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RESUMO

Esta dissertação tem o objetivo de analisar as mudanças nos preços domésticos decorrentes de varia-
ções cambiais no Brasil a partir da adoção do Real, entre 1995 e 2018. Pretende-se buscar evidências
do funcionamento de seus diferentes mecanismos, decompondo os efeitos e o comportamento do
pass-through da taxa de câmbio (ERPT, na sigla em inglês comumente utilizada). Para isso, uma
Análise Insumo-Produto (AIP), a partir de um modelo de preços, tem o intento de investigar a
pressão de custos exercida por variações cambiais sobre os preços ao produtor e ao consumidor
final, considerando diferentes efeitos na cadeia produtiva e a desagregação setorial. Além disso, de
maneira análoga e mutuamente complementar, uma abordagem de Vetores Autorregressivos (VAR)
que incorpora uma cadeia de distribuição de preços é empregada para avaliar o repasse cambial aos
preços domésticos de maneira efetiva e agregada desde a introdução do regime de flutuação cambial.
Os resultados sugerem que mudanças na estrutura de consumo intermediário na economia brasileira
podem estar provocando uma maior pressão de custos sobre os preços domésticos nos últimos
anos. Além disso, são revelados os setores desagregados com maior proporção no impacto. No caso
da abordagem VAR, foi evidenciada uma maior defasagem no repasse à medida que os preços se
aproximam da caracterização de consumo final das famílias. Contudo, uma outra característica
relevante é a redução drástica da magnitude do ERPT ao longo da cadeia de distribuição, cuja
comparação em termos relativos e absolutos com resultados da AIP mostra um repasse mais baixo,
refletindo uma inibição da pressão de custos. Isso corroborou com a hipótese de que o ambiente de
inflação baixa e estável alcançado no Brasil deve estar reduzindo o poder de precificação das firmas.

Palavras-chave: Pass-Through Cambial (ERPT), Análise Insumo-Produto (AIP), Vetores Autorre-
gressivos (VAR).



ABSTRACT

This research has the objective of analyzing the changes in domestic prices due to exchange rate
variations in Brazil since the adoption of the Real currency, between 1995 and 2018. It is intended
to seek evidence of the functioning of its different mechanisms by decomposing the effects and
behavior of the exchange rate pass-through (ERPT). For this, an Input-Output Analysis (IOA), based
on a price model, attempts to investigate the cost-push pressure exerted on prices to the product and
to the final consumer by exchange variations, considering different effects in the production chain
and sectoral breakdown. In addition, in an analogous and mutually complementary way, an Vector
Autoregression (VAR) approach that incorporates a price distribution chain is used to evaluate
the exchange rate pass-through to domestic prices in an effective and aggregate way since the
introduction of the floating exchange rate regime. The results suggest that changes in the structure of
intermediate consumption in the Brazilian economy may be causing a higher cost-push pressure on
domestic prices in recent years. In addition, the sectors with the highest impact ratio are revealed. In
the case of the VAR approach, a greater lag was observed in the pass-through as prices approached
the household final consumption characterization. However, a further relevant feature is the drastic
reduction of the magnitude of ERPT along the distribution chain, whose comparison in absolute
and relative terms with AIP results shows a lower pass-through, reflecting an inhibition of cost
pressure. This corroborated the hypothesis that the low and stable inflation environment achieved in
Brazil should be reducing the firms’ pricing power.

Keywords: Exchange Rate Pass-Through (ERPT), Input-Output Analysis (IOA), Vector Autore-
gression (VAR).
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1 INTRODUCÃO

A pesquisa realizada se enquadra no campo de investigação dos determinantes da inflação
e suas consequências para a política monetária. Mais especificamente, a intenção será a de
contribuir para o esclarecimento do funcionamento do pass-through cambial, doravante ERPT
(exchange rate pass-through), ou repasse da taxa de câmbio, na economia brasileira. Este deve
ser conceituado como o efeito da variação da taxa de câmbio exercido sobre a inflação doméstica,
cujos mecanismos serão enunciados.

Existem diversos meios que apontam a relação entre câmbio e inflação que caracteriza o
ERPT. No Brasil, em nota técnica o BCB (1999) e, mais detalhadamente, Barboza (2015), trazem
os canais pelos quais a taxa de câmbio influencia os preços da economia: a variação cambial
tem um efeito direto sobre os preços dos tradables, sobretudo as commodities, que podem
gerar um choque de oferta na economia e uma variação de preços, com uma alteração direta
dessas mercadorias no cálculo dos índices, simultaneamente. Generalizando, qualquer bem final
importado para consumo que componha este índice terá esse efeito.

Pelo lado da demanda, Laflèche (1997) destaca dois efeitos derivados da variação cambial.
Primeiro, a alteração da decisão de compra de bens com produção externa por substitutos
domésticos, devido ao movimento cambial que faz variar seus preços relativos e, segundo, o
aumento da demanda externa que aquece as exportações. De um modo geral, este canal pode ser
entendido como o efeito da taxa de câmbio sobre as exportações líquidas e, consequentemente, a
demanda agregada.

Há, ainda, um efeito sobre a inflação via alteração dos preços de insumos importados que são
utilizados pela indústria doméstica. Este é enfatizado por Modenesi, Pires-Alves e Martins (2012),
que ao explorar os fatores microeconômicos por trás do funcionamento da política monetária,
consideram um dos canais de custo ainda pouco explorados. Neste caso, uma apreciação cambial
tornaria os insumos importados mais baratos, podendo a redução de custos ser repassada, ou não,
ao preço final.

Sabidos os processos acima elencados, a taxa de câmbio deve ser entendida também como
um dos mecanismos de transmissão da política monetária, haja vista que em uma economia
com livre circulação de capitais e câmbio flutuante, as decisões de fixação da taxa de juros pelo
Banco Central exercem grande influência sobre a entrada e saída de capitais, levando a moeda
doméstica a flutuar ciclicamente à política monetária. Expondo de modo simples, uma elevação
da taxa de juros deve apreciar a taxa de câmbio nominal e, no curto-prazo, espera-se, também
a taxa real, tendendo a impelir para baixo a taxa de inflação doméstica. Assim, a dimensão
e funcionamento do ERPT tem caráter relevante no processo decisório da política monetária.
(BCB, 1999; BARBOZA, 2015)

O estudo sobre o repasse cambial obteve notoriedade, sobretudo, a partir dos anos 90, quando
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políticas monetárias de maior diligência com a inflação passaram a ter uma difusão considerável
entre economias desenvolvidas e em desenvolvimento, o que resultou em uma florescente agenda
de pesquisa que se perdura até o momento atual, apesar do tema não ter sido ignorado nas décadas
anteriores (MISHKIN, 2008). O motivo é a observada tendência de redução do ERPT ligado
às menores taxas de inflação alcançadas em economias industrializadas, conforme mostram os
estudos que serão expostos. Taylor (2000) é um dos primeiros a sistematizar teoricamente uma
hipótese e encontrar evidências de que um ambiente de baixa e estável inflação seria a causa do
menor repasse das variações da taxa de câmbio para os preços.

A hipótese de Taylor (2000) é que o ambiente de baixa inflação alcançada por diversos países
reduziu o poder de precificação das firmas por amenizar a persistência das variações de custos,
conduzindo à redução do efeito do ERPT. Isto era o sentido oposto ao senso comum sobre o
tema nas décadas anteriores, no qual era entendido que o poder de precificação das firmas que
determinavam o ambiente inflacionário. Em suma, a hipótese observa uma dominância de fatores
macroeconômicos sobre os microeconômicos.

