicial. Em geral estas definições não são equivalentes. Algumas definições 
excluem cadeias com estados "trnsitórios" com probabilidade de equilíbrio zero. 
 
3  Hamilton (1994). 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ttptpttpttttt usB+sμYsA++sμYsA=sμY −−−− −−− ...111
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  (5) 

 

 

 

A característica decisiva de um modelo com mudança markoviana é que as 

realizações não-observadas do regime { }m,st 1,...∈  são geradas por um processo estocástico 

de cadeias markovianas irredutíveis e ergódicas, com estados discretos, definidos  por suas 

probabilidades de transição, ou seja,                                                     

 

 

 

Usualmente, por questão de conveniência, as probabilidades de transição são 

representadas por uma matriz de transição T da seguinte forma: 

                                                                                                                                              

 

 

 

 

Na qual a probabilidade ijp  representa a probabilidade de que no instante t a 

cadeia mude para o regime j, dado que ela se encontra no regime i no tempo t. 

No modelo descrito na equação (4) há um salto imediato na média do processo 

após uma mudança no regime. Freqüentemente, é mais plausível assumir que a média se 

modifica suavemente para um novo nível após a transição de um regime para outro. Nesta 

situação, utiliza-se um modelo com o termo de intercepto, ( )tsv , dependente do regime,  

 

                                         (8) 

 

Entretanto, é possível formular casos específicos com diversas combinações de 

parâmetros que dependam da mudança de regime. Assim, pode-se ter um modelo no qual 

apenas a média seja dependente do regime, ou com um termo de intercepto (que é diferente da 

média) – conhecido como MSI - e todas as combinações possíveis com os termos auto-

regressivos e variância dependentes ou não do regime, conforme colocados no quadro abaixo. 
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Quadro 1: Especificações especiais do modelo MS-VAR 

    MSM Especificações do MSI 
    µ variante µ invariante v variante v invariante

 
A j in var iante

             

  Σ 
invariante MSM-VAR 

Linear 
MVAR MSI-VAR Linear VAR

Σ variante MSMH-VAR MSH-MVAR MSIH-VAR MSH-VAR
  Σ invariante MSMA-VAR MSA-MVAR MSIA-VAR MAS-VAR
   
A j var iante  Σ variante 

MSMAH-
VAR 

MSAH-
MVAR 

MSIAH-
VAR 

MSAH-
VAR 

 

M   Mudança markoviana na média 

A   Mudança markoviana nos parâmetros auto-regressivos 

I     Mudança markoviana no termo intercepto 

H   Mudança markoviana na variância 

 

Cabe ressaltar que a média, a variância e o intercepto são invariantes com relação 
aos estados que vigoram a cada momento do tempo. Assim, no estado 1, por exemplo, os 
parâmetros possuem valores fixos e determinados, da mesma forma no estado 2 e assim por 
diante. Em outros termos, os parâmetros do modelo MS-VAR são variantes em relação ao 
tempo e invariantes em relação aos estados ou regimes. 
 

 3.2.1.Determinação de regimes em um modelo MS-VAR 
 

A inferência com vista a datar os regimes não observáveis no MS-VAR, é feita, 

basicamente, a partir da filtragem e suavização das probabilidades estimadas.  A filtragem 

permite inferir sobre a distribuição de probabilidade da variável regime não observada ts  

dado o conjunto de informações corrente tY . 

Como descrito em Krolzig (2003), pelo teorema de Bayes temos: 

                                                                          

                                                             

                                                                                                                                                  (9) 

 

Em que a probabilidade predita do regime ( )1Pr −tt Y|s  é a probabilidade do regime 

ts  a priori, dado o conjunto de informação do período anterior e ( )1−tt Y|yp  é a densidade 

( ) ( ) ( )
( ) ,

Y|yp
Y|sY,s|yp

=Y,y|s
tt

ttttt
ttt

1

11
1

Pr
Pr

−

−−
−
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marginal de ty  dado o conjunto de informações 1−tY . Assim, as probabilidades preditas dos 

regimes podem ser calculadas com 

             

