
A PROBLEMÁTICA DO COPOM  
 
Na ata de reunião terminada em 17 de outubro, em que 

houve a decisão unânime de manter a taxa SELIC em 11,25% , 
o COPOM dá uma indicação de sua motivação principal:  

 
19. O Copom considera fundamental ressaltar, mais uma 

vez, que há defasagens importantes entre a implementação da 
política monetária e seus efeitos sobre o nível de atividade e sobre 
a inflação... parte importante dos efeitos dos cortes de juros ainda 
não se refletiu no nível de atividade, e tampouco os efeitos da 
atividade sobre a inflação tiveram tempo de se materializar. 

 
20. Ao longo dos próximos meses, o crescimento do crédito 

e a expansão da massa salarial real devem continuar 
impulsionando a atividade econômica... a esses fatores de 
sustentação da demanda devem ser acrescidos os efeitos da 
expansão das transferências governamentais e de outros impulsos 
fiscais esperados para os próximos meses deste ano e para 2008. 
Dessa forma, os efeitos defasados dos cortes de juros sobre uma 
demanda agregada que já cresce a taxas robustas se somarão a 
outros fatores que continuarão contribuindo de maneira 
importante para a sua expansão.  

 
23. Nesse contexto, diante das incertezas associadas ao 

mecanismo de transmissão da política monetária e ao ritmo de 
crescimento prospectivo da oferta e demanda agregadas, o Copom 
resolveu fazer uma pausa no processo de flexibilização da política 
monetária. 

 
Ou seja, o COPOM está preocupado com os efeitos 

defasados da queda da taxa de juros, que já acumula 8,5 pontos 
percentuais desde agosto de 2005, e com a utilização elevada 
da capacidade produtiva, que pode ter resultado em parte desse 
afrouxamento da política monetária. O termo “pausa” sugere 
uma interrupção temporária, mas por quanto tempo e 
condicionada a que fatores? Talvez nem mesmo os membros 
do COPOM saibam responder a essa pergunta neste momento. 
Seguem alguns comentários que podem ser relevantes na 
análise dessa problemática. 

 
1) Não há dúvida que o nível de utilização da capacidade 

na indústria está elevado e que isso produz alguma pressão 
inflacionária. Podemos ver na figura abaixo que a forte 
utilização no segundo semestre de 2004 foi acompanhada de 
aceleração inflacionária no primeiro semestre de 2005. 
Também a recuperação da atividade que se observa a partir do 
início de 2006 pode ser associada à aceleração da inflação a 
partir do segundo trimestre de 2007 



 
 

 
 
 
Por outro lado observamos que há uma grande diferença 

entre o patamar de inflação de 2005 e o patamar de 2007. 
Naturalmente a explicação possível para isso é que a relação de 
causalidade é entre a utilização da capacidade e o aumento da 
taxa de inflação, e não entre a utilização da capacidade e o 
nível da taxa de inflação. 

 
2) O gráfico anterior parece indicar claramente que o atual 

patamar reduzido da inflação não pode ser explicado 
meramente por um modelo que tenha como variáveis 
explicativas o nível de atividade e a inflação defasada (ou a 
expectativa de inflação, o que na prática resulta na mesma 
coisa). Está faltando uma variável independente importante, 
que é, evidentemente, a taxa de câmbio. 

Veja no gráfico seguinte como a queda da taxa de inflação 
desde meados de 2003 foi acompanhada por variações 
negativas da taxa de câmbio real-dólar. 

 
 



  
 
 
A associação fica ainda mais clara quando colocamos no 

gráfico a variação absoluta em 12 meses da taxa de inflação 
(que é a variação percentual em 12 meses do IPCA) adiantada 
em 12 meses. Observe que o movimento da taxa de inflação 
realmente parece determinado pelo movimento da taxa de 
câmbio com uma defasagem de 12 meses. 

 
 

  
 
 



Essas observações empíricas sugerem que um modelo que 
tenha como variáveis explicativas apenas a variação da taxa de 
câmbio e a inflação defasada terá boa capacidade de para 
explicação da trajetória da taxa de inflação, certamente melhor 
do que um modelo que tenha como variáveis explicativas 
apenas a utilização da capacidade e a inflação defasada. 

