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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo estimar os impactos da política monetária brasileira no 
setor de bens de capital. Para tal, foi realizada uma pesquisa bibliográfica a respeito do processo 
de industrialização brasileira a partir de 1930 e as políticas adotadas nos respectivos governos. 
Após isto foi apresentado um referencial a respeito da política monetária e seus mecanismos 
de transmissão, como o canal da taxa de juros, canal da taxa de câmbio, canal do crédito 
bancário e o canal do preço dos ativos. Também foi apresentado um cenário do setor de bens 
de capital no brasil e sua relação com a política de juros do país. Posteriormente, foram 
estimados três modelos VAR utilizando as seguintes variáveis: índice de produção industrial 
de bens de capital, taxa SELIC mensal (em % a.a), índice geral de preços do mercado e a taxa 
de câmbio mensal (R$/US$). A partir da análise dos resultados dos modelos estimados, 
observou-se que entre 2002 e 2020 a SELIC e o câmbio influenciam na produção de bens de 
capital, de forma positiva e negativa, respectivamente. Entre 2002 e 2010 a SELIC passa 
apresentar uma relação negativa com o setor de bens de capital, ao passo que entre 2011 e 2020 
esta deixa de ser significativa e o papel do câmbio se torna ainda mais relevante. Assim, a 
política monetária demonstrou um papel importante na determinação da produção de bens de 
capital. 

Palavras-chave: Política monetária. Bens de capital. SELIC. Câmbio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This paper’s objective is to estimate the impacts of Brazilian monetary policy on the capital 
goods sector. To this end, a bibliographic research was carried out regarding the Brazilian 
industrialization process from 1930 onwards and the policies adopted by the respective 
governments. After that, a theoretical referencial was presented regarding monetary policy and 
its transmission mechanisms, such as the interest rate channel, the exchange rate channel, the 
bank credit channel and the asset price channel. A scenario of the capital goods sector in Brazil 
and its relationship with the country's interest policy was also presented. Subsequently, three 
VAR models were estimated using the following variables: industrial production’s index of 
capital goods, monthly SELIC rate (in% p.a), general market price index and the monthly 
exchange rate (R$ / US$). From the analysis of the results of the estimated models, it was 
observed that between 2002 and 2020 the SELIC and the exchange rate influence the 
production of capital goods, in a positive and negative way, respectively. Between 2002 and 
2010, SELIC starts to show a negative relationship with the capital goods sector, whereas 
between 2011 and 2020 it’s no longer significant and the role of the exchange rate becomes 
even more relevant. Thus, monetary policy has shown an important role in determining the 
production of capital goods. 

Keywords: Monetary policy. Capital goods. SELIC. Exchange rate. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA 

      A política monetária é uma importante ferramenta macroeconômica pertencente a um 

Estado, capaz de ditar o rumo da economia, alterando a formação de expectativas e impactando 

direta e indiretamente na produção industrial do respectivo país. Para obter êxito na condução 

da política monetária, as autoridades responsáveis por esta devem possuir uma avaliação 

precisa do tempo e do efeito de suas decisões sobre a economia. Desta maneira, é necessária 

uma compreensão dos mecanismos através dos quais tal política afeta a economia (MISHKIN, 

1995).  

      Entre os principais mecanismos de transmissão da política monetária estão: canal de taxa 

de juros, canal de taxa de câmbio, efeitos dos preços dos ativos e o canal do crédito (MISHKIN, 

1995). O Brasil, por seu histórico macroeconômico pouco estável, apresenta particularidades 

referentes ao funcionamento destes mecanismos de transmissão. Os efeitos dos preços dos 

ativos não são eficazes para o contexto brasileiro, pois, justamente pelo histórico inflacionário 

do país, poucos agentes se arriscam com contratos de longa duração, de modo que, mesmo para 

títulos com maturidade formal longa, se a taxa de juros paga for indexada à taxa SELIC, a 

duração do contrato não será cumprida totalmente (CARVALHO, 2015). O canal do crédito, 

por sua vez, também é pouco eficaz.  Comparada ao tamanho da economia brasileira, a oferta 

de crédito disponível é pequena, novamente graças aos problemas de inflação enfrentados em 

períodos passados. Assim, as taxas de juros para o crédito são elevadas, tornando seu custo 

alto, que, aliado à pequena oferta, inviabiliza este mecanismo como transmissor da política 

monetária no cenário brasileiro (CARVALHO, 2015).  

      Desta maneira, no Brasil, o canal da taxa de câmbio e o canal da taxa de juros ganham 

considerável importância, os quais podem ser utilizadas até mesmo como variáveis de política 

industrial. Pela trajetória da economia nacional, surge a hipótese de que os agentes se tornaram 

muito sensíveis a variações de curto prazo nas taxas de juros, de modo que os caminhos 

apontados por estas taxas passam a ser relevantes para decisões no longo prazo, considerando 

ainda que os níveis de juros brasileiros são demasiadamente elevados (CARVALHO, 2015). 

Assim, é levantado o questionamento de até que ponto o canal da taxa de juros é eficiente em 

pautar as decisões de investimentos no setor industrial de bens de capital, ao passo que também 
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cabe a verificação da participação cambial neste cenário, justamente por ser um setor que 

depende de financiamentos com valores elevados e pautado em decisões de longo prazo. 

      Portanto, considerando as particularidades da economia brasileira e seu contexto industrial 

histórico, destaca-se como problema de pesquisa neste trabalho: qual o nível de eficácia da 

transmissão da política monetária brasileira no setor industrial de bens de capital? 

1.2 OBJETIVOS 

      Os objetivos deste trabalho podem ser definidos em Gerais e Específicos.  

1.2.1 Objetivo Geral 

Analisar os impactos da transmissão da política monetária no setor de bens de capital entre 

2002 e 2020. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

a) Contextualizar a consolidação da industrialização brasileira e o papel das políticas do 

Estado neste processo. 

b) Apresentar os mecanismos de transmissão da política monetária. 

c) Estimar os impactos da política monetária brasileira no setor de bens de capital. 

1.3. JUSTIFICATIVA 

      O cenário da economia brasileira ainda não se mostrou favorável (BANCO CENTRAL, 

2019). Apesar de ter saído da recessão de 2015 e 2016, o país ainda não recuperou totalmente 

o ritmo de crescimento ideal e questões fiscais e monetárias entram em pauta constantemente. 

Foi possível observar uma contínua redução dos juros nos últimos 3 anos, além da colocação 

em pauta de reformas estruturais necessárias para retomar a prosperidade econômica (FILHO, 

2017). Destacam-se a PEC nº. 55 de 2016, a reforma trabalhista de 2017 e, em debate atual, a 

reforma da previdência. Diante deste quadro e das medidas tomadas pelo governo, surge o 

debate quanto ao papel da indústria no Brasil no que se refere a sua capacidade de auxiliar na 

retomada do crescimento. O resultado deste estudo pode contribuir para a análise da eficácia e 

do papel das políticas monetárias brasileiras, afinal, se o mecanismo de juros é eficiente em 

transmitir a agenda do Banco Central para a economia. Ainda, há motivação pessoal em 
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compreender de modo mais aprofundado a aplicação da teoria monetária no Brasil e seus 

impactos nos setores reais da economia, levando em conta o contexto do país e o funcionamento 

particular de suas relações econômicas. 

1.4 METODOLOGIA 

 A pesquisa a ser desenvolvida é de caráter descritivo, pois busca descrever fenômenos da 

economia brasileira e estabelecer relações entre variáveis econômicas (GIL, 2008), além de 

verificar a o impacto que tais relações apresentam no cenário econômico.  

      Haverá uma abordagem qualitativa e quantitativa a respeito do problema de pesquisa e dos 

objetivos específicos. Para o primeiro objetivo, é feita uma revisão histórica através de pesquisa 

bibliográfica para demonstrar como as políticas adotadas no período a partir de 1930 

desempenharam seu papel na industrialização do Brasil. A bibliografia é baseada em autores 

como Furtado (1976), Cano (2015), Coutinho (1996) e Bresser-Pereira (2015). 

Quanto ao segundo objetivo, será feita uma revisão teórica com base em artigos 

científicos obtidos através de pesquisa bibliográfica para a apresentação de como se dá a 

política monetária na teoria econômica, com foco nos diferentes mecanismos de transmissão, 

abordando as variáveis envolvidas e explicando as relações propostas pela teoria. A bibliografia 

será baseada em autores estrangeiros como Taylor (1995), Mishkin (1995), Meltzer (1995) e 

Bernanke e Gertler (1995). Será utilizada também bibliografia com foco na abordagem da 

política monetária brasileira, contextualizando seu histórico conturbado e como ela se 

apresenta.  A base de pesquisa está em trabalhos anteriores que já analisaram os mecanismos 

de transmissão no país, como Tomazzia e Meurer (2009), Barboza (2015), Evangelista & 

Araújo (2018), entre outros.   

Para o terceiro objetivo, será utilizado um modelo econométrico do tipo VAR ou ARV (auto-

regressão vetorial), caracterizado, segundo Stock e Watson (2004, p. 364), por ser:  

um conjunto de k regressões de séries temporais em que os regressores são os valores defasados 

de todas as k séries. Um ARV estende a auto-regressãounivariada para uma lista, ou “vetor”, de 

variáveis de séries temporais. Quando o número de defasagens em cada uma das equações é o 

mesmo e é igual a p, o sistema de equações é chamado de ARV(p). 

      Este modelo tem o intuito de obter os impactos da transmissão da política monetária 

brasileira no setor de bens de capital, utilizando de séries temporais econômicas, como: taxas 
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de juros, produção industrial, inflação e taxa de câmbio. Após a obtenção dos coeficientes 

referentes a política monetária, será estimada a função impulso-resposta para verificar o quão 

eficaz foi o mecanismo de transmissão e quais foram seus possíveis impactos na produção 

industrial de bens de capital. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. A CRISE DE 1929 E A CONSOLIDAÇÃO DA INDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA 

Com os impactos da Grande Depressão de 1929 e a impossibilidade de se manter uma 

economia baseada na exportação de produtos do setor primário, o processo de industrialização 

brasileiro teve um estímulo determinante após 1930 (VICECONTI, 1977). De acordo com 

Furtado (1976), após a crise de 1929, a economia passa pelo processo de “deslocamento do 

centro dinâmico”, caracterizado, principalmente, pela consolidação de um mercado interno 

como peça central do funcionamento do sistema produtivo do país. Segundo Szmrecsányi 

(2002, p.7, apud FURTADO, 1976, p. 237) 

Esse mercado interno fora criado anteriormente no interior da economia cafeeira por meio do 

emprego em massa de trabalhadores livres procedentes do exterior. Tratava-se de “um mercado 

interno relativamente amplo e geograficamente concentrado, com base no qual teve lugar um 

desenvolvimento industrial, particularmente de manufaturas têxteis e alimentícias, 

transformadoras de matérias-primas locais”. Essa industrialização incipiente alcançou seu 

primeiro auge na Guerra de 1914-18. 

