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1. Introdução
Modelos macroeconômicos de pequeno porte são muito úteis para projeções de curto e médio
prazo, mas não são capazes de ancorar as variáveis chaves no longo prazo. Não permitem
responder questões sobre o equilíbrio macroeconômico, ou estabelecer restrições fiscais e externas.
Modelos macroeconômicos maiores apresentam melhor desempenho para providenciar
informação acerca da interação crescimento e estabilidade no médio prazo. Questões concernentes
à tecnologia, investimento, mercado de trabalho e balanço de transações correntes são melhor
conduzidas por um modelo mais abrangente. Modelos micro fundamentados também são capazes
de apresentar propriedades de longo prazo consistentes com o comportamento ótimo dos agentes.
Por outro lado, modelos Keynesianos são importantes por poderem ser usados para a determinação
simultânea do equilíbrio do produto, emprego, inflação, investimento e balanços fiscal e de
conta corrente. Contudo, a determinação do equilíbrio de longo prazo para algumas variáveis
chaves tais como taxa de juros e de câmbio não é endógena, dependendo de suposições ad hoc.
Muitos bancos centrais têm construído modelos com micro fundamentos. Como exemplo, podese citar o QPM do Banco do Canadá, o MM (Modelo Macroeconômico) do Banco da Inglaterra
e também o Multimod do FMI (Fundo Monetário Internacional). Dentre os modelos coerentes
com o paradigma Keynesiano, um exemplo é o modelo de programação financeira do FMI, que utiliza
a aproximação monetarista para o balanço de pagamentos. Esse modelo foi utilizado na criação de
toda uma geração de programas do FMI e continua sendo aplicado. O Banco Mundial tem uma linha
de modelos de crescimento, chamada RMSM–X, com dois hiatos (poupanças doméstica e externa).
O Banco Central do Chile desenvolveu um modelo Keynesiano muito similar ao apresentado neste
artigo, contudo diferenciando-se na derivação do equilíbrio de longo prazo. No modelo chileno, o
consumo é desagregado em bens duráveis e não duráveis, desagregação esta presente em nossos
objetivos futuros. No Brasil, o IPEA desenvolveu um modelo macroeconômico Keynesiano, baseado
nas contas nacionais, especialmente na balança de pagamentos e na restrição orçamentária fiscal. Uma
versão trimestral deste modelo foi publicada recentemente.