 
3) Pode-se concluir, portanto, que se o Banco Central 

pretende controlar a trajetória futura da taxa de inflação é 
fundamental que disponha de um modelo para projeção da 
trajetória futura da taxa de câmbio. Não está claro se o BACEN 
dispõe de um modelo desse tipo e se as decisões sobre taxa de 
juros do COPOM são informadas por um modelo que permita 
projetar como essas decisões impactarão a evolução futura do 
câmbio. A ata do COPOM sempre menciona um cenário de 
referência, no qual a taxa de câmbio é fixada no nível em que 
se encontra no momento da decisão e um cenário de mercado 
que usa a projeção média do mercado (isto é, principalmente 
economistas chefes de bancos). Aparentemente o Banco 
Central não dispõe de instrumental para responder à seguinte 
pergunta: se baixarmos a taxa de juros em x pontos percentuais 
agora, como isso afetará a evolução futura da taxa de câmbio e, 
por conseqüência, a evolução futura da taxa de inflação. 

 
4) Conversando com ex-diretores do Banco Central, da 

geração pós-Armínio Fraga, a informação que se pode obter é 
que o Banco Central não considera possível projetar a taxa de 
câmbio, o que naturalmente vem da tradição acadêmica de 
trabalhos principalmente associados a Kenneth Rogoff. Esses 
trabalhos mostraram que a taxa de câmbio parece se comportar 
como um “random walk” o que indicaria que a melhor projeção 
a cada momento é sempre a última observação da mesma 
variável (a propriedade “martingale”). Acontece que, como 
reconhecido recentemente pelo próprio Rogoff, a pesquisa 
acadêmica está evoluindo para um abrandamento desse 
negativismo “rogoffiano”. E em particular, o problema do 
Banco Central não é ser capaz de projetar a evolução da taxa de 
câmbio, mas apenas o de projetar o impacto de mudanças na 
taxa de juros sobre a taxa de câmbio, com tudo o mais 
constante (ceteris paribus).  Como se sabe isto é perfeitamente 
possível, mesmo no caso de um “random walk”, desde que as 
duas variáveis sejam cointegradas.  

 



5) A possibilidade de cointegração é sugerida pela 
regressão abaixo, onde todas as variáveis têm o sinal esperado 
e o diferencial entre as taxas SELIC e a taxa dos FED funds 
afeta negativamente a taxa de câmbio real-dolar. Um teste 
rigoroso da cointegração certamente confirmará essa sugestão. 

 
 

Variável Dependente : Log Taxa Cambio fimmês         
Método : Mínimos Quadrados      
Data : 27/10/2007  Hora : 11:11      
Intervalo : de Jan/2004 a Set/2007      
Número de observações : 45      

Variáveis Independentes    Coeficiente  Erro Padrão  Estatística T    Valor P 
 CONSTANTE 0,13314 0,05032 2,64581 0,01213 
 EMBI + Brasil fimmês/100                                    0,02239 0,00745 3,00711 0,00486 
 (SELIC - FED) fimmês                                          -0,00187 0,0014 -1,33992 0,18891 
 VAbs1 EMBI + Brasil fimmês/100          0,03077 0,00948 3,24687 0,00257 
 Def1 Log Taxa Cambio fimmês                0,815 0,07585 10,74483 0 
 Sm12 (TransCorrentes + FDI+Carteira)/Export -0,16426 0,04368 -3,76082 0,00062 
 Dummy não sazonal ((12/2005) 0,0819 0,02018 4,05814 0,00026 
 Dummy não sazonal ((5/2006) 0,07866 0,02042 3,85227 0,00048 
 Dummy não sazonal ((6/2006) -0,04522 0,01972 -2,29343 0,02794 
 Dummy não sazonal ((8/2007) 0,07982 0,02236 3,56959 0,00106 
R-Quadrado 0,98712 Média var. dep.   0,863 
R-Quadrado ajustado 0,98381 D.Padrão var. dep. 0,151 
Erro Padrão da regressão 0,01916 Soma quadr.resíduos 0,01 
Log Verossimilhança 119,783 Durbin-Watson  2,67024 
Critério de Akaike -4,87926 Critério de Schwarz -4,47778 
Estatística F 298,097 Prob(F)   0 