A partir disso um grande número trabalhos surge com a proposta de verificar a existência
desse novo comportamento e investigar o pass-through em uma análise de diversos países (cross-
country). Como exemplo, Choudhri e Hakura (2006) testam explicitamente a tese proposta em 71
países e acham fortes evidências de que a baixa inflação exerce moderação sobre o ERPT, além
de domar outras variáveis macroeconômicas. Considerando as mudanças de regime da política
monetária à época em diversos países, Gagnon e Ihrig (2004) observa que o menor repasse
deve estar ligado à nova postura dos bancos centrais. Murchison (2009) estende a hipótese
empiricamente afirmando que, primariamente, a maior austeridade dos bancos centrais e, por
consequência, a inflação mais baixa e estável alcançada, foi o elemento responsável pela redução
do pass-through e de seus efeitos.

Não obstante, esses trabalhos constatam que o padrão é observado sobretudo em economias
avançadas, mas em mercados emergentes há ressalvas. É neste sentido que Goldfajn e Werlang
(2000), encontram que a taxa de câmbio real é o principal determinante da inflação em economias
emergentes. Confirmando, Devereux (2001) mostra que os choques cambiais têm efeitos fortes e
rápidos nos níveis de preços nas economias emergentes, sobretudo comparando às nações da
OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - países considerados
desenvolvidos, em sua maioria). Embora López-Villavicencio e Mignon (2017) concluam que
atualmente o ERPT de economias em transição compartilham algumas características com
o de economias desenvolvidas, Tunç (2017), revisando a literatura para países emergentes,
também mostra que para estes o ERPT tem peculiaridades. Nomeadamente, a evidente geração
de comportamentos assimétricos, bem como reflexos distintos em diferentes subcategorias de
índices de preços. Ademais, encontra que entre estes países, o Brasil tem o maior coeficiente
de repasse observado dentre as últimas estimativas. Isso reforça a ideia de que em economias
como a brasileira esse mecanismo não tem exatamente o mesmo funcionamento relativamente a
economias maduras.
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Ressaltando a via dos insumos e preços de importação, Campa e Goldberg (2005) observam
que, para países da OCDE, as mudanças no repasse para os preços de importação se devem em
grande medida a fortes alterações na composição da cesta de produtos importados. Em outro
tipo de abordagem metodológica, McCarthy (2007) analisa o repasse do câmbio e dos preços de
importação incorporando a cadeia de distribuição de preços. Dessa forma, são diferenciados os
efeitos, no qual, em uma primeira etapa, a variação cambial altera os preços de importação e, em
um segundo momento, torna-se elevação de custos ao produtor o qual, por conseguinte, poderá
ser repassado ao consumidor. Assim, distingue-se as etapas do repasse. Os resultados, de ambos,
são consistentes com a hipótese de Taylor (2000), posto que apresentam um coeficiente de repasse
aos preços de importação considerável, mas pequeno sobre os outros dois, principalmente aos
preços ao consumidor, evidenciando o menor poder de precificação. Analogamente aos anteriores,
tomando uma cadeia produtiva, Aydoğuş et al. (2018) examinam a formação de preços em um
arcabouço de insumo-produto e considera o efeito da taxa de câmbio nos preços domésticos
através dos bens de consumo intermediários, enfatizando, portanto, o canal dos custos.

Trazendo novas evidências, Pimentel, Luporini e Modenesi (2016) e Fernandez et al. (2018)
encontram indícios no Brasil de assimetrias no repasse da taxa de câmbio, no qual depreciações
da taxa de câmbio estariam relacionadas com maiores repasses cambiais comparativamente
às apreciações. Para além disso, Marodin e Portugal (2018) avançam ao mostrar que o ERPT
também é maior em períodos de crise identificados pela incerteza e instabilidade. Ademais,
Forbes, Hjortsoe e Nenova (2018) chegam a verificar que a natureza do choque na taxa de câmbio
pode ocasionar diferentes níveis de ERPT.

A pesquisa acerca do pass-through cambial está sendo levada a novos rumos que pedem o
detalhamento e aprofundamento do conhecimento a respeito do funcionamento deste mecanismo.
Dessa forma, este estudo terá como objetivos investigar o repasse cambial no Brasil em suas
vias de propagação. Notadamente, será verificado seu funcionamento e extensão fazendo uso de
modelos empíricos que permitam especificar e modelar as características do objeto de análise
de maneira ampla. Busca-se, especificamente, observar como o ERPT se propaga ao longo da
cadeia produtiva e de distribuição de preços, enfatizando a participação dos diferentes setores da
economia e, para um olhar amplo e agregado, a resposta de diferentes índices de preços efetivos
à variação cambial, ressaltando as camadas de transmissão e atentando-se para sua dimensão,
velocidade e persistência.

Neste sentido, de maneira complementar, duas abordagens metodológicas devem ser adotadas
para investigar parte das características do ERPT no Brasil. Em um primeiro momento, a
apuração é realizada a partir de um modelo de preços de Análise Insumo-Produto (AIP), visando
examinar a pressão de custos derivada de variações cambiais exercida pelo canal de insumos
importados (cost-push channel) sobre índices de preços hipotéticos, após todos os encadeamentos
da economia doméstica. Adicionalmente, será analisado também o papel dos bens finais no
índice de preços ao consumidor. Destacando, portanto, os efeitos diretos do repasse cambial.
Além disso, por meio dessa metodologia parcialmente baseada em Aydoğuş et al. (2018), será
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possível acessar a participação e relevância de setores e atividades específicas nesta pressão sobre
os preços. Para tanto, serão utilizadas matrizes de 1995 a 2015. Em um segundo momento, uma
abordagem VAR (Vetores Autorregressivos) aplicada ao período de 1999 a 2018 é adotada para
verificar o pass-through em uma cadeia de distribuição de preços, analogamente a McCarthy
(2007), intentando averiguar de maneira agregada e dinâmica o comportamento de índices de
preços efetivos após choques na taxa de câmbio e outros preços externos, observando a dimensão,
velocidade e persistência de sua propagação ao longo da cadeia de distribuição de preços. Dessa
forma é possível obter quanto desses choques externos é percebido pelos produtores domésticos
e, destes, quanto é repassado ao consumidor final.

Quanto aos resultados, a desagregação do repasse mostrou que o efeito direto tende a ser
baixo relativamente ao impacto proporcionado pelo encadeamento produtivo. Pôde também ser
observado que setores como o automobilístico, alimentício, farmacêutico, de refino do petróleo e
de comércio por atacado e varejo têm maior responsabilidade no ERPT aos preços do consumidor.
De um modo geral, a AIP traz evidências de que mudanças na estrutura de consumo intermediário
da economia brasileira podem estar provocando uma maior pressão de custos sobre os preços
ao produtor e ao consumidor, derivadas de depreciações cambiais. De forma complementar,
os resultados da modelagem VAR evidenciam uma maior defasagem no repasse à medida que
os preços analisados estão mais próximos do consumidor final. Além disso, é constatada uma
redução forte do grau de pass-through ao longo da cadeia. Cuja comparação em termos relativos e
absolutos com o efeito apenas do consumo intermediário mostra um repasse mais baixo, refletindo
uma inibição da pressão de custos. Isto corroborou com a hipótese de Taylor (2000), uma vez
que o ambiente de inflação baixa e estável alcançado no Brasil após a adoção do Real e regime
de metas de inflação deve estar reduzindo o poder de precificação das firmas.

O trabalho está estruturado da seguinte forma: no próximo capítulo (2) é realizada uma
revisão bibliográfica ressaltando aspectos teóricos e empíricos. No capítulo 3 são expostas as
metodologias às quais conjectura-se aferir os resultados congruente ao objetivo do estudo e ao
receituário do que já foi documentado. No capítulo 4 são apresentados os resultados das duas
metodologias adotadas. Finalmente, no capítulo 5, são efetivadas as considerações finais.