 Esta transição contribuiu para os primórdios do processo de industrialização no Brasil, 

porém, de acordo com Szmrecsányi (2002), não foi fator exclusivo. Há de se destacar também 

os impactos da desvalorização cambial neste cenário. Figurando entre as principais medidas 

tomadas pelo governo para defender o setor primário exportador da crise que assolava a 

economia mundial, a política de desvalorização da moeda nacional elevou os preços de 

produtos importados e dificultou aquisições de produtos estrangeiros. Desta forma, o pré-

estabelecimento de um mercado interno no país aliado a uma política cambial de proteção a 

renda do setor cafeeiro, fizeram por gerar um ambiente no qual o início da industrialização 

Brasileira se consolidasse. Em virtude desta combinação 

[...] se tornou possível o desenvolvimento no país de “algumas indústrias de bens de consumo”, 

assim como o crescimento e a diversificação das “indústrias tradicionais de materiais de 

construção”. Indústrias cuja “importância [...] somente seria percebida por ocasião da grande 

depressão dos anos 1930”. (SZMRECSÁNYI, 2002, p.7, apud FURTADO, 1976, p. 237). 

 Neste contexto específico, em razão das políticas de proteção de renda adotadas pelo 

governo para com o setor exportador, a indústria brasileira estava em sintonia com a expansão 

do mercado consumidor interno. Com a elevação dos preços de produtos importados causada 

pela desvalorização da taxa de câmbio e a diminuição da atividade econômica externa, houve 

uma exclusão destas mercadorias em circulação no país.  Porém, este mercado interno 

necessitava ser abastecido e, dadas as condições do período, o papel da demanda interna se 
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torna cada vez maior. Como esta demanda se tornava cada vez mais consolidada em relação ao 

mercado externo, a produção visando o mercado nacional passou a oferecer oportunidades mais 

atrativas. Desta forma, inicia-se “[..] no Brasil uma situação que quase não tem precedentes. A 

preponderância do setor ligado ao mercado nacional no processo de formação do capital"  

 De acordo com Szmrecsányi (2002, p.8), cabe ressaltar que este processo de aceleração 

da industrialização brasileira não é, necessariamente, seu início efetivo, mas sim uma 

ampliação do setor industrial ligado ao mercado interno. Havia significativa capacidade ociosa 

nas indústrias tradicionais, de modo que 

O fator mais importante da primeira fase da expansão da produção foi, não há duvidar, a 

utilização mais intensiva da capacidade já instalada no Brasil. Por exemplo: o produto da 

indústria têxtil subiu substancialmente, nos anos de após crise, sem que houvesse nenhum 

aumento da capacidade instalada. Essa utilização mais intensiva ensejou a obtenção de uma taxa 

de lucro por unidade de capital mais alta, o que cria, dentro da própria empresa, os recursos 

necessários para a subsequente expansão. (PELÁEZ, 1968, p.19, apud FURTADO, 1963, 

p.218). 

 Simultaneamente, as indústrias de base brasileiras existentes neste período passam a ser 

ativadas e prosperam. Este fenômeno, segundo Peláez (1968, p.19, apud FURTADO, 1963, 

p.218), é reflexo justamente do crescimento da produção visando o mercado interno e a 

elevação considerável dos preços dos bens importados, fatores mencionados anteriormente, 

sendo estas condições favoráveis a instalação deste tipo de indústria. Porém, em economias 

dependentes, existem obstáculos ao referido processo, de modo que: 

[...] A demanda dos bens de produção, em tais economias, coincide com a expansão das 

exportações, principal fator que determina o crescimento da renda e, consequentemente, com 

uma boa situação cambial... as condições existentes no Brasil durante a década dos trinta 

romperam com esse círculo vicioso. precisamente no estágio em que as possibilidades de 

importação eram quase nulas. (PELÁEZ, 1968, p.19, apud FURTADO, 1963, p.218). 

 Portanto, segundo Peláez (1968, p. 20), em consequência à crise de 1929, determinante 

para contração da demanda externa em relação as exportações brasileiras, a renda nacional 

sofreu uma queda. Através de políticas de sustentação do preço do café, a derrocada da 

economia nacional foi impedida. Desta maneira, com o nível de renda mantido, os recursos do 

setor exportador migraram para a indústria, ao passo que os lucros relativos desta se tornavam 

maiores em relação à produção cafeeira. Assim, a constituição do mercado interno brasileiro e 

a formação de capital nas origens da industrialização nacional, ocorrem por conta da política 

executada pelo governo em 1930 com relação ao café e como o cenário econômico mundial o 

afetava. 
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2.2. POLÍTICAS PÚBLICAS E O AVANÇO DO SETOR INDUSTRIAL NO BRASIL 

2.2.1 O período 1930-1964 e a consolidação da base industrial brasileira 

 Conjuntamente à ascensão de Getúlio Vargas ao poder, o Brasil adentra uma nova fase 

de desenvolvimento a partir de 1930. Segundo Cano (2015, p. 445, apud FURTADO, 1961, 

caps. 30-32), o país passa por duas mudanças estruturais, sendo elas: 

uma profunda reorganização do Estado Nacional, que passaria a ser fortemente intervencionista, 

e uma radical mudança do processo de acumulação de capital, que alterou a mudança do Centro 

Dinâmico da Economia Nacional, como disse Furtado, agora comandado pelo investimento 

autônomo². 

 Como resposta à crise, o Brasil implementou mudanças na política econômica e nas 

formas de atuação do Estado. Desta forma, houve a construção de uma política de 

industrialização e destacam-se a criação de órgãos como o Conselho Nacional de Política 

Industrial e Comercial e a Comissão de Financiamento da Produção, ambos em 1943. 

 De acordo com Oliveira (1996, p.82), na década de 40 houve forte pressão dos setores 

industriais com relação ao sistema bancário do país, de modo que, o governo cogitou a 

implementação de bancos especializados exclusivamente no crédito para a indústria, na esfera 

pública e privada. Certas diretrizes tomadas em favor do crédito especializado forneceram um 

estímulo complementar à indústria, de maneira que “[...] o sistema bancário brasileiro 

realmente obteve, capilarmente, recursos de toda economia, desempenhando um papel 

significativo na época Vargas, no repasse de recursos para o setor industrial.”. Neste período, 

segundo Cano (2015, p.448-449) são implantadas diversas empresas estatais, dentre elas: a 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), a 

Companhia Nacional de Álcalis (CNA) e a Companhia Hidroelétrica do São Francisco 

(CHESF). 

 Quando Dutra assume a presidência do país em 1946, adota um governo de viés mais 

ortodoxo/liberal e propõe um regime de câmbio livre visando maior entrada de capitais 

estrangeiros no Brasil. Conforme aponta Beskow (1999, p.57, apud SERRA, 1982, p.72-73), 

considerando o recorte temporal do pós-guerra até o início da década de 60, o país rumou para 

períodos mais consolidados de industrialização moderna, em virtude de condições propícias da 

economia, como: 
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(1) o crescente  tamanho do  mercado  doméstico,  significativamente ampliado  desde  a  década 

de  30;  (2)  as  políticas  substitutivas  de  importações  fortemente  protecionistas e   favorecendo   

os   empresários   já   instalados   no   país;   (3)   os   volumosos investimentos estatais, tanto na 

infra-estrutura de energia e transportes como na produção de insumos básicos; (4) o forte 

ingresso de investimentos externos na produção industrial, a partir de meados dos anos 50, 

particularmente no setor de  bens  de  consumo  duráveis  destinados  ao  mercado  interno;  (5) 

as  políticas de  incentivos  e  de  subsídios  (fiscais,  creditícios  e  cambiais)  ao  investimento 

privado na indústria; e (6) o crescimento da oferta do setor agrícola a uma taxa média superior 

a 4% ao ano, sem a necessidade de um volume significativo de investimentos e recursos 

financeiros.  

 Segundo Beskow (2013, p.60), a partir de 1951, com o retorno de Vargas para seu 

segundo governo, o viés das políticas industriais é relativamente mantido. Os investimentos, 

em sua maioria, tiveram recursos provenientes de fontes. A primeira delas foi a manutenção de 

uma política cambial de desvalorização da moeda nacional frente ao dólar e do confisco 

cambial, estes que equivaliam a uma ferramenta de transferência de excedentes do setor 

agroexportador para a indústria. A segunda se caracterizou pela criação estatal de empresas 

“[...] dos segmentos industriais produtores de meios de produção [...]” (BESKOW, 2013, p.60). 

Por fim, a terceira fonte, segundo Beskow (apud, OLIVEIRA, 1981, p.14), foi a acumulação 

de capitais do setor privado como consequência “da transferência de parcela do excedente das 

empresas estatais com a venda de bens e serviços a preços subsidiados”. 

 Com a eleição de Juscelino Kubitschek em 1956, o país passa a contar com um projeto 

de governo pautado na aceleração do desenvolvimento econômico, de modo a transformar o 

país de maneira estrutural. Para tal, na visão de Kubitschek, seria necessária uma política 

veemente de industrialização (“os 50 anos em 5”).  Desta forma, é implementado o Plano de 

Metas, um documento definindo trinta objetivos de desenvolvimento distribuídos em 5 setores: 

energia, transportes, indústria de base, alimentação e educação. Seguindo este planejamento, 

os mecanismos de financiamento não eram definidos com clareza, porém a responsabilidade 

do para com as indústrias de base passava a recair sobre o setor privado. Havia um ímpeto em 

estimular a industrialização no setor de bens de capital, visando uma substituição de 

importações. Para tal, alguns bens passaram a figurar em uma categoria especial de importação 

em que seus preços eram elevados. Isto posto, com políticas econômicas seguindo o viés do 

Plano de Metas, a indústria de bens de capital do Brasil prosperou e cresceu a uma taxa média 

de 26,45% ao ano entre 1955 e 1960 (ORENSTEIN e SOCHACZEWSKI, 1995, p.171-195) 

 As políticas adotadas por Jânio Quadros, sucessor de JK, tinham caráter mais ortodoxo 

e restritivo, visando uma reforma cambial e o combate ao problema da inflação, o que 
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consistiria em corte de gastos do Governo e restrições a expansão monetária. Determinados 

setores industriais apresentaram certo receio com relação a estas medidas, de modo que haveria 

redução da capacidade de se ofertar crédito no mercado. Este fator, segundo Loureiro (2010, 

p.570, apud UGOLINI, 1961) implicaria em condições negativas para o setor industrial, pois 

“[...] Os reflexos dessa situação na indústria são evidentemente fortes, porque toda vez que 

houve uma intensa pressão de crédito no mercado normal bancário haverá também o 

encarecimento desse crédito.”. Após uma considerável pressão por parte dos industriais, o 

governo promulgou uma nova medida visando melhorar as condições de acesso ao crédito no 

país, diminuindo o porcentual dos depósitos compulsórios dos bancos privados no Banco do 

Brasil (LOUREIRO, 2010, p. 571). Com a renúncia de Jânio, seu vice João Goulart exerce um 

governo cercado de instabilidades políticas e econômicas, de modo que se compromete com 

medidas mais ortodoxas. Porém, tais medidas ficam em segundo plano com as tensões 

envolvendo o país no momento que acabam por culminar na tomada do poder por parte dos 

militares. 

2.2.2 O período militar: 1964-1985 

 Ao início do governo militar, o Brasil encarava um cenário econômico assombrado pela 

inflação elevada, de modo que “para os industriais o momento demandava um governo 

verdadeiramente comprometido com um programa anti-inflacionário.” (MORAES, 2016, p. 