 
 
É claro que para se projetar a evolução da taxa de câmbio 

com essa equação será necessário projetar o comportamento do 
risco Brasil (EMBI+ Brasil), que certamente também é um 
random-walk. Portanto, o ganho absoluto em termos de 
capacidade de projeção é limitado. Mas isto não impediria o 
Banco Central de projetar o impacto de mudanças na taxa 
SELIC sobre a taxa de câmbio, na hipótese de um nível fixo 
(ou levemente declinante) do EMBI. Isto seria um avanço 
considerável sobre a metodologia utilizada atualmente. 

 
6) A dificuldade que resulta do fato de o Banco Central do 

Brasil ignorar a ligação endógena entra taxa de juros e taxa de 
câmbio é a seguinte. Suponha que o COPOM decida manter 
fixa a taxa de juros por um período de n meses, calculado de 
modo a obter um impacto sobre a taxa de inflação considerado 
adequado para cumprir seu objetivo dentro do regime de metas 



de inflação. Como o instrumental de calculo ignora o efeito da 
taxa de juros sobre a taxa de câmbio, o resultado poderá ser 
uma superestimativa do valor correto do parâmetro n. O 
calculo estaria ignorando o fato de que ao manter fixa a taxa de 
juros o BC estaria provocando uma apreciação adicional da 
taxa de câmbio real-dólar, o que por sua vez produziria uma 
desaceleração adicional da taxa de inflação. Ou seja, ao ignorar 
o link entre juros e câmbio, o BC pode ser induzido a produzir 
um overkill na taxa de juros, muito além do que seria 
necessário para alcançar sua meta de inflação. 

 
7) Essa argumentação sugere duas conclusões. Primeiro, o 

Banco Central do Brasil precisa urgentemente melhorar seu 
instrumental de projeção, incorporando a cointegração entre 
taxa de juros e taxa de câmbio. Segundo, o COPOM precisa ter 
cautela com a sua cautela. Uma pausa num longo processo de 
queda da taxa SELIC parece justificável, até mesmo para 
impedir que se crie a presunção de que o COPOM está 
obrigado a promover novas reduções da taxa a cada reunião. 
Se, porém, essa pausa se transformar num congelamento, a 
autoridade monetária poderá terminar produzindo uma 
apreciação desnecessária da taxa de câmbio e um overkill na 
taxa de inflação.  

 
8) Como então responder à nossa pergunta inicial: de 

quanto tempo será a “pausa” anunciada pela ultima ata do 
COPOM. Nosso cenário de projeção agora é que a autoridade 
vai estender a pausa até o final do ano, voltando a reduzir a 
SELIC partir da reunião de 22/23 de janeiro. A reativação do 
“animo redutor” em 2008 será inevitável tendo em vista o 
patamar ainda reduzido da taxa de inflação (abaixo do centro 
da meta inflacionária) e as reduções de taxas de juros que 
estarão sendo promovidas por todos os principais bancos 
centrais do mundo (com exceção, possivelmente, apenas do 
Japão).  Isto deverá ocorrer a despeito do nível de utilização da 
capacidade na indústria (que foi o principal ponto de 
preocupação mencionado na última ata do COPOM), que ainda 
deverá continuar subindo até o final de 2008. 

  
 



  
 
 
9) Em nosso cenário controle as taxas SELIC de final de 

ano serão de 11,25% em 2007 e 10% em 2008, com taxa 
efetiva real de 7,9% e 5,6%.  Nosso modelo de projeção, 
baseado numa regra de Taylor estimada com base no 
comportamento histórico do COPOM, sugere que nas oito 
reuniões previstas para 2008 ocorrerão cinco reduções de 0,25 
pontos percentuais. Teremos reduções nas reuniões de janeiro, 
junho, setembro, outubro e dezembro, com pausas nas reuniões 
de março, abril e julho.  

 