2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 ASPECTOS TEÓRICOS

2.1.1 Definição e Mecanismo
Genericamente, o pass-through da taxa de câmbio, ou repasse cambial, ou ainda abreviando,

ERPT (exchange rate pass-through), deve ser entendido como o efeito das variações cambiais
sobre os preços. Originalmente o conceito de pass-through cambial era entendido como o
percentual de mudança dos preços das importações em moeda local derivado da variação de
um porcento na taxa de câmbio entre o país exportador e o importador. Até os anos 1970 e
1980 este entendimento se manteve restrito e indicava o repasse apenas para preços relevantes ao
balanço do comércio exterior, como o de importações, ou mesmo de exportações. Outros tipos
de preços eram considerados em raras exceções. Posteriormente essa definição foi estendida
buscando analisar também o repasse para preços domésticos, tais como os preços ao produtor
ou do mercado atacadista e, sobretudo, os preços finais ao consumidor, intentando analisar o
impacto inflacionário das flutuações cambiais (GOLDBERG; KNETTER, 1997; MCCARTHY,
1999). Assim, formalizando a interpretação do objeto de estudo em análise neste trabalho, o
ERPT deve ser conceituado como o percentual de variação dos preços domésticos à variação de
um porcento na taxa de câmbio (no caso, R$/US$).

O pass-through cambial será diferente a depender dos índices de preços domésticos investiga-
dos, seja o repasse aos produtos importados no porto ou na fronteira, ou o repasse aos produtos
importados no varejo (FIGUEIREDO; GOUVEA, 2011). No caso dos preços ao consumidor, o
repasse funciona sob diferentes mecanismos, assim Laflèche (1997) sumariza e classifica estes
em efeitos diretos e indiretos. Os diretos podem ser definidos como aqueles que afetam os
preços de bens importados e os indiretos alterando a composição da demanda. Cada um destes
é desmembrado ainda em dois efeitos, conforme é esquematizado na figura 2.1. É importante
salientar, todos estes efeitos enunciados são considerados no curto prazo, mas não podem ser
assegurados no longo prazo.

Pormenorizadamente, seguindo Laflèche (1997), o primeiro efeito direto tem um impacto
praticamente instantâneo ao variar os preços dos tradables que compõem a cesta de produtos
dos índices de preços analisados. Assim, qualquer bem final importado utilizado no cálculo do
índice terá um repasse completo da variação cambial, caso seu preço definido pelo exportador
não varie com a flutuação cambial. Segundo BCB (1999), o repasse pelas commodities se
apresenta ainda mais rápido. Isso porque, presumivelmente, são produtos que geralmente tem
cotação internacional, no qual se induz a pouca autonomia na definição de preços e uma reflexão
no mercado local, além de baixo nível de processamento, pois muitos destes bens, sobretudo
alimentícios, são praticamente consumidos em sua forma natural.
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A segunda via de repasse direto é caracterizada pela variação dos preços de insumos im-
portados1 utilizados na produção nacional. Neste, as depreciações cambiais fazem variar o
preço dos bens intermediários que, por sua vez, tornam-se elevações de custos de produção na
economia doméstica que podem ser repassados, ou não, aos preços dos bens finais. Esse efeito
depende principalmente, como cita Figueiredo e Gouvea (2011), da participação dos insumos
importados na estrutura de produção. Além de, apesar de se constituírem tradables, possuírem
componentes não comercializáveis, como custos de distribuição e outros serviços locais. De
mesmo modo, a flexibilidade ou rigidez de mark-ups (ou de preços) representa fator determinante
no amortecimento do repasse.

Figura 2.1 – Canais de transmissão do pass-through cambial

Fonte: Laflèche (1997 apud FIGUEIREDO; GOUVEA, 2011).

Ademais, Modenesi, Pires-Alves eMartins (2012) avaliam que o repasse a insumos importados
é um dos canais de custos dos mecanismos transmissão da política monetária ainda pouco
1 O BCB (1999) trata este como um efeito indireto, provavelmente porque na prática esse repasse não significa

uma variação simultânea no preço dos bens produzidos, já que as variações devem passar por toda a cadeia
produtiva até chegar ao consumidor final.
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explorados. Não obstante, Aydoğuş et al. (2018) análisa o ERPT exclusivamente por este canal
de custos da formação de preços (cost-push inflation) considerando a cadeia produtiva em um
modelo de Insumo-Produto. Dessa forma é observada cada etapa de repasse: a recepção de
insumos mais caros pelas empresas importadoras, o repasse de custos destas empresas por meio
dos preços de produtos fornecidos a outros produtores nacionais e destes às outras compradoras e
assim continuamente até que complete o encadeamento e se concretize como elevação de preços
ao consumidor final.

No caso dos mecanismos indiretos de repasse, como expõe Laflèche (1997), o primeiro efeito
funciona quando, devido a depreciação cambial, o aumento dos preços dos bens importados
eleva a demanda por bens substitutos produzidos internamente, causando uma pressão nos preços
domésticos impelida por estes bens. Dessa forma, quanto maior a elasticidade de substituição
entre o bem importado e o substituto doméstico, maior será o ERPT identificado por essa via.

Paralelamente, o segundo efeito indireto diz respeito à alteração dos preços relativos promo-
vida pela depreciação cambial que torna os produtos domésticos exportáveis atrativos e mais
competitivos no mercado mundial, desde que os preços em moeda externa simultaneamente
reduzam. Isso aumenta a demanda por exportações (além de numa outra via estar reduzindo
importações) e promove a elevação das exportações líquidas. Dessa forma, o aumento dos preços
dos tradables domésticos irá se somar aos preços já ascendentes de importações e dos bens
substitutos internos. Acrescentando, ainda, a maior demanda externa pressionará as empre-
sas exportadoras, e toda a cadeia produtiva atrelada, a realizarem contratações, aumentando o
fator trabalho e, possivelmente, conduzindo a uma alta dos salários. Contudo, se a condição
Marshall-Lerner e o efeito da curva em J forem válidos, deve ser esperado que esse último
mecanismo enunciado só se concretize no longo prazo e até tenha um movimento contrário no
curto prazo. Consequentemente, embora outros fatores possam anular ou amenizar os efeitos,
estes mecanismos em conjunto exercerão uma pressão sobre a inflação.

2.1.2 O Debate Teórico Inicial
Em um sentido histórico, até os anos 1970 e 1980 trabalhos que analisavam o pass-through

da taxa de câmbio tinham objetivos distintos dos atuais. Parte do interesse nessa discussão
foi motivada ainda pelos debates acerca dos regimes de câmbio fixo e flexível, da constatação
inesperada da evidência de uma rigidez da balança comercial às mudanças na taxa de câmbio
e preços externos (‘adjustment puzzle’), além de algumas observações preliminares sobre a
parcialidade do ERPT, apesar da ideia estabelecida deste ser total (MENON, 1995). De um
modo geral, os modelos de balança de pagamentos comumente utilizados assumiam um repasse
completo, o qual requeria duas condições: tanto mark-ups sobre custos, quanto custos marginais,
constantes. As quais foram colocadas em questão quando a pesquisa se voltou às elasticidades da
demanda de bens importados e às relações com o ERPT (GOLDBERG; KNETTER, 1997).

As pesquisas iniciais acerca do pass-through discorriam e investigavam apenas os efeitos
decorrentes de variações cambiais sobre preços das importações e exportações, sobretudo em
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situações que asseguravam a Lei do Preço Único e a Paridade do Poder de Compra, senão
variações destas teorias. Características que ainda levavam a uma ideia de repasse completo
(GOLDBERG;KNETTER, 1997). Emmeados dos anos 1980, após a constatação de que os preços
das importações americanas não respondiam totalmente às variações cambiais, especialmente
em setores específicos caracterizados pela competição imperfeita do mercado, a hipótese de que
o repasse é incompleto passa a ser explorado, sobretudo em um arcabouço com concorrência
imperfeita e pricing-to-market, ao modo do que é enfatizado por Dornbusch (1987) e Krugman
(1986), sempre em uma perspectiva de forte embasamento microeconômico. Em contraste aos
modelos macroeconômicos anteriores que previam um repasse completo instantâneo e assumiam
concorrência perfeita e preços flexíveis.