78). Neste contexto, o governo seguia com a proposta de que o controle da expansão do crédito 

seria um dos principais mecanismos para solucionar o problema da inflação. Desta maneira, a 

indústria manifestava descontentamento quanto a insuficiência de crédito ao mesmo tempo em 

que reconhecia a necessidade de uma política mais austera no setor para conter o índice de 

preços (MORAES, 2016, p. 79). Porém, os empresários também esperavam que tais medidas 

não durassem por um longo período, com o intuito de que, a partir de 1965, o governo 

implementasse uma política com viés ao desenvolvimento industrial. Com o passar do tempo, 

divergências entre o governo e os industriais começaram a surgir, apresentando-se da seguinte 

maneira: 

Por parte dos principais ministros do governo, disseminava-se a tese de que a baixa 

produtividade da indústria nacional, constituída sobre forte proteção pública e subsidiada pelo 

Estado, aliada à política especulativa de industriais interessados em manter lucros 

extraordinários, impedia a inflação de reduzir-se substancialmente. Por seu turno, os industriais 

refutavam, como não poderia ser diferente, esta hipótese e começavam a esboçar sua visão de 

que grande parte da rigidez inflacionária devia-se ao seu componente de custos ignorado pela 

política oficial. (MORAES, 2016, p. 81). 
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 Há o destaque para a criação do Banco Central do Brasil (BACEN) em 1964, este que 

passaria a ser o encarregado de executar a política monetária nacional, e para a mudança na 

forma de atuação do BNDES durante o período dos governos militares. Criado inicialmente 

para ser um banco da infraestrutura nacional, o BNDES passou por alterações no rumo de suas 

políticas, sobretudo a partir da década de 1960. O banco passou a estimular mais o 

desenvolvimento das indústrias de base do Brasil, dado o cenário de políticas de 

industrialização por substituições de importações, de maneira que se tornou o banco da 

indústria nacional. Neste período, a participação da indústria nas aprovações do BNDES 

chegou a marca dos 70,6%, ao passo que a infraestrutura era de 25,2%. Os setores da indústria 

que mais receberam apoio foram a indústria siderúrgica e a indústria de químicos e fertilizantes 

(BARBOZA, FURTADO e GABRIELLI, 2019, p.547-548). 

 Durante o período conhecido como o “milagre econômico” brasileiro, a indústria de 

transformação passou a crescer a taxas médias anuais de 13,3%. Tal crescimento estava 

relacionado à demanda interna, aquecida devido ao aumento do crédito ao consumidor. 

Posteriormente, o I Plano Nacional de Desenvolvimento é instituído, visando transformar o 

Brasil em um país desenvolvido durante o período de uma geração, com foco na utilização do 

crédito público para grandes investimentos via setor privado na infraestrutura do país. Desta 

maneira, o I PND não foi voltado para o processo de industrialização, diferente de seu plano 

sequencial. Assim, em 1974, implementado o II Plano Nacional de Desenvolvimento, visando 

grandes obras, com investimentos públicos e privados em energia, exportações, infraestrutura 

e, sobretudo, em indústria de bens de capital e insumos. Através do II PND, o governo tinha 

por objetivo acelerar o processo de industrialização por substituição de importações, visando 

resolver os problemas estruturais de vulnerabilidade quanto ao setor externo. Estes 

investimentos, de acordo com o plano, seriam pautados por fontes externas e pelo Estado, com 

o BNDE (sigla do BNDES na época), provendo o crédito público. O processo produtivo sofreu 

avanços através do II PND, porém, este não foi capaz de fazer com o houvesse progresso em 

setores mais tecnológicos no Brasil, de modo que não foi possível endogeneizar o progresso 

técnico. Com crise do petróleo, o país passa a encarar um cenário de restrição externa, 

comprometendo também o desempenho industrial entre 1981 e 1983, período em que enfrenta 

a pior recessão industrial da história. A partir de 1984 ocorre certa recuperação, sobretudo da 

indústria de bens de capital (LAGO, 1967, p.292-293). 
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2.2.3 Governos democráticos e as mudanças na política industrial 

 O reestabelecimento de um regime democrático trouxe mudanças nos rumos da política 

industrial. O governo de José Sarney, o primeiro após o fim do regime militar, foi marcado por 

uma ambivalência na esfera pública, pelo fato de tal transição ter sido um processo realizado 

através de negociações. Deste modo, “o processo de mudança política refletia tanto as 

demandas de participação da sociedade civil como as pressões de remanescentes do regime 

autoritário, que buscavam preservar parcelas significativas do poder.” (RUA e AGUIAR, 1995, 

p.255). É neste contexto que a política industrial é formulada, possuindo bases de pensamento 

pautadas na ação do Estado na produção. Segundo Rua e Aguiar (1995, p.255), a política 

industrial do governo Sarney apresenta duas fases: a primeira de viés mais nacionalista e com 

o setor público como principal agente causador de transformações; a segunda com maior 

abertura internacional e estímulo a autonomia do setor privado, com o Estado atuando como 

regulador. Nesta primeira fase há o entendimento de que o Brasil deveria adentrar a revolução 

tecnológica, pautada no desenvolvimento de setores como a microeletrônica e a biotecnologia. 

O segundo período é marcado por uma política mais consolidada, de modo que certos subsídios 

são revogados e outros criados. Desta forma, “O processo de formulação da política industrial 

centrou-se, basicamente, nas agências burocráticas, cujos membros se encarregaram 

efetivamente da proposição das medidas a serem adotadas.” (RUA e AGUIAR, 1995, p.255).   

 Houve certo “conflito de interesses” na formulação da política industrial. O Ministério 

da Indústria e do Comércio (MIC) tinha como objetivo principal incentivar a indústria 

brasileira, de modo que seria necessário uma política de caráter mais expansionista, em 

contraste com o Ministério da Fazenda que visava o controle do déficit público. Porém, de 

modo geral, 

Expressando a mudança de conjuntura doméstica a indústria de bens de consumo não duráveis 

registra o expressivo crescimento de 7,7%. Mas, certamente o líder da recuperação foi a indústria 

de bens de consumo duráveis (15,6%), seja pelo exercício de uma demanda reprimida até então, 

seja pelo estímulo da expansão das vendas a prazo. E, digno de nota, até mesmo a indústria de 

bens de capital exibe uma retomada (12,4%), embora muito diferenciada conforme o seu ramo. 

O crescimento industrial intensificou-se no segundo semestre de 1985 e início de 1986, enquanto 

a taxa de investimento experimentava uma ligeira reversão após anos de continuado declínio – 

sinais de que a economia brasileira exibia perspectivas promissoras de consolidação da 

recuperação, afastando as dúvidas e temores tão presentes em 1984. (MACARINI, 2009, 

p.16) 

 Após o governo de José Sarney, em 1990 Collor assume a presidência do Brasil 

naquelas que foram as primeiras eleições diretas pós regime militar para o mais alto cargo do 
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poder executivo nacional. Cabe destacar que, neste contexto, o Brasil enfrentava a ameaça da 

hiperinflação e uma recessão econômica se mostrava persistente. Dado tal cenário, o governo 

optou por políticas de viés mais liberal, de modo a diminuir a intervenção do Estado no setor 

produtivo e operando no sentido de reduzir barreiras comerciais em relação ao setor externo, 

visando alcançar novos padrões de produtividade associados a países desenvolvidos (RUA e 

AGUIAR, 1995, p.262-263). De acordo com Guerra (1997, p.43, apud GUIMARÃES, 1995), 

as maneiras como o governo passou a atuar e regulamentar a atividade econômica foram 

consideravelmente distintas das formas vigentes durante o período marcado pelo processo de 

substituição de importações.  Assim, as políticas adotadas podem ser destrinchadas em duas 

partes: 

Uma política de competitividade, destinada a apoiar as empresas em seus esforços para aumentar 

a eficiência e induzi-las a promoverem transformações, consonantes com as características da 

terceira revolução industrial e tecnológica; e uma política de concorrência, fundada em dois 

pilares: a abertura comercial e incentivo à competição doméstica e desestímulo a práticas 

monopolistas. [...] Para tal, indica ser “necessário utilizar de forma mais eficaz as forças de 

mercado para induzir a modernização tecnológica do parque industrial e para aperfeiçoar as 

formas de organização da produção e da gestão do trabalho”. 

 Desta maneira, considerando o contexto macroeconômico no qual o país se encontrava, 

a política industrial não foi pautada por programas de incentivo por parte do Estado. Pelo 

contrário, houve estímulo a integração com o setor externo visando expandir a concorrência 

interna. De acordo com Rua e Aguiar (1995, p.263), tais políticas possuíam caráter 

predominantemente regulatório, com destaque a implementação de MPs visando a 

liberalização de importações e a eliminação de barreiras não-tarifárias “representadas pela lista 

de produtos com importação suspensa, pelos programas de importação das empresas e pelos 

regimes especiais de importação, e a suspender ou eliminar a maioria dos incentivos fiscais e 

subsídios;”. Apesar de tais políticas terem impacto na indústria, estas não eram específicas para 

o desenvolvimento industrial do país, mas sim um reflexo das decisões tomadas para o âmbito 

econômico geral. Grande parte dos esforços estatais visavam a estabilização da economia 

brasileira, de modo que as ações tomadas e os documentos das autoridades da época reforçam 

o discurso liberal adotado que, mesmo indiretamente, guiou a indústria brasileira durante sua 

vigência (ERBER e CASSIOLATO, 1997, p.39). 

 Com a implementação do plano real e a eleição de Fernando Henrique Cardoso em 

1994, novos rumos são dados a economia brasileira. No governo de FHC, a política industrial 

se tornou, de certa forma, dependente da estabilidade econômica, de maneira que havia um 
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consenso no qual fundamentos macroeconômicos robustos seriam a base para o 

desenvolvimento do setor industrial. Deste modo, o governo manteve-se estático quanto a tais 

políticas, onde, segundo Guerra (1997, p.46, apud BARROS e GOLDSTEIN, 1997) “Parecia 

predominar a crença de que “a melhor política era uma não-política, decorrente de ideologias 

e/ou do medo legítimo de um retrocesso com relação à abertura da economia e da volta às 

velhas políticas de subsídio, que tanto contribuíram para o déficit público”. Neste momento, a 

economia brasileira apresentava uma conjuntura que exigiria reações por parte das indústrias, 

um cenário marcado por juros internos elevados, abertura comercial e valorização cambial. Por 

consequência, algumas dessas indústrias reduziram o leque de atividades, dando ênfase a 

segmentos específicos e complementando suas linhas de produtos com importações. Outras 

foram capazes de obter ganhos de produtividade ao importar máquinas e insumos. 

 De acordo com Guerra (1997, p.47, apud COUTINHO, 1996), a valorização cambial 

brasileira e abertura comercial contribuíram para uma desindustrialização parcial. Este 

processo ocorreu através de três fases: a primeira, na qual há uma “[...] redução do valor 

agregado no país em todas cadeias industriais complexas, onde parte crescente da produção 

dos componentes, peças e matérias-primas é substituída por produtos importados”; a segunda, 

com a “perda de produção doméstica de bens finais pela ocupação do mercado por produtos 

importados”; a terceira, em que “[...] a produção doméstica é suprimida”. (GUERRA, 1997, 

p.47, apud COUTINHO, 1996). Porém, de acordo com o Secretário de Política Econômica do 

Ministério da Fazenda e com a Assessora da presidência do BNDES, o Brasil não passava por 

um processo de industrialização. Segundo eles, em trabalho publicado na Gazeta Mercantil, o 

país estava em um processo de reestruturação industrial, de forma que o processo de abertura 

comercial e estabilização econômica seria responsável por dar as novas diretrizes do 

investimento nacional e internacional. Há o argumento de que “o crescimento das importações 

resultaria do interesse que o mercado brasileiro, um dos mais atraentes do mundo, estaria 

despertando nas empresas internacionais em função da estabilização e abertura.” (GUERRA, 

1997, p.47, apud COUTINHO, 1996). 