( ) ( )∑∑ −−− −
m

=i

m

=j
ttijtt ,Y|isp=Y|j=s

1 1
111 PrPr                                                      (10)                         

  

 

Que é usada na derivação da densidade predita de ty :                                     

        ( ) ( ) ( ) ( )∑ ∑ −−−− 1111 Pr tttttttttt Y|sY,s|yp=Y|j=s,yp=Y|yp ,                                            (11)                     

 

Partindo de (9), as probabilidades filtradas do regime para amostra ( )1... y,,y=Y TT

podem ser calculadas por forward recursion para T,=t 1,...  a partir de alguma estimativa 

inicial da variável regime 0s . 

Essa técnica nos fornece estimações para ts , com t=1,...,T, baseada nas 

informações a partir do ponto t , que são limitadas, pois teremos informações acima de t = T . 

Para complementar a inferência sobre o regime podemos utilizar observações futuras de ty , 

neste caso as probabilidades dos regimes resultantes, ( )st Y|sPr  com s > t, são chamadas 

“suavizadas”. O algoritmo de suavização dá uma melhor estimativa dos estados não 

observados em algum ponto dentro da amostra.  

 3.2.2 Considerações sobre a função de impulso-resposta 
 

A função de impulso-resposta é um instrumental muito importante para a análise 

de modelos VAR. Ela nos permite simular a reação das variáveis endógenas ao modelo frente 

a choques exógenos. Ehrmann et al. (2003) sugerem uma alternativa de aplicação desse 

instrumento na análise de modelos MS-VAR, ou seja, uma função de impulso-resposta 

dependentes dos regimes. 

Diferentemente do modelo VAR, em que se assume que não há mudança de 

regime relevante, a função de impulso-resposta dependente do regime é condicionada ao 

regime que vigora no tempo t , quando o choque ocorre, e à duração desse regime. 
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Para calcular a função de impulso-resposta é necessário identificar a matriz de 

impacto contemporâneo, da mesma forma que no modelo VAR. A escolha de como impor 

restrições em modelos VAR padrão, foram discutidas na literatura, principalmente, por Sims 

(1980), Blanchard e Quah (1989) e King, Plosser, Stock e Watson (1991). Nesse trabalho, 

utiliza-se a análise se impulso resposta generalizada nos moldes propostos por Ehrmann et al. 

(2003). 

Em um modelo MS-VAR geral, existem mK 2  funções de impulso-resposta 

dependente do regime, que correspondem a reação de K  variáveis a K  distúrbios (erros) em 

m regimes. Ou seja, a função impulso-resposta, nos mostra as mudanças esperadas nas 

variáveis endógenas no tempo t + h para um choque de um desvio padrão no k - ésimo termo 

de erro no tempo t, dado o regime prevalecente i. E a série K - dimensional de vetores 

hki,ki θ,,θ ...,1  representam a resposta das variáveis endógenas. 

        
0,

,

≥=
==∂

∂

+

+ hPara
issu

YE
hki

htttk

htt θ                                         (12) 

 

As estimativas dos vetores de resposta podem ser derivados combinando os 

parâmetros estimados do modelo MS-VAR, matriz B, com os parâmetros da matriz A obtida 

através da identificação das restrições. 

O primeiro vetor de respostas mede o impacto sobre as variáveis endógenas, dado 

um choque no k - ésimo termo de erro, e é facilmente estimado. Um choque de um desvio 

padrão no k - ésimo termo de erro implica que o vetor de erros inicial é ( )...,000,...,0,1, ,=uo , 

isto é, um vetor de zeros exceto o k - ésimo elemento que é igual a 1. Pré-multiplicando pela 

matriz regime dependente B, tem-se a resposta ao choque, dado pela equação (13). Os demais 

vetores de resposta podem ser estimados através da equação (14). 
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 3.2.3 Processo de estimação 
  

O algoritmo maximização de expectativas (expectation maximization - EM) é 

uma abordagem amplamente aplicável à computação iterativa de estimações por Máxima 

Verossimilhança (ML), útil em uma grande variedade de problemas.  