O trabalho inaugural de Dornbusch (1987)2 utiliza um modelo de concorrência monopolística
para o comércio internacional visando entender como as extensas apreciações e depreciações do
dólar na primeira metade da década de 1980 não levaram a um movimento proporcional, ou ao
menos na mesma direção, na variação de preços das importações americanas. Nesse modelo o
preço ótimo é definido por um custo marginal acrescentado de um mark-up, no qual o último é
função da elasticidade da demanda do mercado. No modelo inicial a demanda é constante, mas
com a alteração dessa premissa, a variação da demanda torna possível a alteração de mark-ups,
sobretudo em resposta a uma variação cambial. A principal conclusão do autor é que, após
os movimentos cambiais, a substituibilidade entre bens importados e domésticos tem papel
determinante na elasticidade da demanda e, consequentemente, na limitação do ajustamento de
preços do mercado analisado.

No mesmo sentido, Krugman (1986) avalia que o comportamento dos ofertantes externos
era provocado por um desvio à Lei do Preço Único, o qual uma empresa exportadora ofertante
utiliza seu poder de mercado e discrimina preços em diferentes países. Rigorosamente, a firma
otimizadora varia seus mark-ups sobre custos marginais em diferentes mercados de destino a
depender da elasticidade da demanda em cada um destes, caracterizando o efeito do pricing-
to-market. Como essas elasticidades são diferentes entre os países, então há discriminação de
preços e redução do pass-through.

Assim, após a evidenciação de que as características enfatizadas por Dornbusch (1987) e
Krugman (1986) eram o caso observado, surge uma nova literatura que ressalta, sobretudo,
a rigidez nominal de preços como o principal fator de limitação do ERPT. Essa vertente foi
intitulada como Nova Macroeconomia Aberta, ou NOEM (new open economy macroeconomics)
e iniciada pelo trabalho seminal de Obstfeld e Rogoff (1995), os quais formulavam um modelo
de Equilíbrio Geral Dinâmico (DGE) inserindo o conceito de rigidez nominal de preços e
concorrência imperfeita. Além dessas características, como observa Bache (2007), a literatura
da NOEM tem identificado uma série de outros fatores que afetam o pass-through, tais como a
escolha do modelo de precificação das firmas, a persistência esperada das variações cambiais, a
2 Artigo que foi originalmente publicado em 1985 como working paper do NBER (National Bureau of Economic

Research).
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alteração do comportamento de mark-ups e margens de distribuição, a resposta da elasticidade
da demanda relativamente à taxa de câmbio e a penetração de bens intermediários importados na
função de produção de bens domésticos.

Neste meio, o pass-through cambial passou a ser investigado como um resultado de diferentes
estratégias de precificação das firmas, o Producer Currency Pricing (PCP) e o Local Currency
Pricing (LCP). Na primeira, o ERPT é completo, ou seja, igual a um. Isto porque nessa visão os
preços são dados na moeda dos produtores exportadores, assim as variações da taxa de câmbio
são totalmente repassadas aos consumidores do país importador. Já na última, em contraste, as
pressões exercidas pelas flutuações cambiais seriam absorvidas pelos mark-ups, pois os preços
estariam sendo determinados na moeda do consumidor, o que levaria a um repasse igual a zero.
Neste sentido, Bacchetta e Wincoop (2003) mostram que, na verdade, um repasse cambial mais
realista deve ser entendido como um resultado de uma situação em que haja proporções diferentes
dessas estratégias de precificação, levando a um repasse incompleto, ou seja, entre zero e um.
Dessa forma, um número proporcionalmente maior de firmas que adotem o LCP como estratégia
de precificação conduziria a um menor ERPT na economia.

Assim, de um modo geral, nessa literatura há uma predominância da abordagem microeconô-
mica para a análise do repasse cambial, ou pelo menos um entendimento de que estes fatores
causais são dominantes sobre os de caráter macroeconômico. Para o aprofundamento ao que foi
documentado nessas pesquisas, Menon (1995) faz um levantamento bibliográfico3 abrangente e
crítico enfatizando aspectos teóricos, dados, metodologias empregadas e resultados. Também,
Goldberg e Knetter (1997) com uma análise da teoria de até então, fornecem uma revisão de
tópicos importantes relacionados ao pass-through cambial, tais como a Lei do Preço Único, a
Paridade do Poder de Compra e o pricing-to-market, expondo ainda algumas evidências, além de
investigar o papel da segmentação e poder de mercado no ERPT.

2.1.3 O Paradigma Atual
A segunda metade da década 1990 deve ser considerada um ponto de inflexão na literatura

sobre pass-through cambial, no qual é observado uma alteração de paradigma. Inicialmente, deve
ser mencionada uma mudança de foco, visto que a maior parte das pesquisas aplicadas passam
a priorizar a análise do efeito sobre os preços domésticos, sobretudo os preços ao consumidor,
como será observado na seção 2.2. A despeito do que foi observado em um momento anterior,
onde eram estudados preços de importação e exportação (subseção 2.1.2).

Nesse sentido, McCarthy (1999)4 desenvolve um trabalho inaugural em relação à extensão
do efeito em variados preços domésticos, adicionando ainda, além da taxa de câmbio, o impacto
3 Como evidência de um direcionamento diferente de pesquisa, dos 43 trabalhos analisados pelo autor, apenas

três estudos analisavam o ERPT sobre preços domésticos e o restante observavam o repasse sobre preços de
importação e/ou exportação.

4 Esse trabalho foi publicado pela primeira vez em 1999 como working paper do Banco de Compensações
Internacionais (BIS), mas posteriormentemodificado e republicado como artigo de revista científica emMcCarthy
(2007).
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de variações nos preços de importação e do petróleo. Portanto, é desenvolvida a ideia de que
estes fatores afetam a inflação passando por uma cadeia de distribuição de preços. Este processo
é apresentado por Amitrano, Grauwe e Tullio (1997) discriminadamente em três estágios e
aprimorado a um modelo empírico por McCarthy (1999). Pode ser descrito da seguinte forma:
(1) na primeira etapa5, ocorre uma transmissão da depreciação cambial apenas para preços
externos, o qual eleva os preços de importações em moeda doméstica. Ademais, nessa abordagem
um aumento nos preços dos produtos de outros países tem o mesmo efeito de uma depreciação
cambial. (2) Em um segundomomento, o estágio anterior altera os preços dos insumos importados
tornado-os mais caros, incorrendo em elevação de custos dos produtores nacionais. Neste, a
participação dos produtos importados na cesta de consumo interno é aspecto relevante na pressão
exercida sobre preços domésticos. (3) Por fim, a elevação de custos com insumos importados e
salários, além de outros canais, poderá ser repassado, ou não, ao consumidor final. Na prática,
distingue-se as etapas do repasse em preços de importação, ao produtor nacional e ao consumidor
final (de agora em diante: IPI, IPP e IPC, respectivamente).

Contudo, parte considerável dessa mudança de foco, de um modo geral, tem origem na
constatação empírica e teórica de uma alteração no comportamento do ERPT na economia de
diversos países, prosseguindo paralelamente a uma mudança de política econômica iniciada
anteriormente.6 A evidência sugere que o repasse diminuiu desde uma transição de postura da
política monetária, inicialmente ocorrida nos anos 1980 em algumas economias industrializadas,
quando maior diligência foi aplicada sobre a inflação. O que alterou também o entendimento deste
mecanismo. Assim, fez florescer uma nova agenda de pesquisa e literatura aplicada, buscando
verificar e entender este novo comportamento da relação entre taxa de câmbio e inflação.

Dessa forma, Taylor (2000) deve ser considerado um divisor para a modificação do entendi-
mento posto nos anos 1970 e 1980. A hipótese levantada por este afirma que o ambiente de baixa
inflação alcançado por diversos países é o responsável por reduzir o pass-through do câmbio aos
preços. Segundo ele, a baixa e estável inflação reduziu o poder de precificação das firmas por
amenizar a expectativa de persistência das variações de custos e preços. Os choques cambiais
passaram então a serem percebidos como preponderantemente transitórios. Conduzindo a um
menor repasse das flutuações da taxa de câmbio para custos de produção e preços finais ao
consumidor. Da mesma maneira, se esta teoria acerca das expectativas da persistência de custos
for observada, uma reversão para expectativas de inflação alta podem conduzir a um processo
inflacionário e maior ERPT.