 Com o fim no governo de FHC e a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil adentra 

um novo momento da política industrial, mas mantém os rumos da política macroeconômica 

pautada no regime de metas de inflação (seção 2.4) (CANO e SILVA, 2010, p.6). De acordo 

com Ferraz (2009, p. 241), as diretrizes industriais deste novo governo são caracterizadas, 

primordialmente, pela implementação de duas políticas de atuação: a Política Industrial, 
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Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE) e a Política de Desenvolvimento Produtivo 

(PDP). Estas que, segundo Cano e Silva (2010, p. 6-11), estão separadas entre o primeiro e o 

segundo mandato de Lula, respectivamente. 

 A PITCE pode ser considerada como um conjunto de orientação da política industrial, 

com implementação sob responsabilidade da Agência Brasileira de Desenvolvimento 

Industrial. Deste modo, entre seus objetivos está 

[...] o aumento da eficiência econômica e do desenvolvimento e difusão de tecnologias com 

maior potencial de indução do nível de atividade e de competição no comércio internacional”. 

Em particular, foca-se o aumento da eficiência da estrutura produtiva, o aumento da capacidade 

de inovação das empresas brasileiras e a expansão das exportações. (FERRAZ, 2009, p.241, 

apud GOVERNO FEDERAL, 2003, p.2) 

Os procedimentos da PITCE são pautados nas seguintes linhas de ações: i) inovação e 

desenvolvimento tecnológico; ii) inserção externa; iii) modernização industrial; iv) capacidade 

de escala produtiva; v) opções estratégicas. As formas de atuação do Estado nesse contexto 

variam entre a harmonização da base legal, financiamentos, desonerações tributárias e 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento (FERRAZ, 2009, p.241-242). Desta maneira, é 

possível afirmar que “[...] a PITCE representa, assim, um esforço de conceber uma política 

indústria e tecnológica de longo prazo, com ênfase na dimensão da inovação e da agregação de 

tecnologia aos produtos brasileiros.” (CANO e SILVA, 2010, p.8). 

 Em vista de continuar as ações estabelecidas com a PITCE, o governo implementou, 

em maio de 2008, a PDP. O objetivo desta política seria 

dar sustentabilidade ao atual ciclo de expansão da economia brasileira, atacando quatro aspectos 

fundamentais: a ampliação da capacidade de ofertar, a preservação da robustez do balanço de 

pagamentos, a elevação da capacidade de inovar e o fortalecimento das micro e pequenas 

empresas (MPEs). (FERRAZ, 2009, p.244). 

Com a PDP, há o estabelecimento de metas explícitas a serem alcançadas, a serem alcançadas 

através de ações específicas baseadas nas seguintes medidas: i) ampliação do investimento 

fixo; ii) elevação do gasto privado em P&D; iii) ampliação das exportações; iv) dinamização 

das MPEs. Isto posto, o governo aciona projetos focados em fatores capazes de gerar 

externalidades positivas para o cenário produtivo nacional, como programas de 

desenvolvimento para a educação e crescimento econômico (como o PDE e o PAC, por 

exemplo). Além disso, iniciativas fiscais e monetárias são tomadas, tais como: “a desoneração 

tributária do investimento; ampliação dos recursos e redução do custo do financiamento ao 
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investimento fixo; ampliação dos recursos para inovação; [...]; etc.” (FERRAZ, 2009, p.248). 

Ainda de acordo com Ferraz (2009, p.248), são acionados programas estruturantes para 

sistemas produtivos e destaques estratégicos. Em geral, os mecanismos utilizados pela PDP no 

sentido da política industrial foram: incentivos fiscais, creditícios, de capital de risco e 

subvenção econômica; poder de compra do Estado; regulação técnica, econômica e 

concorrencial; apoio técnico. Deste modo, percebe-se no governo Lula uma situação 

controversa, ao passo que de um lado buscava-se manter a política econômica ortodoxa e de 

outro havia o anseio por medidas mais desenvolvimentistas para a indústria. Assim, segundo 

Cano e Silva (2010, p.6-7), tal “[...] combinação contraditória criou um grave paradoxo, na 

medida em que, estando fortemente limitado em mover os instrumentos clássicos do câmbio, 

dos juros e do gasto público, não teria como soltar as amarras para a política industrial”. 

 Em vias de continuação do governo petista, Dilma Rousseff é eleita em 2010 para a 

presidência do Brasil. Desta maneira, a política de estímulo à indústria em seu mandato é 

marcada pela implementação do Plano Brasil Maior, visando sustentar o crescimento 

econômico do país em um cenário de crise internacional. O foco deste programa estava em 

tornar o parque industrial brasileiro mais denso e intensificar o processo de inovação no país, 

em busca de elevar os ganhos através do aumento da produtividade do trabalho (ANSANELLI 

e NAKANO, 2017, p.20, apud BRASIL, 2011). O plano era composto por um conjunto de 

medidas, dentre as quais estavam:  

estímulo ao investimento e à inovação; apoio ao comércio exterior; defesa à indústria e mercado 

interno; desonerações tributárias; financiamento à inovação, aplicação de recursos em setores 

de alta e média-alta tecnologia; fortalecimento das micro, pequenas e médias empresas 

inovadoras;  criação de programa para qualificação de mão de obra; desoneração de 

investimentos; financiamentos e garantias para as exportações; preferência para produtos 

manufaturados e serviços nacionais nas compras governamentais; e financiamento de projetos 

que reduzam emissões de gases de efeito estufa. (SOARES, CORONEL e FILHO, 2013, p.7-8, 

apud BRASIL, 2011).  

 Para atingir as metas estipuladas, segundo Ansanelli e Nakano (2017, p.21), foram 

utilizados três grandes blocos de instrumentos: i) redução dos custos dos fatores de produção e 

oferta de crédito para investimentos; ii) desenvolvimento das cadeias produtivas, indução do 

desenvolvimento tecnológico e qualificação profissional; iii) promoção das exportações e 

defesa do mercado interno. Este plano surgiu em meio a discussão do processo de 

desindustrialização do Brasil e sofreu com críticas por ser similar a política industrial já adotada 

anteriormente, pois também se baseia no incentivo ao consumo interno e fomento da economia. 
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De acordo com Soares, Coronel e Filho (2013, p.14, apud BRESSER-PEREIRA, 2011), dada 

a taxa de câmbio do período em questão, o alcance das metas do plano é colocado a prova. 

Deste modo, seriam necessárias medidas monetárias em conjunto com a política industrial, 

como o controle do câmbio, controle à entrada de capitais e a redução da taxa de juros 

(SOARES, CORONEL e FILHO, 2013, p.7-8, apud BRESSER-PEREIRA, 2011). De modo 

geral, mesmo com os incentivos do Plano Brasil Maior, há também como necessidade a 

realização de reformas estruturais no país, como tributária, fiscal, trabalhista e previdenciária, 

aliada a investimentos em infraestrutura e logística (SOARES, CORONEL e FILHO, 2013, 

p.16). 

2.3 A INDÚSTRIA DE BENS DE CAPITAL NO BRASIL CONTEMPORÂNEO 

 De acordo com Weise (2000, p.32), a indústria de bens de capital possui uma 

particularidade hegemônica, a capacidade de difundir novas tecnologias, de maneira que o 

investimento no referido setor é de vital importância para a competitividade da economia. O 

âmbito de bens de capital cresceu significativamente no Brasil sob o modelo de substituição de 

importações, porém, as políticas protecionistas à esta indústria acabaram por servir como 

bloqueio ao seus crescimento e incorporação de inovações tecnológicas. Deste modo,  

A atitude de proteção por parte do governo à indústria doméstica resultou em comodismo por 
parte dos empresários, que, contando com a referida proteção, não tinham a preocupação em 
produzir com maior eficiência a fim de ampliar sua margem de lucro, pois praticamente 
dominavam o mercado nacional, sem a concorrência de empresas estrangeiras mais eficientes, 
o que certamente resultou em uma deterioração do parque industrial nacional [...] (WEISE, 
2000, p. 32) 

  

Com a mudança do cenário econômico a partir da década de 1990 e a abertura comercial pela 

qual a economia brasileira passa, a indústria nacional encontra uma nova conjuntura baseada 

na competitividade e eficiência, fatores ligados a escalas de produção, redução de custos e 

maior qualidade. 

As políticas adotadas também têm seus impactos no crescimento da indústria neste 

cenário pós-abertura comercial. Segundo Weise (2000, p.34), são três os principais fatores que 

contribuíram negativamente para a indústria nacional, dentre eles, dois são de caráter 

monetário: i) elevadas taxas de juros; ii) política cambial; iii) a própria abertura comercial. O 

preço para manter a estabilidade macroeconômica pós plano real foi a utilização de uma política 

de elevação de juros constante, dificultando o acesso a investimentos, peça chave para o setor 

de bens de capital. A taxa de câmbio também tinha sua atribuição ao controle da inflação, de 

modo que se manteve um câmbio sobrevalorizado, encarecendo exportações e tornando 
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produtos estrangeiros cada vez mais acessíveis. Por fim, o processo de abertura da economia 

brasileira não ocorreu de forma gradual, e, dada a falta de competitividade da indústria local, 

seu crescimento e desenvolvimento foi comprometido.  

Com a melhora das condições econômicas externas, a partir de 2003 houve uma 

mudança na trajetória brasileira de crescimento e, neste contexto, a política monetária pôde se 

tornar menos restritiva, com reduções na taxa SELIC e expansão do crédito. Assim, ocorre 

maior estímulo para a demanda agregada e o setor de bens de capital recebe efeitos positivos. 

Ainda,  

[...] há uma maior utilização da capacidade instalada (aumenta de 80% para 83%), o que 
repercute em uma elevação da taxa de investimento, especialmente de máquinas e equipamentos 
(de 7,2% para 8,5% do PIB). Esse fato torna-se ainda mais relevante nos anos de 2007 e 2008, 
quando o nível de utilização da capacidade instalada supera o patamar de 85% e a demanda 
parece sustentável, revertendo em uma taxa de investimento de 19,1%, cujo principal 
componente passa a ser o consumo de máquinas e equipamentos (10,8%). (MAGACHO, 2012, 
p. 61) 

 

Os setores de industriais são estimulados a realizar mais investimentos de modo a 

atender a demanda, “o que faz com que o dinamismo da economia transite, até certo ponto, dos 

setores produtores de bens de consumo duráveis para o setor de bens de capital” (MAGACHO, 

2012, p.64). Este aumento de investimentos aliado a uma política monetária menos restritiva 

possibilitou que a produção do setor de bens de capital crescesse a taxas consideravelmente 

maiores em comparação ao restante da indústria brasileira.  