Estimações por Máxima Verossimilhança são de central importância na teoria 

estatística e na análise de dados. Este procedimento é um método que em geral possui muitas 

propriedades atraentes. É uma técnica de estimação usada não só na análise tradicional, mas, 

também é pertinente na análise bayesiana. Freqüentemente soluções bayesianas estão 

justificadas com ajuda de estimativas por máxima verossilmilhança (MLE), e estas soluções 

bayesianas são semelhantes às estimativas de verossilmilhança penalizadas. Este 

procedimento é uma técnica onipresente e é extensivamente usado em todas as áreas onde são 

empregados métodos estatísticos. 

O algoritmo EM tem muitas propriedades que o tornam atraente. Algumas delas 

são: 

1. Ele é numericamente estável a cada interação do EM aumentando a 

verossimilhança; 

2. Sob condições bastante gerais ele tem convergência global assegurada; 

3. Ele é de fácil implementação, analiticamente e computacionalmente. 

Particularmente, observando o aumento monotônico da verossimilhança (que é 

facilmente avaliável) ao longo das interações, é fácil de monitorar convergência e 

programação dos erros(McLachlan e Krishnan, 1997); 

4. O custo por interação é geralmente baixo, que pode compensar o grande 

número de interações necessárias ao algoritmo EM quando comparado a outros 

procedimentos; 

5. Ele pode ser usado para prover estimativas de dados perdidos. 

Porém, ele possui algumas desvantagens: 

1. Não provê uma estimativa da matriz de covariância das estimativas dos 

parâmetro automaticamente. Porém, esta desvantagem pode ser removida 

facilmente usando a metodologia apropriada associada com o algoritmo EM 

(McLachlan e Krishnan,1997); 

2. Às vezes a convergência é muito lenta; 
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Segundo Hamilton (1990), o algoritmo EM é uma técnica muito robusta para 

derivar estimações por MLE. Ele consiste simplesmente em procedimento de interações entre 

dois estágios. No primeiro estágio, os estados (regimes) não observados são estimados a partir 

de suas probabilidades suavizadas por um filtro suavizador. No segundo estágio, os 

parâmetros do modelo são estimados a partir das probabilidades suavizadas do estágio de 

expectativa. 

O resultado final do algoritmo EM mostra que o valor da função de 

verossimilhança aumenta com o número de interações. Em um determinado momento fixo 

dessas interações os parâmetros estimados convergem para os parâmetros da função de 

máxima verossimilhança. 

Como a distribuição dos estimadores MLE do MS-VAR é assintótica isso garante 

que muitos testes e diagnósticos utilizados em modelos VAR com parâmetros invariantes 

possam ser utilizados, sem muitas correções, para avaliar modelos com mudança de regime. 

Em muitos trabalhos utilizando mudanças de regime, a estratégia adotada para 

determinar o número ótimo de regimes a ser introduzido no modelo, tem base na teoria 

econômica e sobre fatos estilizados da economia em cada país. Tendo escolhido o número de 

regimes, os testes padrões de modelos VAR (critérios de Akaike, de Schwartz, teste de razão 

de verossimilhança ou teste de Wald) podem ser utilizados para escolher o melhor modelo. 

 3.3 Base de dados 
 

A base de dados utilizados neste trabalho e já discutida na parte final da revisão 

de literatura consiste em dados mensais que cobrem o período 1997:1 a 2011:1 das séries taxa 

de crescimento do produto, a razão entre resultado primário e o PIB, taxa de juros e a taxa de 

inflação. A série taxa de crescimento e a série resultado primário/PIB foram obtidas na base 

de dados da secretária do tesouro nacional, órgão vinculado ao ministério da fazenda. 

Enquanto, a inflação que é medida pelo o IGP-DI foi extraída da Fundação Getulio Vargas, 

Conjuntura Econômica - IGP (FGV/Conj. Econ. - IGP). A taxa de juros foi obtida por meio 

do site oficial do Banco Central do Brasil. 