Essa concepção contrariou o entendimento até então posto, no qual as firmas é quem determi-
navam o ambiente inflacionário, já que, em contrapartida, o ambiente em que se encontravam na
época (até os anos 1980) era de alta inflação e forte repasse cambial, induzindo a este pensamento.
5 Para essa formulação, Amitrano, Grauwe e Tullio (1997) utiliza um modelo simples de mark-up para uma

empresa representativa que fornece ao mercado doméstico.
6 McCarthy (2007) apresenta evidências importantes nesse sentido, no qual uma subamostra da análise para o

período de 1983 a 1998 apresenta um ERPT menor comparado ao período entre 1976 a 1982, em vários países
avaliados.
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Taylor (2000) propôs que, naquele momento, a relutância das firmas em reduzirem as taxas de
crescimento dos preços de seus produtos estava mais relacionada ao ambiente de alta expectativa
inflacionária do que a um grande poder de precificação das empresas definidoras de preços, como
defendiam os teóricos contemporâneos ao episódio (subseção 2.1.2). Dessa forma, enquanto
o conhecimento anterior mostrava a primazia de determinantes microeconômicos na definição
do ERPT, por outro lado, as formulações da nova teoria do pass-through revelam que variáveis
macroeconômicas podem exercer dominância sobre esses efeitos.7 Uma discussão mais detalhada
acerca da diferença de importância entre fatores microeconômicos e macroeconômicos pode ser
vista em Campa e Goldberg (2002)8.

Parte das pesquisas passou também a enfatizar os aspectos relacionados estritamente à política
monetária na definição de um menor pass-through cambial. Assim, Gagnon e Ihrig (2004) atribui
a redução do pass-through ao aumento de interesse dos bancos centrais em estabilizar a inflação.
Segundo o mecanismo sugerido, o aumento nos preços de importações que houvessem uma
correspondente forte reação de política monetária, faria reduzir os aumentos de preços em outros
setores de modo a compensar o efeito original e estabilizar a inflação. Com o tempo, as empresas
seriam menos propensas a repassar custos, seguindo o mecanismo enunciado por Taylor (2000).

Murchison (2009) também propõe uma extensão do argumento de Taylor (2000) afirmando
que a redução do repasse cambial é, além de um reflexo da estabilidade inflacionária, uma
consequência primariamente da mudança no empenho da política monetária em conter a inflação,
ou melhor, da maior austeridade do banco central. Assim, uma alteração nos parâmetros da
regra de política monetária do banco central seria o fator responsável de uma mudança no
comportamento da inflação. Para fazer tal argumento, tem como objetivo quantificar a ligação
entre alterações da agressividade da política monetária e o grau de pass-through utilizando uma
regra monetária do tipo Taylor em um modelo DSGE para economia aberta.

Em revisão da literatura e discussão de aspectos teóricos, Mishkin (2008) observa que uma
característica marcante constatada tem sido a baixa correlação entre a inflação ao consumidor
e a depreciação da taxa nominal de câmbio ao longo das duas décadas anteriores à realização
do trabalho, sobretudo em países que têm adotado políticas monetárias estáveis e previsíveis,
ou mesmo em vários países que historicamente tiveram uma aparente forte ligação entre essas
variáveis. Segundo o autor, estes resultados estão associados ao fato de as expectativas de inflação
terem se tornado muito mais firmemente ancoradas. No qual a credibilidade assume papel
fundamental, bem como uma estrutura institucional em que o banco central tenha a possibilidade
de adotar uma política independente de considerações fiscais e pressões políticas.

Dessa forma, até mesmo choques reais decorrentes de vários canais da economia também
teriam um menor efeito sobre as expectativas e, por conseguinte, sobre a tendência da inflação.
Portanto, se em um momento anterior havia forte ligação entre câmbio e inflação, isto se devia
7 Isso é observado empiricamente por Choudhri e Hakura (2006), os quais também constatam a dominância da

baixa e estável inflação relativamente a outros fatores macroeconômicos.
8 Estes, assim como em Campa e Goldberg (2005), trazem também evidências de que a hipótese de Taylor (2000)

não é válida para o ERPT aos preços de produtos importados
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a um ambiente de política monetária instável. Agora, então, a considerável redução desta
relação está associada à reversão de situação da política monetária, na qual prevalece um maior
comprometimento em sua aplicação e, com isto, sua estabilidade e previsibilidade. Apesar disso,
Mishkin (2008) ressalva, a taxa de câmbio tem um efeito sobre o índice de preços e é ainda,
portanto, fator de decisão em política monetária.

2.2 EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS
Esta seção tem como objetivo explorar resultados e metodologias utilizadas no campo de

pesquisa do pass-through cambial (ERPT). Como será observado, foi promovida uma próspera
pesquisa sobre o ERPT que culminou em um volumoso debate internacional. Parte considerável
dessas publicações realizaram análises comparativas entre países (cross-country) fazendo uso de
diferentes abordagens metodológicas. Dessa forma, o texto a seguir está dividido em subseções
priorizando como temas as classificações de Bache (2007) para as estratégias empíricas adotadas.
Na próxima subseção é realizada uma análise geral dos temas tratados e nas seguintes são
apresentados os trabalhos empíricos em conformidade com a respectiva metodologia adotada.

2.2.1 Panorama Geral
Entender e quantificar o pass-through da taxa de câmbio tem importância determinante, dado

sua implicação à inflação e às decisões de política monetária.9 Reconhecendo a importância de
avaliar o grau e o comportamento do ERPT em uma economia, um próximo passo é identificar o
modelo empírico que melhor se ajusta para os objetivos da pesquisa. Em contribuição a esse
sentido, Bache (2007) procura observar na literatura os meios adotados para acessar o pass-
through, discriminando e explorando modelos alternativos comumente utilizados. Ademais,
realiza uma análise aprofundada de cada um destes e aplica-os para dados do Reino Unido e
Noruega.

Bache (2007) verifica que a questão ora em análise tem recebido grande atenção de modelos da
Nova Macroeconomia Aberta (NOEM), os quais, juntamente com os modelos Novo-Keynesianos
de economia aberta, são considerados por esse trabalho como classes de modelos DSGE (dynamic
stochastic general equilibrium). Rigorosamente, o que a maioria dos trabalhos dessa vertente
realizam é a formulação de um modelo de Equilíbrio Geral Dinâmico (DGE), ou um modelo
teórico simples neste arcabouço e, embasados nestes, como estratégia empírica formulam o que
Bache (2007) chama de ‘regressões de pass-through’, nas quais um índice de preços é regredido
contra a taxa de câmbio e outras variáveis teoricamente relevantes. Assim, o ERPT pode ser
identificado como a elasticidade parcial dos preços à taxa de câmbio, ceteris paribus, ou, no caso
9 Como mostram Devereux (2001), Smets e Wouters (2002), Gagnon e Ihrig (2004), Bache (2007), Mishkin

(2008), Aleem e Lahiani (2014), Jiménez-Rodríguez e Morales-Zumaquero (2016), Donayre e Panovska (2016)
entre outros.
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de verificações plenamente dinâmicas, como a resposta acumulada dos preços aos impulsos de
variações cambiais.