* Gostaríamos de agradecer a Gil Riella pelo seu auxílio substancial em rodar o modelo no ambiente Matlab/Simulink. Flávia
Mourão Graminho, Eduardo Loyo e Andrew Levin também nos ajudaram nas estimações e com sugestões. As opiniões expressadas
neste trabalho são dos autores e não refletem as do Banco Central do Brasil ou de seus membros.
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As principais contribuições de nosso modelo, comparado com outros modelos macroeconômicos
desenvolvidos no Banco Central do Brasil, são:
- A demanda agregada é calculada estimando-se: (1) consumo das famílias, investimento em (2)
maquinário e (3) construção, (4) exportação líquida, (5) consumo do governo, (6) tributação, (7)
variação de estoques;
- O modelo utiliza uma curva de Phillips que inclui variável dummy para captar a quebra estrutural
no coeficiente de repasse cambial ocorrida a partir de 1999 e uma proxy para a produtividade do
trabalho;
- O produto potencial é estimado via função de produção de Cobb-Douglas;
- O modelo inclui um modelo de correção de erros, derivada da relação de paridade descoberta de
juros, juntamente com uma equação para o prêmio de risco, que responde a variações de condições
fiscais e do setor externo1;
- O modelo inclui condições ad hoc de convergência para o balanço de conta corrente e superávit
fiscal.
2. Diagramas dos Mecanismos de Transmissão e Condições de Equilíbrio
Objetivando comparar os mecanismos de transmissão da política monetária dos modelos de
médio e pequeno porte, é necessário explicar, em primeiro lugar, os mecanismos do modelo menor,
como mostrado na Figura 1.
Figura 1
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Este inclui o canal tradicional, o hiato do produto, e um segundo canal, a taxa de câmbio. Pela curva
IS, um aumento na taxa de juros reais afeta negativamente o hiato do produto, direta e indiretamente
via taxa Selic e via estrutura a termo da taxa de juros, respectivamente. E o decréscimo do hiato do
produto causa redução da inflação via curva de Phillips. Pela relação de não arbitragem da paridade
descoberta de juros, um aumento na taxa de juros causa apreciação na taxa de câmbio que, pelo
decréscimo dos preços dos produtos importados, modelado na curva de Phillips, reduz a inflação.
Os dois mecanismos de transmissão descritos acima também ocorrem no modelo de médio porte, mostrado
na Figura 22. Mas agora é possível distinguir entre efeitos de oferta e de demanda. Um aumento na taxa
de juros afeta o consumo das famílias e os investimentos em construção e em maquinário através da
estrutura a termo, reduzindo a taxa de crescimento da demanda agregada. Este aumento também causa
apreciação da taxa de câmbio, reduzindo as exportações líquidas e, novamente, a taxa de crescimento da
demanda agregada. No lado da oferta, o efeito do aumento da taxa de juros demorará mais para ocorrer,
pois a retração dos investimentos gerará uma diminuição na taxa de crescimento do estoque de capital,
afetando o crescimento do produto potencial. A diminuição da demanda agregada leva a uma redução na
inflação causada por um hiato do produto mais negativo. Porém esta é parcialmente neutralizada no
médio e longo prazo pela redução do crescimento do produto potencial.
Figura 2
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O mecanismo da taxa de câmbio está ainda presente no modelo de médio porte, porém agora as
variáveis fiscais e externas afetam a taxa de câmbio via prêmio de risco. Aumentos na taxa de juros que
pioram as contas públicas geram aumentam o prêmio de risco e depreciam a taxa de câmbio, o que
pode neutralizar parcialmente o canal da demanda agregada. O déficit em conta corrente também afeta
o prêmio de risco e conseqüentemente, a taxa de câmbio e inflação. Crescimentos rápidos do PIB
podem causar inflação via hiato do produto e também via pioras na balança comercial.
A falta de equações comportamentais micro fundamentadas não permite a definição endógena
de valores de equilíbrio para variáveis tais como as taxas de juros e de câmbio. A equação para
a taxa de câmbio, por exemplo, possui um mecanismo de correção de erros que encaminha o
sistema para a taxa de câmbio real de equilíbrio no longo prazo, definida como aquela consistente
com uma razão do balanço de conta corrente em relação ao PIB. Esta razão, por sua vez, é
consistente com uma razão ad hoc do passivo externo líquido em relação ao PIB. Para a taxa de
juros, o uso da regra de Taylor assegura o equilíbrio de longo prazo consistente com a meta de
inflação e hiato neutro do produto.
3. Simulações
O modelo é simulado em ambiente Matlab/Simulink até 2100:4, mas apenas são mostrados os resultados
dos primeiros 30 anos, por simplicidade. Como regra de fechamento, o câmbio real de equilíbrio deve
ser consistente com 0% de balanço de conta corrente em relação ao PIB, o déficit fiscal primário
segue uma trajetória exógena convergindo para 0% no longo prazo e também é assumido que os
crescimentos doméstico e mundial convergem, também no longo prazo.
O artigo será publicado como trabalho para discussão do Banco Central do Brasil, e contém uma
descrição mais detalhada das equações e das hipóteses usadas no processo de modelagem. Há também
um processo de estimação das variáveis latentes do lado da oferta, tais como utilização da capacidade
instalada de pleno emprego e taxa natural de desemprego. As simulações incluem previsões sob diferentes
coeficientes da regra de Taylor e respostas ao impulso para choques na taxa de juros, no prêmio de
risco e nos preços administrados.

1

Muinhos, Alves e Riella (2002) possuem equações parecidas.

2

Embora os principais blocos do modelo de médio porte estarem representados na Figura 2, há algumas interações entre variáveis
que não foram mostradas na figura para se obter uma representação mais enxuta do modelo. Todavia, as equações do modelo estão
comentadas no artigo a ser publicado como trabalho para discussão do Banco Central do Brasil. Como este ainda é um trabalho
em andamento, os blocos estão sujeitos a futuras melhoras.
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