 Desta forma, através de um índice de base fixa (2012 = 100) sem ajuste sazonal de 

produção industrial de bens de capital no Brasil, percebe-se que, ao longo dos últimos 18 anos, 

esta indústria teve maior crescimento a partir de meados de 2006. Em janeiro deste ano, a 

produção de bens de capital era de 65,70, porém, em dezembro do mesmo ano já estava em 

76,9, ao passo que em novembro do ano seguinte atinge 102,6. O ápice ocorre em outubro de 

2008, com 124,8, seguido de uma queda a partir do início de 2009 com reflexos da crise 

internacional. Houve uma retomada a em 2010 e a produção manteve-se constante até 2015, 

ano no qual novamente o país enfrentou uma crise econômica, desta vez interna. Os dados mais 

recentes demonstram estagnação a partir de 2015, voltando a níveis de produção pouco acima 

dos obtidos no início do século (IBGE, 2020). 

Figura 1 - Produção física industrial, por grandes categorias econômicas (Índice de base fixa sem ajuste sazonal 

(Base: média de 2012 = 100)), março 2002 - março 2020 
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Fonte: IBGE (2020) / Elaborado pelo autor 

 

2.4 REGIME DE METAS DE INFLAÇÃO NO BRASIL E A POLÍTICA MONETÁRIA  

O regime de metas de inflação pode ser caracterizado como  

[...] uma estratégia de condução da política monetária baseada no anúncio de uma meta para a 
inflação no início de determinado período que é estabelecida pelo governo e/ou parlamento e 
deve ser perseguida pelo Banco Central. Este regime visa a uma maior transparência na 
condução da política monetária baseada na busca pelo aprimoramento dos canais de 
comunicação entre o Banco Central e os agentes econômicos para que possa haver um 
monitoramento e uma avaliação do desempenho da autoridade monetária, sempre supondo a 
aceitação da neutralidade da moeda. Desta forma, essas metas podem coordenar a formação de 
expectativas inflacionárias dos agentes e a fixação de salários e preços, atuando, assim, como 
uma âncora nominal tanto para a inflação atual como para as expectativas futuras. (CARRARA 
e CORREA, 2012, p. 445) 

 

De acordo com Arestis, Paula e Filho (2009, p.2-5), existem seis fundamentos que demarcam 

a forma de operação do regime de metas de inflação: 

i) Este regime é pautado na estabilidade de preços, ou seja, na constatação de que a 

política monetária de longo prazo está comprometida em garantir níveis de inflação baixos e 

estáveis, mantendo-se nas metas oficiais (ou bandas) divulgadas publicamente.  Para obter tal 

estabilidade da inflação, são utilizados três mecanismos: credibilidade (indicar confiança para 

os agentes econômicos); flexibilidade (a política monetária deve ser capaz de agir de maneira 

antecipada a evitar choques exógenos); legitimidade (o regime de metas de inflação deve 

possuir apoio público e governamental) (ARESTIS, PAULA E FILHO, 2009, p.3).  

ii) Manter os ganhos reais através do controle da inflação com o anúncio das metas 

antecipadamente. Ao anunciar as metas, podem ocorrer impactos significativos na inflação 
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esperada, de maneira a evitar choques inflacionários e preservar os ganhos dos agentes em 

termos reais (ARESTIS, PAULA E FILHO, 2009, p.3). 

iii) A política monetária é o principal instrumento da política macroeconômica. De 

acordo com Arestis, Paula e Filho (2009, p.4, apud MISHKIN, 2000, p.4), a política monetária 

é acionada primeiro e domina a política fiscal, forçando-a a alinhar-se com a monetária. No 

longo prazo, a inflação é a única variável macroeconômica capaz de ser influenciada pela 

política monetária e, dado o regime adotado, mantê-la estável é a principal responsabilidade 

desta política.  

iv) Banco Central independente, de modo que esta autoridade monetária fornece maior 

credibilidade para os agentes da economia e é mais engajado no objetivo de manter a inflação 

dentro das metas estabelecidas, se comparado à autoridades políticas. Desta forma, políticas 

populistas que trazem benefícios de curto prazo, mas custos ao longo prazo, são mitigadas, 

evitando problemas de inconsistência intertemporal (ARESTIS, PAULA e FILHO, 2009, p.4).  

v) A política monetária deve ser transparente, de modo a ser aberta e apresentar 

responsabilidade em sua formulação. Tais fatores também impactam na credibilidade da 

autoridade monetária. Bancos centrais que adotam o regime de metas de inflação costumam 

publicar relatórios de conjuntura econômica, aliando a trajetória da inflação com outras 

variáveis fundamentais do cenário macro. Além disso, com a transparência é possível indicar 

as direções que o Banco Central pretende seguir, auxiliando na redução das taxas de inflação 

esperadas (ARESTIS, PAULA E FILHO, 2009, p.4). 

vi) Flutuação da taxa de câmbio e a inflação. Neste tipo de regime monetário e com 

uma taxa de câmbio flutuante, a estabilidade da moeda doméstica pode ser alcançada ao 

manter-se o empenho com a estabilidade da inflação, desde que isto seja sinalizado pelo Banco 

Central. Por outro lado, flutuações bruscas na taxa de câmbio podem impactar nos níveis de 

preços domésticos através do pass-through cambial (ARESTIS, PAULA e FILHO, 2009, p.4-

5). 

 No Brasil, esta forma de política monetária passou a ser utilizada formalmente em 1999, 

com o Banco Central atuando como agente encarregado de garantir o cumprimento da meta 

determinada para a inflação através do Comitê de Política Monetária do Banco Central 

(COPOM). Portanto, o regime de metas de inflação brasileiro é inspirado no modelo britânico, 

com o Conselho Monetário Nacional estabelecendo as metas propostas pelo Ministro da 

Economia e o COPOM atuando com o objetivo de atingir este alvo (ARESTIS, PAULA e 

FILHO, 2009, p.9). Desta maneira, o canal da taxa de juros (SELIC) foi escolhido como o 
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instrumento de para controlar o nível de preços, tornando-se a principal variável de política 

monetária do país (CARRARA e CORREA, 2012, p. 446-448).  

 Porém, de acordo com Serrano (2010, p.65), este regime opera de modo diferente na 

economia brasileira. Assim,  

o sistema funciona da seguinte maneira: aumentos da taxa de juros valorizam a taxa de 
câmbio nominal; as mudanças na taxa de câmbio, por sua vez, com alguma defasagem, 
têm um forte impacto de custos, diretos e indiretos, sobre todos os preços da economia, 
inclusive os “livres”.  

 

Desta forma, não há impacto considerável da demanda na inflação brasileira, mas sim da taxa 

de câmbio. Portanto, o efeito principal se dá na transmissão dos juros para o câmbio e do 

câmbio para o nível de inflação, de modo que os impactos dos juros na demanda agregada 

tornam-se um reflexo da política monetária. Assim, o controle inflacionário na realidade 

brasileira é, em grande medida, atrelado às flutuações cambiais (SERRANO, 2010, p.67). 

 

2.5 MECANISMOS DE TRANSMISSÃO DA POLÍTICA MONETÁRIA 

2.5.1 O canal da taxa de juros 

De acordo com o Mishkin (1995), a transmissão da política monetária através do canal da taxa de juros 

tem sido um recurso padrão na literatura econômica, sendo o mecanismo chave na teoria Keynesiana 

básica, uma das principais referências no estudo da macroeconomia. Tomazzia e Meurer (2009) 

desenvolvem a ideia de que 

O canal da taxa de juros se dá pela estrutura a termo da taxa de juros, com a 
propagação da taxa de juros de curto prazo determinada pela política monetária – para 
a de longo prazo, influenciando a taxa de juros real, o custo de capital, alterando o 
custo de oportunidade dos agentes e, consequentemente, o investimento e o consumo. 

      A visão Keynesiana tradicional de como os efeitos de uma política monetária podem ser 

transmitidos para a economia real, pode ser caracterizada conforme o diagrama (MISHKIN, 1995):  

↓ � → ↑ � → ↓ � → ↓ �                                                         (1) 

      Em que M representa a oferta de moeda e, sua queda, representa uma política monetária 

contracionista, o que, por sua vez, implica em um aumento da taxa de juros (i). Desta forma, se torna 

menos atrativo investir na economia real, pois, os custos de financiamento se elevam e tornam o próprio 

capital mais caro, ao passo que também há efeito nos custos de oportunidade, afinal, a remuneração de 

títulos financeiros se eleva e, em um cenário no qual esta ultrapassa a eficiência marginal do capital, 

torna-se mais rentável investir nestes. Assim, o aumento da taxa de juros impacta em uma diminuição 

do nível de investimentos (I). De acordo com Keynes (2012), há uma relação dada entre o investimento 

e o nível de renda, dada da seguinte maneira: 

� =  � ∙  ∆�                                                                    (3) 
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Sendo k o multiplicador Keynesiano, dado por: 

  � =
�

���
                                                                     (3.1) 

Com c representando a propensão marginal a consumir, dada por 

 � =
��

��
                                                                     (3.1.1) 

em que a equação (3.1.1) é a derivada do consumo C em relação a renda Y. 

      Portanto, um aumento no investimento, implica em um aumento de k vezes na renda (produto) Y, 

de modo que, em caso de queda no investimento, o efeito multiplicador também repassa o declínio para 

a renda, demonstrando, desta maneira, a relação entre o nível de investimento e o produto.  

      Ademais, Mishkin (1995) ainda trata de outra visão a respeito da transmissão da política monetária 

descrita por Keynes, sendo esta: 

Embora Keynes originalmente enfatizasse esse canal como operando através das 
decisões das empresas sobre gastos com investimentos, pesquisas posteriores 
reconheceram que as decisões dos consumidores sobre habitação e gastos duradouros 
do consumidor também são decisões de investimento. Assim, o canal de transmissão 
monetária da taxa de juros, delineado no esquema acima, aplica-se igualmente aos 
gastos de consumo, em que I representa a habitação residencial e a despesa duradoura 
do consumidor. 

 

Taylor (1995, apud Mishkin, 1995) apresenta um argumento semelhante, no qual diz que  

A política monetária contracionista eleva a taxa de juros nominal de curto prazo. 
Então, através de uma combinação de rigidez de preços e expectativas racionais, a 
taxa real de juros de longo prazo também aumenta, pelo menos por um tempo. Essas 
taxas de juros reais mais altas levam a um declínio no investimento fixo das empresas, 
no investimento em imóveis residenciais, nas despesas duradouras do consumidor e 
no investimento em estoques, o que produz o declínio da produção agregada. 

2.5.2 O canal da taxa de câmbio 

     Os diferentes regimes de câmbio existentes podem servir a diferentes propósitos na hora da 

formulação da política monetária de um país. O regime de câmbio fixo, caracterizado pela 

determinação da taxa de câmbio através do valor estabelecido pela autoridade monetária, 

consiste em garantir estabilidade para as transações que dependem desta variável e para 

“segurar” seus possíveis efeitos na economia doméstica em caso de choques externos 

(PASTORE e PINOTTI, 2016). Por outro lado, um regime flexível oferece maior liberdade 

para o mercado cambial, de modo que ele mesmo determina o valor da taxa de câmbio através 

das forças de oferta e demanda de moeda estrangeira (EICHENGREEN, 1995).  