Esta última interpretação do ERPT, ainda seguindo as classificações de Bache (2007), se
enquadra em uma segunda classe de modelos empíricos observados na literatura em questão, são
os Vetores Autorregressivos Estruturais (SVAR). Nesta abordagem, distintamente às ‘regressões
de pass-through’, há a vantagem de tomar a taxa de câmbio como endógena ao modelo, bem como
qualquer outra variável, e avaliar diferentes choques em diferentes tipos de preços (como preços
de importação, ao produtor e/ou ao consumidor) de maneira dinâmica. Normalmente, integra
outras variáveis relevantes, tais como o hiato do produto e taxa de juros, visando especificar
modelos de política monetária e economia aberta, além de identificar choques de demanda e
oferta agregada, política monetária e também, em geral, verificar características que modelos
NOEM objetivam explicar. A esses modelos, Jiménez-Rodríguez e Morales-Zumaquero (2016)
adicionam ainda mais duas classes de abordagens metodológicas empíricas um pouco menos
populares, uma com parâmetros variáveis no tempo, que observaria a não-linearidade do ERPT e,
a outra, uma análise de cointegração, que busca encontrar relações de longo-prazo entre preços e
taxa de câmbio.

Além disso, em um segundo momento, o ERPT encontrado em ambos os tipos de modelos
pode ser testado se há relação com possíveis determinantes, geralmente baseados nos micro-
fundamentos de um modelo teórico, especificamente relacionados a integração e estruturas de
mercado, diferenciação de produtos e características da oferta e da demanda, bem como outros
fatores de caráter macroeconômico.

Em um sentido histórico, da década de 1970 até os anos 1990 , apesar de ser uma pesquisa
florescente, aplicações que buscavam analisar o pass-through da taxa de câmbio tinham objetivos
distintos dos atuais, pois a maior parte destas não estava interessada na inflação e preços aos
consumidores. Para o caso de um aprofundamento nessa temática, Menon (1995) faz uma revisão
de 43 trabalhos10, expondo dados e resultados. Além dele, Goldberg e Knetter (1997) também
revisam evidências desta literatura, embora tenham um foco teórico.

No entanto, a partir desse período, conforme mostram os estudos à frente analisados, observa-
se uma tendência generalizada de redução do ERPT em economias industrializadas, o qual
fomentou uma nova agenda de pesquisa aplicada acerca do pass-through. Um dos primeiros
trabalhos a sistematizar a nova realidade foi Taylor (2000), cuja relevância é seminal para o
entendimento do novo paradigma. A hipótese levantada por este afirma que o ambiente de baixa
inflação alcançado por diversos países é o responsável por reduzir o repasse do câmbio aos
preços. Para demonstração e verificação, é montado um modelo microeconômico simples que
posteriormente é utilizado para fundamentar seu modelo macroeconômico, o qual é aplicado à
economia americana e tem resultados consistentes com a ideia defendida.
10 Das 43 pesquisas analisadas na revisão, apenas três analisavam o ERPT sobre preços domésticos e o restante

observavam o repasse sobre preços de importação e/ou exportação
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2.2.2 Regressões de pass-through

Goldfajn e Werlang (2000) investigam o ERPT por meio de uma metodologia de dados em
painel para 71 países nos anos de 1980 a 1998 e verificam que a taxa de câmbio real é o principal
determinante da inflação em economias emergentes, enquanto a inflação inicial é a variável mais
importante para as economias desenvolvidas. Este último corolário também corrobora com os
resultados de Taylor (2000), no qual a baixa inflação inicial levaria uma expectativa de baixa
inflação futura, assim propiciando um baixo pass-through através, segundo sua suposição, da
redução do poder de precificação das firmas. O repasse é impactado também pelo hiato do
produto e abertura comercial que, constata-se, é maior quando a economia está mais aquecida e
há maior penetração das importações.

Considerando as mudanças de regime da política monetária à época em diversos países,
Gagnon e Ihrig (2004) observam que o menor repasse deve estar ligado também a uma nova
postura dos bancos centrais. Utilizam uma estratégia empírica, baseado em uma larga formulação
teórica, que passa pela especificação de um modelo com séries temporais para verificar o ERPT
e relaciona-lo com diferentes regimes inflacionários em 20 países. Complementam a literatura
ao relacionar o repasse verificado com respostas da política monetária, considerando uma regra
de Taylor. Os resultados mostram que existe uma conexão entre uma maior ênfase da política
monetária em estabilizar a inflação e um consequente menor pass-through cambial.

Enfatizando a via dos insumos importados, Campa e Goldberg (2005) avaliam o efeito do
repasse cambial em uma perspectiva diferente, apesar de também fazer uso de uma ‘regressão de
pass-through’. O ERPT é medido apenas com relação aos preços de importação, em 23 países da
OCDE, considerando o tempo e os setores industriais. Como resultado, a variabilidade cambial
e média inflacionária possuíram uma relação direta com o ERPT, a despeito de outras variáveis
macroeconômicas, no geral, não terem registrado grande influência. Além de evidências de que
foi declinante em alguns países.

Ademais, foi observado um efeito parcial, isto é, um repasse incompleto para preços importa-
dos, sobretudo na indústria de manufatura, em contraste com a importação de setores energéticos
e de matéria-prima. Portanto, o principal diagnóstico é que mudanças na composição das impor-
tações foram mais relevantes na determinação do menor repasse a estes preços. Analogamente,
Marazzi et al. (2005) também observa uma redução do pass-through às importações americanas,
determinado também pela alteração da cesta de importação e uma parcela considerável pelo
canal direto e indireto dos preços de commodities, que tiveram sua participação reduzida. Além
de uma maior parcela detectada de produtos chineses importados.

Ainda neste sentido, Choudhri e Hakura (2006) testam explicitamente a tese proposta por
Taylor (2000). Inicialmente, desenvolve um modelo DGE. Posteriormente, baseado nestas formu-
lações, desenvolve uma análise de regressões em séries temporais para encontrar o ERPT, e em
cross-section para verificar os determinantes deste. Para isso, considerando a amostra heterogênea
de 71 países, classifica as unidades de observação em três níveis de regimes inflacionários (baixo,
médio e alto), o que permitiu uma comparação. Constata-se que, em média, o repasse é maior
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quanto mais elevado é o nível de inflação observado. Na análise dos determinantes, encontra
evidências de que uma baixa inflação média exerce moderação sobre o pass-through, efeito
inclusive dominante sobre o de outras variáveis macroeconômicas. Além disso, parece não ter
relação com o grau de abertura e é positivamente relacionado com a volatilidade da inflação e do
câmbio. Esta última relação diverge do resultados como o de McCarthy (2007), provavelmente
revelando a influência dos países emergentes na heterogeneidade da amostra.

2.2.3 Modelos da classe DSGE
Devereux (2001) observa as diferenças relacionadas aos regimes cambiais e monetários em

países de economias emergentes e em países industrializados de economia madura, frente às suas
diferentes formas de pass-through cambial. Dessa forma, utilizando um modelo DGE para uma
pequena economia aberta, a partir de três tipos de choques externos (choques sobre os preços
externos, choques na taxa de juros externa e choques dos termos de troca) ele evidencia que uma
política de metas de inflação é mais desejável em uma economia com ERPT limitado, tendo em
vista que a inflação pode ser estabilizada enquanto ainda se permite um considerável grau de
volatilidade da taxa nominal de câmbio.

Além disso, o principal resultado encontrado por Devereux (2001) corrobora com achados
de Goldfajn e Werlang (2000), em razão de mostrar que os movimentos nas taxas de câmbio
alimentam rapidamente os níveis de preços nas economias de mercados emergentes, ou pelo
menos o fazem muito mais rapidamente do que nas economias da OCDE (Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – países considerados desenvolvidos, em sua
maioria).

No mesmo tipo de abordagem, em um modelo DGE para os países da zona do Euro, Smets e
Wouters (2002) mostram que, em um de seus resultados, o pass-through parcial tem implicações
na política monetária ótima, já que o canal de transmissão da política monetária pela taxa de
câmbio torna-se menos eficaz, fazendo necessário um maior ajuste originado do canal da taxa de
juros doméstica.