Inicialmente, testes ADF foram realizados para testar a hipótese nula de raiz 

unitária, a qual foi rejeitada ao nível de 5% em todos os casos. Entretanto, como a taxa de 

juros apresenta uma forte tendência negativa nesse período, optou-se pela remoção de sua 

tendência através da estimação dessa variável contra uma tendência linear, para tornar essa 

variável estacionária. O gráfico abaixo mostra a evolução temporal destas variáveis. 
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Gráfico 1 Séries temporais 
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 4 RESULTADOS EMPÍRICOS 
 

 4.1 Modelo do vetor auto-regressivo com mudanças de Markov (MS-VAR) 
  

Nesta seção apresentam-se os principais resultados obtidos neste estudo. Vale 

ressaltar que estes resultados foram obtidos através de adaptações das rotinas em OX 

fornecidas por Krolsig (1998) e Ehrmann et al. (2003). No processo de especificação do 

modelo utilizado, inicialmente verificou-se que o teste de linearidade de máxima 

verossimilhança de Davies favoreceu a utilização de modelos vetoriais com mudança de 

regime de Markov em detrimento do VAR linear em todas as especificações estimadas. O 

número de defasagens das variáveis incluídas no VAR e a escolha de quais parâmetros 

deveriam variar de acordo com os regimes econômicos foram selecionados através do critério 

de informação de Schrwarz e na inspeção e testes de diagnósticos dos resíduos.  

Nesse sentido, foram estimados três conjuntos de modelos nos quais seus 

parâmetros poderiam mudar de acordo com os regimes: a) os que permitiam a mudança nos 

interceptos, b) os com interceptos e coeficientes autoregressivos variando com as fases e c) os 

que apresentavam interceptos, coeficientes autoregressivos e a matriz de variância e 

covariância se alterando de acordo com os regimes. Estes modelos foram estimados com dois 

e três regimes econômicos. Baseado no processo de especificação descrito no parágrafo 

anterior, o modelo MSIAH-VAR foi selecionado. Neste modelo, todos os parâmetros variam 

de acordo com o regime. O número de regimes, m, foi fixado em 2 (dois) e a defasagem 

ótima, p, foi escolhida ser igual a 1 (um), de acordo com o critério de informação de 

Schrwarz. As variáveis utilizadas foram descritas na seção anterior: taxa de crescimento ( tY ), 

a razão entre resultado primário e PIB ( tD ), inflação média ( tP ) e taxa de juros nominal        

( tTJ ) sem tendência linear.  

Este modelo gerou resíduos que se comportam como ruídos brancos e uma matriz 

de transição de probabilidades ergódica, como mostra o Quadro 2. As informações contidas 

nesse quadro revelam que a duração média do primeiro regime é de aproximadamente de um 

trimestre e meio e do segundo regime de quase dois trimestres. Resultados semelhantes são 

reportados no trabalho de Tatiwa et al.(2005) que através de um modelo de índice de difusão 

com mudança de regime de Markov encontra para o período de recessão uma duração média 

de 1-3 trimestre e para a fase de expansão 2-3 trimestres.  
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Quadro 2. Matriz de transição e matriz de propriedade dos regimes 

 

 

 

 

 

 

    As equações abaixo apresentam apenas os parâmetros estatisticamente 

significantes ao nível de 5%. Estes resultados mostram que o primeiro regime é caracterizado 

por um período de recessão no qual a taxa de decrescimento médio do produto é -0.034 por 

mês, enquanto o segundo regime apresenta crescimento econômico e maior média de inflação.  