      O canal da taxa de câmbio não funciona de modo isolado na transmissão da política 

monetária, de modo que está ligado diretamente ao canal da taxa de juros, com uma relação de 

circularidade entre as variáveis (VIEIRA e CARDOSO, 2009). Quando ocorre um aumento na 

taxa de juros doméstica, a rentabilidade dos títulos do país aumenta, tornando-os mais atrativos 
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para investidores estrangeiros, o que implica em uma maior quantidade de moeda externa 

adentrando o mercado nacional. Em regimes de câmbio flexível, estes movimentos levam a 

uma apreciação da moeda doméstica, pois, como a taxa de câmbio é definida pela oferta e 

demanda de moeda estrangeira, um aumento na quantidade ofertada tende a fazer com que o 

preço dela em termos da moeda local diminua, caracterizando o movimento apreciativo 

(MISHKIN, 1995). A relação do canal de transmissão do câmbio pode ser esquematizada da 

seguinte forma:  

                                                ↓ � → ↑ � → ↓ � → ↓ �� → ↓ �                                          (4)                      

      Uma política monetária contracionista, caracterizada por uma diminuição da oferta de moeda M, 

impacta na elevação da taxa de juros i, contribuindo para uma apreciação da taxa de câmbio E. Com 

uma taxa de câmbio menor, se torna mais barato para os consumidores domésticos importarem bens 

estrangeiros, pois em termos de moeda local, o preço desses bens agora é menor (TAYLOR, 1995). Em 

contrapartida, para os exportadores domésticos se torna menos lucrativo vender para o exterior, pois o 

valor de suas receitas convertido para a moeda interna será menor pela própria mudança no câmbio, 

mas também pela tendência de queda no volume exportado, tendo em vista que para consumidores 

estrangeiros, tais bens ficaram mais caros. Assim, há um maior “incentivo” para as importações em 

relação às exportações, o que, em última instância, leva a uma diminuição das exportações líquidas 

(NX). Sendo a equação da demanda agregada dada por � = � + � + � + ��, a relação das exportações 

líquidas com o produto é diretamente proporcional, evidenciando a relação de que uma queda em NX 

impacta negativamente em Y (TAYLOR, 1995).  

      Desta forma, a taxa de câmbio é capaz de influenciar as políticas monetárias de modo mais indireto. 

Em uma situação inversa, por exemplo, caso o Banco Central decidisse realizar uma política 

expansionista, os efeitos da taxa de câmbio poderiam ser repassados para a inflação, isto através de uma 

relação denominada pass-through (SOUZA e ALVES, 2010) (SQUEFF, 2009). Esta relação pode ser 

denotada da seguinte maneira:  

↑ � → ↓ � → ↑ � → ��  → ↑ �                                                      (5) 

 

Com a política monetária expansionista, o Banco Central aumentaria a oferta de moeda (M) disponível, 

impactando em uma diminuição da taxa de juros (i). Assim, há um impacto na taxa de câmbio (E), de 

modo a depreciá-la, o que, por sua vez, eleva os preços dos bens importados (Pi). Em um país que 

possui parcela considerável dos bens consumidos importados, há tendência de aumento do nível de 

preços (inflação), denominado por π (MARODIN e PORTUGAL, 2018). Deste modo, compete ao 

Banco Central o monitoramento da taxa de câmbio e seus possíveis efeitos na inflação, pois, segundo 

Tomazzia e Meurer (2009) “o impacto da taxa de câmbio nos preços da economia tem grandes efeitos 
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na política monetária, que precisa antecipar o efeito da taxa de câmbio sobre a inflação e o produto, 

principalmente sob o regime de metas inflacionárias.”. 

2.5.3 Canal do preço dos ativos 

 Este mecanismo de transmissão da política monetária está diretamente relacionado ao 

conceito do q de Tobin e sua teoria do investimento e efeitos da renda no consumo. A teoria 

do q de Tobin visa explicar como a política monetária é capaz de afetar a economia através de 

seus efeitos na avaliação (valuation) de ações e demais ativos (equities) (MEDEIROS e 

ARAÚJO, 2015). O q é definido como o valor de mercado das empresas em relação ao custo 

de reposição do capital (MISHKIN, 1995, p.6). Deste modo, se 

[...] o indicador for menor que 1,0, revela que o valor que a empresa pode alcançar no mercado 
é inferior ao que gastaria para construí-la, calculado a preços de reposição. Essa situação é de 
destruição de valor. Se o indicador q de Tobin for maior que 1,0, de outro modo, é determinado 
quando o valor de mercado da empresa for superior ao preço de reposição de seus ativos, 
verificando-se a agregação de valor em seu preço. (LIMA e NETO, 2004, p. 5) 
 

Ou seja, se o valor de q é elevado, o valor de mercado da empresa é maior do que os custos de 

reposição de capital, de maneira que a aquisição de bens para a produção é relativamente barata 

se comparada ao valor de mercado da firma. Assim, as empresas podem emitir ações a um 

preço alto e realizar investimentos com apenas uma pequena parte de seu capital total. Portanto, 

há uma relação entre o q de Tobin e o nível de investimentos (MENDONÇA, 2016). 

 A relação da política monetária com estas variáveis se dá através dos preços das ações 

(ativos financeiros em geral). De acordo com Mishkin (1995, p.6), em uma abordagem 

monetarista, ao ser realizada uma política contracionista, os agentes econômicos encontrar-se-

iam com menos moeda e, consequentemente, despenderiam menos nos mercados, incluindo o 

financeiro. Com menos demanda por ações, o preço das mesmas cairia. Através de uma 

abordagem keynesiana, Mishkin (1995, p.6) aponta que o aumento dos juros em uma política 

contracionista tornaria títulos indexados a estes mais atrativos aos investidores se comparados 

às ações, causando a queda no preço destas. Portanto, partindo de ambas abordagens, a queda 

no preço das ações desencadearia uma queda no q e, consequentemente, no investimento por 

parte dos agentes. De maneira esquematizada, a seguinte relação é obtida:  

↓ � → ↓ ��  → ↓ � → ↓ � → ↓ �                                                    (6) 

2.5.4 O canal do crédito bancário 

 O canal do crédito bancário é pautado no ponto de vista no qual os bancos 

desempenham um papel particular no sistema financeiro, em virtude de estarem melhor 

preparados para lidar com determinados tomadores de empréstimos, principalmente empresas 
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de menor porte em situações marcadas pela assimetria de informações. Desta maneira, uma 

política monetária contracionista causaria o seguinte efeito (MISHKIN, 1995, p.7): 

 

↓ � → ↓ ���ó����� → ↓ ����é������ → ↓ � → ↓ �                               (7) 

 

 Onde M representa a oferta de moeda, I é o nível de investimento agregado e Y o 

produto. Ao realizar uma política contracionista, como o aumento dos depósitos compulsórios 

por exemplo, a autoridade monetária diminui os recursos disponíveis aos bancos. 

Consequentemente, a capacidade de realizar empréstimos também decresce, afetando os 

agentes tomadores de crédito e impactando negativamente no nível de investimentos e produto. 

 Os agentes econômicos de menor porte são mais dependentes do crédito bancário em 

relação aos maiores, tendo em vista que grandes corporações possuem acesso mais fácil aos 

mercados financeiros, podendo emitir títulos e ações. De acordo com Fuinhas (2002, p.11, 

apud BERNANKE et al, 1996),  

Uma razão suplementar para que os agentes económicos, de reduzida dimensão, sejam afectados 
de modo desproporcionado reside na possibilidade de as políticas monetárias restritivas 
conduzirem a uma fuga em direcção à qualidade (flighttoquality), na concessão do crédito 
bancário. Os bancos respondem a uma política monetária restritiva diminuindo a concessão de 
crédito e adoptando políticas de concessão de crédito mais severas para os mutuários com um 
maior nível de risco. Os bancos passam a seleccionar os mutuários que ex ante apresentam uma 
maior valia (more creditworthy), isto é, aqueles que apresentam uma melhor reputação ou que 
oferecem mais garantias (collateral). 
 

Deste modo, agentes com maior capacidade econômica acabar por ser “privilegiados” na 

obtenção de crédito bancário justamente por sua capacidade de autofinanciamento, ao passo 

que os menores recebem em maior grau o impacto da política monetária. 

 Segundo Mishkin (1995, p. 8-9), há também outra ramificação do canal do crédito: o 

canal do balanço patrimonial. Este opera a partir do pressuposto de que a política monetária 

pode afetar o balanço patrimonial dos agentes através de diversas maneiras. Em caso de uma 

política contracionista, haveria uma queda nos preços das ações, diminuindo o patrimônio 

líquido das empresas (e a capacidade de financiamento) e, consequentemente, o nível de 

investimentos e demanda agregada. Essa relação pode ser esquematizada da seguinte maneira: 

 

↓ � → ↓ �� → ↑ ����çã� �������/����� ����� →  ����é������ → ↓ � → ↓ �        (8) 

 

Onde M é a política monetária, P é o preço das ações, I é o investimento agregado e Y o produto 

agregado.  
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 Ainda, de acordo com Mishkin (1995, p.9, apud BERNANKE e GERTLER, 1995), os 

mecanismos que compõem o canal do crédito também podem ser aplicados ao consumo das 

famílias, de modo a não ser restrito ao consumo das firmas. Uma queda no volume de 

empréstimos e financiamentos bancários em virtude de uma política monetária contracionista 

deveria levar a uma diminuição no consumo de bens duráveis e na compra de moradias. Porém, 

o consumo das famílias também pode ser afetado através de seu “balanço patrimonial”. Em 

uma situação em que os consumidores enxergam maiores chances de se encontrarem em 

dificuldades financeiras, faz-se valer a preferência pela liquidez, ou seja, há maior desejo de 

manter pouco ativos de baixa liquidez, como bens de consumo duráveis e casas, por exemplo. 

Isto se dá porque em caso de uma crise financeira e necessidade de dinheiro em si, os 

consumidores encontrarão mais dificuldades em se desfazer de tais ativos sem perdas, pois 

estes seriam vendidos a um valor abaixo do ideal em um mercado em crise. Deste modo, em 

detrimento do consumo em bens duráveis, há preferência por adquirir títulos, ações e manter 

dinheiro nos bancos, pois estes possuem maior liquidez de mercado.  

2.6 CANAL DA TAXA DE JUROS E O SETOR DE BENS DE CAPITAL 

 De acordo com Barboza (2015, p. 141), a economia brasileira apresenta diversas 

particularidades que influenciam no modo como a política monetária é realizada no país. Entre 

tais peculiaridades, Barboza (2015, p.141) afirma que a estrutura a termo da taxa de juros da 

economia brasileira é “truncada”, considerando-a como um mecanismo de transmissão de 

política monetária parcialmente obstruído.  

 Há de se considerar o histórico inflacionário brasileiro e seus impactos ao analisar a 

estrutura a termo da taxa de juros. Diante disso,  

[...] três décadas de alta inflação tornaram impossível a constituição de uma curva de 
rendimentos que se estendesse para além do curto prazo. A estabilidade de preços alcançada 
com o Plano Real, por outro lado, não permitiu que se construísse uma situação de normalidade 
financeira já que ela foi conseguida em um ambiente definido pela existência de um mercado 
financeiro dominado por papéis públicos de curta maturidade efetiva, remunerados por taxas de 
juros excepcionalmente elevadas. (BARBOZA, 2015, p.146, apud CARVALHO, 2005, p.331). 