Mishkin (2008) analisa a literatura emergente sobre o assunto e verifica as evidências já
encontradas que corroboram com a ideia de redução do pass-through cambial, além das impli-
cações para o controle da inflação e política monetária. Assim, uma característica marcante
constatada por ele tem sido a baixa correlação entre a inflação ao consumidor e a depreciação da
taxa nominal de câmbio ao longo das duas décadas anteriores à realização do trabalho, sobretudo
em países que têm adotado políticas monetárias estáveis e previsíveis. No entanto, Mishkin
(2008) também adverte que em muitos momentos, por não lidarem com alguns fenômenos do
processo, os resultados da literatura que encontram, em sua maioria, uma pequena variação da
inflação, em média, como resposta para os movimentos da taxa de câmbio, podem apresentar
limitações analíticas (como exemplo, no que se refere a rigidez, ou não, de mark-ups dos preços),
pois é possível que reflitam o resultado médio de uma série de episódios diferentes, sem expor
como a relação pode variar dependendo de quais choques atingiram a economia. Portanto, alguns
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choques específicos podem provocar graus consideravelmente maiores de repasse do que a média
comumente encontrada.11 À vista das limitações observadas, Mishkin (2008) defende o uso
de modelos estruturais, sobretudo DSGE, que consigam analisar detalhadamente as respostas
a uma grande variedade de choques específicos, com uma ressalva apenas para o alto grau de
especificidade desses modelos que são bastante dependentes do ambiente de modelagem.

Congruentemente, Murchison (2009), seguindo o mesmo direcionamento de Gagnon e
Ihrig (2004), propõe uma extensão do argumento de Taylor (2000) afirmando que a redução
do repasse cambial é, além de um reflexo da estabilidade inflacionária, essencialmente uma
consequência da mudança no empenho da política monetária em conter a inflação, ou melhor, da
maior austeridade do banco central. Para evidenciar tal argumento, quantifica a ligação entre
alterações da agressividade da política monetária e o pass-through cambial utilizando dados
da economia canadense e um modelo DSGE. Assim, observa a magnitude da relação existente
entre a resposta da taxa de juros para a inflação e o grau de pass-through da taxa de câmbio
no Canadá. Como esperado, constatou-se uma forte relação negativa existente entre a política
monetária e o pass-through, no qual o maior controle da inflação fez com que esta última inibisse
o repasse cambial, seguindo os mecanismos explorados por Taylor (2000). Realmente, como
foi evidenciado pelos resultados do modelo de Murchison (2009), uma elevação razoável da
capacidade de resposta da política monetária em ação pelo banco central pode gerar uma redução
sensível do ERPT para os preços ao consumidor.

2.2.4 Abordagem VAR
Com o propósito de verificar o impacto do pass-through da taxa de câmbio e dos preços das

importações sobre os preços domésticos, McCarthy (1999)12 desenvolve um modelo empírico
que incorpora uma cadeia de distribuição de preços, distinguindo as etapas do repasse em
preços de importação, preços ao produtor e ao consumidor (agora em diante: IPI, IPP e IPC,
respectivamente). Para tanto, é empregada uma análise com Vetores Autorregressivos (VAR),
motivada pelo fato de que neste tipo de abordagem é possível acessar o repasse das flutuações do
câmbio aos preços em uma simples estrutura integrada e dinâmica. O modelo é aplicado a várias
economias industrializadas, de forma a possibilitar uma análise comparativa do pass-through entre
países, identificado nas Funções de Resposta a Impulso (FRIs), bem como relacionar a fatores
motivadores e que dependem de características inerentes a cada nação. Também é realizada a
análise da correlação de postos de Spearman entre o repasse e seus possíveis determinantes.

Os resultados são consistentes com a hipótese de Taylor (2000), pois observa que a maioria
dos países analisados apresenta um coeficiente de repasse aos preços de importação considerável,
11 Isto é o que também atesta as evidências recentes de Forbes, Hjortsoe e Nenova (2018), o qual verifica que

a origem do choque que faz variar a taxa de câmbio resulta em diferentes níveis de ERPT. Assim, seguindo
estes, o ERPT terá uma menor dimensão quando a variação cambial tem origem em um choque doméstico de
demanda e maior se for provocado por um choque doméstico de política monetária.

12 Este trabalho foi posteriormente modificado e republicado como artigo de revista científica em McCarthy
(2007).
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mas pequeno sobre os outros dois, principalmente aos preços ao consumidor, que em alguns
casos são estatisticamente insignificantes, sobretudo em economias de maiores dimensões. O
que evidenciaria a ideia de que há uma limitação do poder de precificação das firmas. Entre
estes países, o maior nível de abertura parece ser o fator de maior relevância em comum para a
explicação do ERPT. Além disso, foi observada uma notável diferença da resposta dos preços ao
consumidor, comparando com a proporção das importações sobre os gastos com consumo final.
Segundo McCarthy (2007), isto enfatiza o ínfimo pass-through verificado. Além de reforçar a
hipótese anteriormente enunciada. No geral, a maior competitividade e volatilidade da taxa de
câmbio mostraram ser importantes na relação com um menor ERPT.

Ademais, uma decomposição histórica do modelo para os últimos três anos do VAR (1996-
98) mostrou que fatores externos, nomeadamente, taxa de câmbio e preços de importação,
foram decisivos para um movimento desinflacionário das nações industrializadas estudadas,
consideravelmente mais do que essas variáveis poderiam sugerir no período integral. A natureza
atribuída a este resultado é o excedente de capacidade global fornecida pela crise asiática e o
maior aperto da política monetária nesses países. Ainda, a estimação em subamostras indicou
que não parece haver diferenças significantes do pass-through ao longo da série para metade dos
países, embora a análise para o período de 1983 a 1998 apresente respostas dos preços domésticos
menores para a outra metade dos países, durante o período mais recente estudado.

Na mesma perspectiva, o pass-through de variados choques externos, além da taxa de câmbio,
como o preço do petróleo e das importações, é avaliado por Hahn (2003) para os países da Zona
do Euro. O efeito também é analisado observando os estágios de uma cadeia de distribuição
de preços com uso de um modelo VAR. Os resultados indicam que o tamanho e velocidade do
ERPT é declinante ao longo da cadeia e têm maior grau quando originados, respectivamente, de
choques no IPI, câmbio e preços do petróleo. A decomposição histórica e da variância revelaram
que choques externos têm larga participação nos índices de preços e contribuíram fortemente
para elevar a inflação desde o início da união monetária europeia.

Observando o caso do Brasil, Belaisch (2003) utiliza um VAR para estimar o pass-through em
variados índices de preços domésticos, como IGP-DI, IPA, IPCA e outros desagregados. Apesar
de uma larga depreciação nos últimos anos dos dados, é constatado um ERPT abaixo do esperado
considerando análises anteriores, ainda que contamine os preços de maneira rápida. Ademais, o
índice geral de preços e por atacado respondem com maior vigor às variações cambiais. Como
causas, cita a baixa atividade econômica e preferência das firmas em comprimir os mark ups,
presença de bens substitutos domésticos, rigidez de preços e salários e a percepção de que a
depreciação cambial é temporária. Além disso, ao comparar com a América Latina, nota-se um
repasse bem mais baixo no Brasil, sendo mais comparável, na verdade, aos países do G-7.

Choudhri, Faruqee e Hakura (2005) utilizam uma abordagem VAR para avaliar o ajuste
de uma variedade de modelos da NOEM às evidências. O modelo empírico é estimado para
dados dos países do G-7 (exceto EUA) considerando cinco preços (de exportação, importação,
ao produtor, ao consumidor e salários). O ERPT, derivado das respostas teóricas de um modelo
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teórico padrão e de suas variantes estilizadas, é comparado às FRIs do VAR e constata-se que
melhores ajustes são alcançados com uma mesclagem de diferentes características destacadas
na literatura, como rigidez de preços, distribuição de custos e uma combinação de modelos de
precificação. É verificado, ainda, que o repasse é bem menor para os preços domésticos.