 

Regime 1 

   1t0.034 ε+=Yt −                                                                                              (15)

  2t11 0.260.020.002 ε+DY=D ttt −− −−                                                       (16)

  3t1 0.600.640.41 ε+TJπ+=π 1ttt −− −                                               (17)

   4t1 0.6521.830.21 ε+TJ+D=TJ 1ttt −−−                                            (18) 

 

Regime 2 

                      1t11 0.040.0120.290.06 ν+TJπY=Y 1tttt −−− −−−                                         (19) 

                     2t11 0.000430.0370.003 ν+πY=D ttt −− −−                                                      (20) 

                     3t1 0.950.551.13 ν+TJπ+=π 1ttt −− −                                                               (21) 

                   4t11 0.920.041.3Y ν+TJ+π+=TJ 1tttt −−−                                                         (22) 

  

  

Neste trabalho, a relação dinâmica entre taxa de juros e resultado primário foi 

analisada por meio de funções impulso respostas4 dependentes de regimes econômicos de 

                                                            
4   Vale ressaltar que os parâmetros estimados do MSIAH-VAR são coeficientes da forma reduzida e para 
uma análise da interação entre os intrumentos das políticas monetária e fiscal através de parâmetros estimados 

 

                   Matriz de transição                  Pr opriedades do Re gime                 
regime 1 regime 2

regime 1 0, 7751 0,2249
regime 2 0,1928 0,8072

              regime 1
regime 2

obs prob duração
64,9 0,4615 4,45
75,1 0,5385 5,19
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acordo com a metodologia sugerida por Ehrmann, Ellison e Valla (2003). Os gráficos 1 e 2 

apresentam as funções de impulso respostas para os dois regimes entre as variáveis tD  e tTj 5. 

O gráfico 1 apresenta as respostas de tTj aos choques positivos dados em tD , 

enquanto o gráfico 2 essa ordem é alterada, ou seja, representa as respostas de tD aos choques 

positivos dados em tTj . Em ambos os gráficos, verifica-se que as políticas monetária e fiscal 

do governo central do Brasil no período 1997 a 2011 seguiram um objetivo em comum de 

estabilização dos preços, uma vez que choques positivos no resultado primário das contas 

públicas foram seguidos por reações positivas da taxa de juros e vice e versa.  

 

 Gráfico 1. Resposta de tTj  ao impulso generalizado de um 1 desvio padrão em tD  

 

 

 

 

 

 

 

A principal diferença que há entre os dois regimes reside na duração do efeito do 

choques. No segundo regime a duração das respostas dessas variáveis em questão são mais 

duradouras. De acordo com o gráfico 1 a resposta de tTj aos choques em tD , duram cerca de 

dois meses no primeiro regime e aproximadamente 20 meses no segundo regime. No gráfico 

2 verifica-se que a resposta de tD aos choques em tTj , duram cerca de nove meses e 19 

meses no primeiro e segundo regimes, respectivamente. Observa-se também que a resposta do 

                                                                                                                                                                                          
deve-se encontrar os parâmetros estruturais que mostram a relação entre tD  e tTj . Entretanto neste trabalho a 
análise estrutural é realizada através das funções impulsos resposta que mostram a relação contemporânea entre 
essas variáveis e o comportamento esperado delas em virtude de choques nestas variáveis, refletindo as 
expectativas sobre a trajetória futura delas dadas alterações não esperadas nessas séries.  5   Lembrando que a variável Dt=(receitas-despesas)/PIB, então choques positivos nessa variável 
expressam uma política fiscal restritiva. 

    Resposta de tTj  a tD  no primeiro regime       Resposta de tTj a tD  no segundo regime 
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déficit à taxa de juros no segundo regime apresenta um valor muito maior que no primeiro 

regime.  

Essa diferença na duração e intensidade das respostas verificadas no segundo 

regime pode ser reflexo do maior nível de inflação observado no segundo regime, 

corroborando a observação de que, no período analisado, as políticas monetária e fiscal do 

governo central brasileiro foram complementares com um objetivo em comum de 

estabilização dos preços. 

 

  Gráfico 2. Resposta de tD ao impulso generalizado de 1 desvio padrão em tTj   
  
 

 

 

 

 

 

 

Uma pergunta adicional que surge naturalmente é se as políticas monetária e fiscal do 

governo central estiveram engajadas na estabilidade do nível de preços durante o período em 

análise, então quais a respostas de tTj e de tD  em relação aos choques inflacionários? O 

gráfico 3 mostra que a resposta da taxa de juros em relação aos choques inflacionários é 

sempre positiva no primeiro regime. 