 

Desta maneira, as decisões de investimento real não seriam pautadas através de 

estímulos da política monetária, visto que tais escolhas são feitas com juros de longo prazo e, 

dado o contexto do Brasil, os impactos destas políticas não são corretamente transmitidos para 

os segmentos mais longos. Portanto, há uma obstrução na transmissão dos impactos da política 

monetária no canal de juros do curto prazo para o longo prazo (BARBOZA, 2015, p.146). 
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 Mendonça (2001, p. 74), argumenta que ao utilizar de um regime de câmbio fixo para 

estabilizar a economia no Plano Real, o Brasil se encontrou num cenário em que se fazia 

necessária uma manutenção de taxas de juros elevadas. Isto se deu em virtude de manter o 

equilíbrio de curto prazo do balanço de pagamentos e controlar a inflação. Em seu estudo, 

Mendonça (2001, p.65-81), propõe uma aplicação da regra de Taylor para a economia brasileira 

em vias de verificar se tal forma de determinação da taxa de juros poderia ser mais eficiente, 

ou seja, manter os juros em patamares mais baixos sem prejudicar o controle inflacionário. Os 

resultados obtidos neste estudo demonstram que uma regra de Taylor modificada para o Brasil 

implicaria em menores taxas de juros e, consequentemente, um custo social mais baixo.  

 Em relação aos efeitos da política monetária nos diferentes na economia, Tomazzia e 

Meurer (2009, p.373 apud ARNOLD e ISSLER, 2003) argumentam que as empresas reagem 

de maneira diferente de acordo com seus setores. Para indústrias de bens de capital é esperada 

uma resposta maior e mais rápida aos choques monetários e do aumento (ou diminuição) do 

custo de capital, causando efeito sobre outras empresas. Isto se dá pela maior necessidade de 

financiamento e crédito para a produção e aquisição de tais bens, sendo estas variáveis 

diretamente influenciadas pela política monetária. Os resultados obtidos por Tomazzia e 

Meurer (2009, p.371- 398) indicam que há grande resposta do setor de bens de capital à choques 

exógenos na taxa de juros de longo prazo. Portanto,  

O canal da taxa de juros parece ser importante para este setor. O aumento da taxa de juros de 
curto prazo afeta a estrutura a termo, e consequentemente altera a taxa de juros real e o 
requerimento de remuneração dos investimentos. O canal do preço dos ativos e o mecanismo 
do q de Tobin também podem ser importantes para a magnitude deste efeito, que prevêem a 
reação negativa do investimento em decorrência da queda do preço dos ativos. (TOMAZZIA e 
MEURER, 2009, p.390). 

 

Estes resultados estão de acordo com estudos anteriores, como o de Minella e Souza-Sobrinho 

(2009), no qual o setor de bens de capital apresentou o segundo maior efeito dominante na 

queda do produto em resposta à contração monetária. Desta forma, a resposta a alteração da 

SELIC no setor de bens de capital é considerada rápida e seu efeito máximo ocorre de 6 a 8 

meses após o choque da política monetária. Este efeito máximo é considerado grande e existe, 

pois, por se tratar de uma indústria de bens que compõe ativos de longo prazo, há demora na 

revisão e conclusão de contratos e decisões de investimento previamente estabelecidas. 

Contrariamente ao que argumenta Barboza (2015, p.141), Tomazzia e Meurer (2009, p.390) 

encontraram evidência de que as taxas de juros de curto prazo afetam as de longo prazo, o que 

corrobora a existência de um mecanismo de transmissão através da estrutura a termo da taxa 

de juros.  
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 Bresser-Pereira, Nassif e Feijó (2016, p.459-513), em uma abordagem mais heterodoxa, 

defendem que para o setor industrial avançar no Brasil, é necessário que as políticas monetária, 

fiscal e cambial estejam em harmonia. Os autores apontam que seria necessário um regime de 

metas de inflação flexível para o país, de modo a tornar possível a existência de taxas de retorno 

médias sobre o capital superiores às taxas de juros nacionais, enxergando nessas um dos 

empecilhos para o desenvolvimento industrial brasileiro. Desta maneira, a função “[...] da 

política monetária não deveria ser apenas perseguir metas de inflação baixas e estáveis, mas 

também metas de crescimento econômico sustentáveis mediante a suavização das flutuações 

cíclicas.” (BRESSER-PEREIRA, NASSIF e FEIJÓ, 2016, p.504) 
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3. ABORDAGEM ECONOMÉTRICA 

3.1. ESTIMAÇÃO DOS MODELOS 

Em virtude da disponibilidade de dados para a análise, em um primeiro momento, foi 

estimado um modelo abrangendo o período de 2002 a 2020. Ao comparar com pesquisas 

realizadas anteriormente, como as de Tommazia e Meurer (2009, p.371-398) e Triches e 

Santarossa (2012, p.3-26), notou-se que tais estudos abrangiam apenas o período da primeira 

década dos anos 2000. Desta forma foi estimado um segundo modelo, compreendendo os anos 

de 2002 a 2010, permitindo maior precisão na comparação dos resultados. Por último, estimou-

se um modelo com o período de 2011 a 2020, com o intuito de verificar se houve mudanças no 

comportamento das variáveis em relação ao período anterior. 

Para a estimação dos modelos VAR, foi utilizada a seguinte metodologia: 

I) Foi aplicado o logaritmo natural às variáveis utilizadas (exceto a série da inflação, 

por possuir valores negativos mensais) para mensurar os impactos em termos 

percentuais e evitar discrepâncias em relação a escala das séries; 

II) As variáveis foram submetidas ao teste de Dick Fuller aumentado (ADF) para 

verificar a presença de raiz unitária. Apenas a série da inflação apresentou-se 

estacionária. 

III) As séries que demonstraram a presença de raiz unitária no teste de ADF foram 

tratadas em primeira diferença e testadas novamente, de modo que assim se 

mostraram estacionárias. 

IV) Para estimar o número ótimo de defasagens dos modelos, foi utilizado o critério de 

Akaike (AIC), com o resultado obtido sendo três defasagens. 

V) Os modelos VAR foram estimados utilizando a decomposição de Choleski, ou seja, 

assume-se que a ordenação das variáveis representa sua capacidade de influenciar 

as outras contemporaneamente. A ordem adotada foi: PIBK (Produção física 

industrial, por grandes categorias econômicas - Índice de base fixa sem ajuste 

sazonal (Base: média de 2012 = 100), janeiro 2002 - abril 2020); Inflação (IGPM 

mensal); SELIC (taxa SELIC em % anual ao final de cada mês); Câmbio (valor do 

dólar comercial no último dia útil de cada mês). 

VI) A ordenação utilizada é baseada em Tommazia e Meurer (2009), com isto assume-

se que a produção industrial não é capaz de responder contemporaneamente a 
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nenhuma das outras variáveis, visto que depende de investimentos de longo prazo. 

A inflação responde apenas a produção industrial, pois pode ser afetada com pouca 

defasagem através de um choque de oferta. A SELIC é influenciada pelas duas 

anteriores, visto que é a ferramenta de política monetária para controle da inflação 

e também a taxa básica de juros do país, podendo sofrer alterações visando estimular 

a produção industrial com base em seu desempenho recente. A taxa de câmbio é a 

única variável que responde contemporaneamente a todas as outras, visto que sua 

flutuação é diária no regime de câmbio livre do Brasil, reagindo a especulações e 

decisões do mercado e das autoridades monetárias. 

VII) Desta forma, foram estimados os modelos seguindo a forma de VAR reduzido: 

 

                               �� = � + ∑ ��
�
��� ���� +  ��                                                   (9) 

      Em que Xt é o vetor das variáveis endógenas, Bi é a matriz dos coeficientes e c é o vetor 

das constantes. As defasagens adotadas são dadas por p = 3.  

3.2 RESULTADOS OBTIDOS 

3.2.1 Modelo 1  

O primeiro modelo estimado compreende o período de abril/2002 a abril/2020. O início 

das séries se dá em 2002 em virtude da disponibilidade do índice de produção de bens de 

capital. No período adotado, o a política monetária brasileira já era realizada de acordo com o 

regime de metas de inflação e seguia as diretrizes apontadas por Carrara e Correa (2012, p. 

445) e Arestis, Paula e Filho (2009, p. 2-5). 

Como a principal variável de interesse é o PIBK, a análise se inicia a partir da equação 

estimada para esta. Assim, as varáveis que se apresentaram significativas (com um intervalo 

de confiança de 90%) foram: a primeira defasagem de PIBK, a primeira defasagem da taxa de 

câmbio e a primeira defasagem da SELIC. São obtidos os seguintes resultados para a equação 

do PIBK:  
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Variável Estimativa 
Erro 

padrão 
Valor 

T  P-Valor Significância 

PIBK.l1   -0.2957334  0.0836812 -3.534 0.000508 *** 

IGPM.l1    0.0036118  0.0085055   0.425 0.671549   

SELIC.l1   0.2413971  0.1416265 1.704 0.089840 * 

CAMBIO.l1 -0.4144763  0.0838540 -4.943 1.62e-06 *** 

PIBK.l2   -0.1284370  0.0910250 -1.411 0.159788   

IGPM.l2   -0.0005694  0.0105748  -0.054 0.957113   

SELIC.l2  -0.0312233  0.1382338  -0.226 0.821530   

CAMBIO.l2 -0.0548825  0.0955275  -0.575 0.566258   

PIBK.l3   -0.0496397  0.0828614  -0.599 0.549801   

IGPM.l3   -0.0103391  0.0086794 -1.191 0.234969   

SELIC.l3  -0.1507411  0.1401710 -1.075 0.283481   

CAMBIO.l3 -0.1304250  0.1004062 -1.299 0.195441   

const      0.0053519  0.0068319   0.783 0.434338   
 

 

i) Há uma relação positiva entre a primeira defasagem da SELIC e o PIBK, na qual 

um choque de 1% na taxa juros, impacta em um aumento de 0,24% na produção de 

bens de capital, ceteris paribus. Tal resultado contraria a hipótese de que um choque 

positivo na SELIC refletiria em uma diminuição da produção industrial. Há de se 

considerar que apenas a primeira defasagem da SELIC se apresentou significativa, 

o que pode indicar que, ao olhar para o choque positivo com esta defasagem, os 

agentes projetem que, com o aumento dos juros recentes, nos períodos futuros os 

juros tenderão a diminuir. Assim, partindo do pressuposto de que as decisões de 

investimentos são pautadas no longo prazo, tal comportamento poderia explicar o 

coeficiente positivo entre as variáveis. A partir da segunda e terceira defasagens, tal 

resposta se mostra negativa, porém, sem significância estatística. Tais resultados 

vão de encontro com o que Barboza (2015, p.141-143) apresenta, argumentando 

que a economia brasileira possui diversas particularidades e que o canal da taxa de 

juros no país é parcialmente obstruído. Ao analisar a função impulso-resposta da 

SELIC no PIBK, percebe-se a relação positiva entre as variáveis em um primeiro 

momento, com o efeito máximo do choque ocorrendo entre 1 e 3 meses após o 

mesmo, dissipando-se após o 10º mês. 

 

 

Tabela 1 – Equação do PIBK – Modelo 1 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no modelo estimado 
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Figura 2 – Impulso-resposta da SELIC em relação ao PIBK (modelo 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no modelo estimado 

 

ii) Há uma relação negativa entre a primeira defasagem do câmbio e o PIBK. Segundo 

Mortari e Oliveira (2019, p.171), em geral, os setores industriais brasileiros 

dependem da importação de insumos para aumentar sua produção. Esta 

“dependência” da indústria brasileira com o setor externo aumentou nas últimas 

duas décadas em virtude da abertura comercial e da sobrevalorização cambial. 

Desta forma, choques positivos na taxa de câmbio tendem a encarecer os insumos 

importados e, conforme demonstra o modelo, impactar negativamente na produção 

industrial de bens de capital. A função impulso-resposta demonstra a relação 

negativa entre as variáveis, com o efeito máximo ocorrendo entre 1 e 3 meses após 

a alteração no câmbio e dissipando-se após o 10º mês. 
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Figura 3 – Impulso-resposta da taxa de câmbio em relação ao PIBK (modelo 1) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no modelo estimado 

 

Desta forma, para o período entre 2002 e 2020, o modelo demonstra influência tanto da 

SELIC, quanto da taxa de câmbio na determinação da produção de bens de capital no Brasil. 

Cabe ressaltar que ambas variáveis apresentaram significância apenas em sua primeira 

defasagem. Para a taxa de câmbio, tal fato é apresentado com maior concordância frente a seu 

canal de transmissão, pois o preço de insumos importados responde de modo quase 

contemporâneo a flutuações no câmbio. Porém, ao apresentar significância apenas em sua 

primeira defasagem, a SELIC demonstra inicialmente um argumento contrário a ideia de que 

os investimentos no setor de bens de capital são pautados em juros de longo prazo. Tal relação 

pode ser um indício de obstrução no canal da taxa de juros no país, conforme o argumento 

apresentado por Barboza (2015, p.146) em que as decisões de investimento real não são 

tomadas em virtude da política monetária. 
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3.2.2 Modelo 2 

Estudos anteriores como os de Tommazia e Meurer (2009, p.371-398) e Triches e 

Santarossa (2012, p.3-26) sugerem um impacto negativo da SELIC na produção industrial 

brasileira, incluído o setor de bens de capital. Porém, o que estes trabalhos possuem em comum, 

é o período de análise, sendo o primeiro de 1999 a 2009, ao passo que o segundo compreende 

2002 a 2012. Sob essa justificativa, foi estimado o modelo 2, abrangendo o período de 2002 a 

2010, com o objetivo de verificar se na primeira década dos anos 2000, a política monetária 

impactou de fato na produção industrial de bens de capital do Brasil. 

Os seguintes resultados foram obtidos para o modelo 2: 

 

Variável Estimativa 
Erro 

padrão 
Valor 

T  P-Valor Significância 

PIBK.l1   -0.2862702 0.1023575 -2.797  0.00632 *** 

IGPM.l1    0.0124593 0.0084382 1.477  0.14333   

SELIC.l1   0.0186685 0.1425744  0.131  0.89612   

CAMBIO.l1 -0.1519070 0.0819855 -1.853  0.06722 * 

PIBK.l2   -0.0455669 0.1019162 -0.447  0.65589   

IGPM.l2    0.0037395 0.0107022  0.349  0.72761   

SELIC.l2  -0.0553878 0.1339916 -0.413  0.68033   

CAMBIO.l2 -0.2019198 0.0866013 -2.332  0.02198 ** 

PIBK.l3    0.0668859 0.0970374  0.689  0.49244   

IGPM.l3   -0.0091731 0.0083097 -1.104  0.27261   

SELIC.l3  -0.2529919 0.1329775 -1.903  0.06034 * 

CAMBIO.l3 -0.2530134 0.0957319 -2.643  0.00971 *** 

const     -0.0002877 0.0067904 -0.042  0.96630   
 

 

i) Há uma relação negativa entre a terceira defasagem da SELIC e o PIBK, sendo que 

um choque de 1% na taxa de juros, impacta em uma queda de 0,25% no índice de 

produção industrial de bens de capital, ceteris paribus. Este resultado está de acordo 

com o que foi obtido por Tommazia e Meurer (2009, p.371-398), Triches e 

Santarossa (2012, p.3-26) e Cavalcanti (2013, p. 79-85), porém é contrário ao 

estimado no modelo 1. Esta relação foi estimada com um intervalo de confiança de 

90% e demonstra que há um período de 3 meses para que um choque da SELIC 

comece a impactar o PIBK. A função impulso resposta para este modelo demonstra 

Tabela 2 – Equação do PIBK – Modelo 2 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no modelo estimado 
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que o efeito máximo do choque ocorre entre 4 e 7 meses após o mesmo, sendo 

dissipado a partir do 12º mês. 

 

Figura 4 – Impulso-resposta da SELIC em relação ao PIBK (modelo 2) 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no modelo estimado 

 

ii) A taxa de câmbio apresentou relação negativa com a produção de bens de capital 

neste modelo também, na primeira, segunda e terceira defasagem, sendo a última a 

que possui maior significância estatística. Tais resultados estão alinhados com as 

estimativas do modelo 1, mas também incluem defasagens anteriores da taxa de 

câmbio impactando no PIBK. As estimativas do modelo 2 reforçam o que Mortari 

e Oliveira (2019, p.171) apontam, indicando que o setor de produção de bens de 

capital no Brasil depende de insumos importados, de modo que sua produção geral 

responde negativamente a flutuações cambiais. O efeito máximo de uma alteração 

na taxa de câmbio ocorre entre 3 a 4 meses após esta, perdendo seus impactos a 

partir do 10º mês. Para a terceira defasagem do câmbio, um aumento de 1% impacta 

em uma queda de 0,25% do PIBK, ceteris paribus, efeito semelhante ao apresentado 

pela SELIC. 
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Figura 5 – Impulso-resposta da taxa de câmbio em relação ao PIBK (modelo 2)

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no modelo estimado 

 

Portanto, percebe-se que a resposta da produção industrial de bens de capital em relação a 

política monetária apresenta um comportamento distinto para o período de 2002 a 2010. Os 

resultados obtidos pelo modelo 2 estão de acordo com estudos realizados previamente por 

Tommazia e Meurer (2009) e Triches e Santarossa (2012) e indicam na economia brasileira as 

ideias da teoria econômica apontadas por Mishkin (1995) para o canal da taxa de juros e sua 

relação com os investimentos reais. Os impactos da taxa de câmbio também hão de ser 

considerados, nos quais novamente corrobora-se a tese apresentada por Mortari e Oliveira 

(2019) sobre a dependência da produção industrial nacional em relação aos insumos 

importados.  

 

3.2.3 Modelo 3 

O modelo 3 foi estimado com o intuito de verificar se os impactos da SELIC na 

produção de bens de capital se mantêm a partir de 2011, quando comparados ao período 

anterior (2002 a 2010). Ao comparar os resultados obtidos nos modelos 1 e 2, espera-se que 
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haja alguma mudança nos impactos da SELIC em relação ao PIBK durante o intervalo de 

janeiro de 2011 a abril de 2020. 

 Os resultados para o modelo 3 consistem em: 

 

 

Variável Estimativa 
Erro 

padrão 
Valor 

T  P-Valor Significância 

PIBK.l1   -0.441554   0.125910  -3.507 0.000691 *** 

IGPM.l1   -0.011150   0.015281  -0.730 0.467383   

SELIC.l1   0.338268   0.240575  1.406 0.162929   

CAMBIO.l1 -0.594047   0.143609  -4.137 7.56e-05 *** 

PIBK.l2   -0.289774   0.143038  -2.026 0.045555 ** 

IGPM.l2   -0.002606   0.017579  -0.148 0.882475   

SELIC.l2  -0.128360   0.240835  -0.533 0.595280   

CAMBIO.l2  0.121543   0.178359   0.681 0.497226   

PIBK.l3   -0.148228   0.129004  -1.149 0.253404   

IGPM.l3   -0.019010   0.015562  -1.222 0.224865   

SELIC.l3  -0.007507   0.240641  -0.031 0.975178   

CAMBIO.l3 -0.063624   0.183072  -0.348 0.728951   

const      0.010560   0.012101   0.873 0.385011   
 

 

i) A variável da taxa de juros não se mostrou estatisticamente significativa em 

nenhuma de suas três defasagens neste período. Tal resultado indica que 

possivelmente a SELIC não gera impactos na explicação da produção de bens de 

capital no Brasil a partir de 2011. 

ii) A taxa de câmbio apresentou novamente significância estatística (99% de 

confiança) com relação a seus impactos no PIBK, porém apenas em sua primeira 

defasagem. A relação é negativa, corroborando os resultados verificados nos 

modelos 1 e 2, demonstrando a importância da variável cambial em uma economia 

emergente como a brasileira. Tais resultados estão novamente de acordo com o 

estimado por Mortari e Oliveira (2019, p.171). Este cenário pode indicar uma 

manutenção do que Magacho (2012, p. 125), em que a demanda por insumos no 

setor de bens de capital foi suprida mais do que proporcionalmente por importações. 

Com isso, há uma resposta rápida da indústria em relação as variações cambiais. 

Para a primeira defasagem do câmbio, um aumento de 1% impacta em uma queda 

Tabela 3 – Equação do PIBK – Modelo 3 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no modelo estimado 



50 
 

de 0,59% na produção de bens de capital, ceteris paribus. Seu efeito máximo ocorre 

entre 1 e 2 meses após o choque, dissipando-se a partir do 8º mês. 

Figura 6 – Impulso-resposta da taxa de câmbio em relação ao PIBK (modelo 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no modelo estimado 
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4 CONCLUSÃO 

O objetivo deste trabalho foi estimar os impactos da política monetária brasileira no 

setor de bens de capital no período de 2002 a 2020, sendo este um dos principais vetores da 

indústria nacional e podendo colaborar com a retomada do crescimento no país. 

Foi possível retratar o processo de industrialização no Brasil e o papel das políticas 

governamentais no mesmo, incluindo através de variáveis monetária. Ao longo dos anos, o 

Brasil passou por muitas transformações, enfrentando crises externas, cambiais e o problema 

inflacionário. Tal contexto moldou a economia brasileira com diversas particularidades que a 

tornaram o caso de estudo do presente trabalho. A partir da teoria monetária, foi apresentado 

os canais de transmissão da política monetária e como as variáveis geram reações em cadeia e 

causam impactos na economia, de maneira direta e indireta. 

Com a abordagem econométrica, pôde-se verificar os impactos das flutuações nas 

variáveis monetárias em relação ao setor de bens de capital do Brasil. Durante a primeira 

década dos anos 2000, a SELIC desempenhava papel significativo na explicação da produção 

de bens de capital, com seus choques possuindo relação inversa com a mesma. Assim, neste 

período a política monetária brasileira seria capaz de influenciar diretamente os rumos da 

produção industrial.  

Porém, a partir de 2011, o instrumento de política monetária do BACEN deixa de 

possuir efeito em relação ao setor analisado. A taxa de câmbio, que já se mostrava um fator 

importante desde o início do milênio, passa a ser a principal variável monetária impactando na 

produção de bens de capital no país. Ao abranger todo o período de 2002 a 2020, o papel do 

canal do câmbio continua significativo, ao passo que se encontram indicativos de uma possível 

obstrução no canal da taxa de juros no Brasil. Esta mudança na ponderação das variáveis 

monetárias pode ser um indício da dependência externa dentro da própria indústria nacional, 

cenário o qual o país tenta abandonar desde a consolidação de seu processo de industrialização 

a partir de 1930. 

As mudanças das variáveis monetárias ao longo das primeiras duas décadas dos anos 

2000, são possíveis respostas às próprias flutuações da economia brasileira. Para trabalhos 

futuros, indica-se a verificação de uma dependência do setor industrial brasileiro em relação ao 

cenário externo, acrescentando variáveis relacionada a importações e exportações. Também é 

sugerida a verificação das causas desta possível dependência, com objetivo de analisar se esta 

é uma questão estrutural ou apenas uma resposta a políticas conduzidas internamente. 
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