Enquanto que no segundo regime essa resposta é inicialmente negativa e passa a ser 

positiva a partir do segundo mês. Verifica-se também que a resposta da taxa de juros tem 

duração maior no segundo regime o qual representa o regime de crescimento econômico. Essa 

duração é de aproximadamente 10 meses no primeiro regime e de vinte meses no segundo. 

Vale notar que parece existir uma maior demora para a decisão de aumento de juros para 

refrear a inflação no período de maior crescimento econômico do que no de decrescimento 

econômico. 

 

 

 

    Resposta de tD  à tTj  no primeiro regime          Resposta de tD  à tTj  no segundo regime  
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Gráfico 3. Resposta de tTj  ao impulso generalizado de 1 desvio padrão em tπ  

                  

 

 

 

 

 

 

 

O próximo gráfico, apresenta as reações de tD  aos choques inflacionários nos 

dois regimes econômicos. Verifica-se novamente um co-movimento desses instrumentos de 

política agora em resposta a choques inflacionários. No primeiro regime essas variáveis 

reagem de forma positiva aos choques na inflação, enquanto que estes choques são 

acompanhados por uma resposta inicial negativa em ambos instrumentos no segundo regime. 

Ademais, como esperado, a resposta da taxa de juros são bem maior do que a do instrumento 

fiscal em relação aos choques inflacionários. 

 

Gráfico 4. Resposta de tD  ao impulso generalizado de 1 desvio padrão em  tπ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Resposta de tTj  à tπ  no primeiro regime          Resposta da tTj  a tπ  no segundo regime 
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 CONCLUSÃO 
 

A análise da interdependência entre as políticas monetária e fiscal são importantes 

para a eficiência das política de estabilização de preços do governo. A condução da política 

fiscal pode aumentar ou reduzir a eficiência e a credibilidade da política monetária no 

combate a inflação, caso ela atue de forma complementar ou substituta em relação a esta 

última. De acordo com a teoria econômica a relação dinâmica entre a política monetária e 

fiscal pode ser caracterizada como complementares quando a política monetária e fiscal  são 

restrivas ou expansionistas, isso ocorre, geralmente, quando essas políticas buscam um 

objetivo em comum, como por exemplo, combate a inflação. Entretanto, quando essas 

políticas não perseguem objetivos em comum essa relação passa a ser substituta, em que a 

política monetária é expansionista e a fiscal restritiva e vice-versa. 

O principal objetivo deste trabalho foi o de quantificar a interação entre essas 

políticas no Brasil. Para isso, estimou-se um modelo de vetor autoregressivo com mudanças 

de Markov (MS-VAR) o qual permitiu que o intercepto, os parâmetros autoregressivos e a 

variância se alterassem de acordo com dois regimes econômicos- crescimento e 

decrescimento econômico. 

O modelo em questão utilizou as observações mensais das variáveis taxa de 

crescimento do produto, razão entre resultado primário e PIB, inflação média e taxa de juros 

nominal, para o período de Janeiro de 1997 a Janeiro de 2011. E a relação dinâmica entre as 

variáveis que representam os instrumentos das políticas fiscal e monetária foram analisados 

através da análise de funções impulso-resposta dependentes do regime. Em outras palavras, a 

relação dinâmica entre a política fiscal e monetária, foi quantificada a partir de estruturas que 

consideram a possibilidade de ciclos econômicos, possibilitando esta função caracterizar a 

interação entre essas políticas em períodos com maior crescimento econômico e maior nível 

de inflação em relação as fases econômicas com decrescimento do produto e menor nível 

inflacionário. 

Através dessas funções de impulso respostas, verificou-se que as políticas 

monetária e fiscal na economia brasileira, no período estudado, apresentaram um 

comportamento típico de complementariedade nos dois regimes econômicos. Esse 

comportamento provavelmente resulta dos objetivos estabelecidos pelo regime de meta de 

inflação e pelo compromisso feito pelo Brasil de obter superávits primários anuais. 
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