Em uma abordagem mais recente aplicada ao Brasil, mas um pouco diferente do usual, o
trabalho de Menezes e Fernandez (2013), a partir de séries temporais de índices de preços gerais
(IGP-M), do produtor ou por atacado (IPA-M), ao consumidor (IPCA) e da taxa de câmbio
de 1999 a 2011 para o Brasil, procura investigar a relação entre essas variáveis analisando o
efeito pass-through cambial. Observou as inter-relações com um VAR e apurou que o IGP-M
e o IPA-M respondem a choques na taxa de câmbio com mais rapidez que o IPCA, atingindo
com maior intensidade o IPA-M. Corroborados também por um modelo Autorregressivo com
Lags Distribuídos (ARDL), no qual foram estimadas as elasticidades de longo e curto prazo
correspondentes ao efeito de pass-through cambial, os autores interpretam que a variação cambial
atinge mais o produtor que o consumidor, tendo uma maior magnitude de ERPT associado à
importação de tradables para produção, além de uma considerável defasagem no repasse de parte
da elevação dos custos.

Mirdala (2014) utiliza uma abordagem semelhante e complementar à Hahn (2003) para os
países em transição monetária à União Europeia. Com uso de um VAR, procura, principalmente,
entender a dinâmica cambial após choques de preços externos e a distribuição do efeito dos
choques cambiais na cadeia interna de preços. Observa que o comportamento do ERPT está
bastante relacionado com a situação do período de análise e o regime cambial. Concluiu que o
câmbio flexível (comparativamente a regimes com âncoras cambiais) tem uma maior capacidade
de repostas aos choques externos e transmite um menor efeito aos preços domésticos. Além
disso, períodos de crise afetam negativamente tanto a resposta cambial, quanto o seu repasse
a preços domésticos. Quanto a cadeia de distribuição, o repasse é decadente do IPI para o IPP,
mas sem uma regularidade na passagem para o IPC.

Recorrentemente o repasse cambial é relacionado a características da política monetária.
Neste sentido, analisando os problemas da temática envolvidos em economias emergentes,
Aleem e Lahiani (2014) demonstram que um baixo ERPT está associado à credibilidade de
políticas monetárias que focam no controle inflacionário. Faz uso de um VAR estrutural com
variáveis exógenas (VARX), focando no índice de preço objetivo da autoridade monetária e analisa
subamostras para verificar as mudanças para regimes mais credíveis. Observa que a hipótese
se confirma empiricamente, sobretudo por constatar esta em países que adotam explicitamente
o regime de metas de inflação. Além de verificar que o repasse é mais alto na América Latina,
relativamente ao leste asiático. O resultado também está em congruência com Gagnon e Ihrig
(2004) e Murchison (2009), no qual a importância da política monetária havia sido destacada
em uma estrutura DSGE, considerando uma função de reação do banco central. Uma estrutura
VAR semelhante a Aleem e Lahiani (2014) havia sido detalhadamente especificado também por
Jacobson et al. (1999), o qual monta uma estrutura para examinar a política monetária em uma
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pequena economia aberta.13

Partindo da mesma ideia desenvolvida nesse debate, Winkelried (2014) busca verificar o que
aconteceu com o pass-through cambial no Peru ao longo das décadas de 1990 e 2000, tendo
como principal propósito avaliar se o regime de metas adotado nesse país teve influência na
relação do câmbio com os preços. Para isso, faz uso de uma abordagem VAR estrutural que
incorpora explicitamente o comportamento dos preços ao longo da cadeia de distribuição. O
modelo desenvolvido inova ao ser estimado com rolagem de subamostras (rolling windows),
que consegue observar as mudanças do ERPT ao longo do tempo. Assim, gera resultados que
confirmam a hipótese de Taylor (2000), no caso do Peru.

As trajetórias do pass-through cambial são identificadas em Winkelried (2014) como as FRIs
acumuladas dos preços derivadas de subamostras fixas com diferença de um mês entre si. As
evidências são de queda na primeira parte da série de dados, no qual corresponde a um período
de ajustamento que foi atingido um nível de inflação próximo ao internacional e, após isso, um
comportamento razoavelmente estável depois da adoção do regime de metas, sobretudo nos
preços ao produtor e, principalmente, ao consumidor.

2.2.5 Outras abordagens
Jiménez-Rodríguez eMorales-Zumaquero (2016), complementar à base de Choudhri, Faruqee

e Hakura (2005), para uma análise mais recente dos países do G-7, avaliam o ERPT utilizando
três abordagens metodológicas: ‘regressão de pass-through’, VAR e parâmetros variáveis. Assim,
constatam resultados consistentes nas diferentes abordagens e com a literatura empírica prévia.
Buscando responder explicitamente três questionamentos relevantes à política econômica, suas
evidências asseguram, primeiro, a hipótese de Taylor (2000); segundo, observam uma relação
direta e robusta com a volatilidade inflacionária e negativa com a cambial e; por último, constata
que os regimes cambiais são importantes para definir o grau de repasse.

Até o momento, considerável parcela da literatura que aborda o tema com modelos VAR
utiliza uma estrutura observando a formação de preços ao longo de uma cadeia de distribuição.
Analogamente, Aydoğuş et al. (2018) examina o pass-through cambial na cadeia produtiva,
tomando a formação de preços em um arcabouço de Análise Insumo-Produto (AIP). Nesta nova
e atípica abordagem, a análise é concentrada no canal de custos (cost-push channel) do ERPT
sobre um IPC. O efeito da taxa de câmbio nos preços domésticos é verificado através dos bens de
consumo intermediários.
13 Em argumento à esta abordagem, como adendo metodológico, dado que existem inúmeras questões empíricas

envolvendo os motivadores e os efeitos da política monetária, como em parte da própria questão deste trabalho,
Jacobson et al. (1999) discorrem que é comum o desenvolvimento de modelos parciais que analisam cada
questão individualmente no âmbito de um conjunto de pressupostos ceteris paribus. No entanto, usando tal
abordagem incorre-se no risco de que propriedades dos modelos os incompatibilizem, fornecendo um ‘terreno
movediço’ para análise de políticas. Dessa forma, os autores buscam desenvolver um modelo empírico, em uma
abordagem VAR, que ofereça uma estrutura consistente para estudar as questões envolvendo política monetária
em geral, em um ambiente caracterizado como uma pequena economia aberta com regime de metas de inflação,
sem que seja necessário a identificação de uma função de reação (JACOBSON et al., 1999).
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Para tanto, Aydoğuş et al. (2018) formula um modelo de preços de AIP, no qual o choque
cambial é identificado através do consumo de bens intermediários importados e o repasse é
constatado ao final de todos os encadeamentos da estrutura produtiva. O modelo é aplicado
às matrizes de insumo-produto de 26 países, com uma dimensão de 27 setores. À critério de
resultados, é observado o ERPT total, que é comparado com estimativas de outros trabalhos que
utilizam a abordagem de McCarthy (2007), além das participações setoriais no pass-through e
possíveis determinantes. Foi possível constatar um baixo repasse no caso do Brasil, relativamente
à amostra. No geral, a atividade manufatureira é o principal setor a contribuir em um maior
pass-through, seguido pelos serviços e construção. Ademais, a renda nacional e a volatilidade da
taxa de câmbio real tiveram uma relação inversa com o ERPT, já a volatilidade dos preços e a
dependência de insumos importados, uma relação positiva.

Recentemente, o desenvolvimento das pesquisas em meio a este debate tem direcionado a
atenção para a possível mudança na dimensão do repasse cambial ao longo do tempo. A hipótese
inicial levantada por número considerável destes estudos é que maiores depreciações cambiais
teriam como resultado um maior coeficiente de repasse, enquanto movimentações moderadas,
sobretudo apreciações cambiais, resultariam em efeitos inflacionários proporcionalmentemenores.
Ilustrando, Pimentel, Luporini e Modenesi (2016) em um modelo VAR estrutural, com diferentes
especificações, avaliam explicitamente a existência de assimetrias no repasse cambial a um IPC.
Os resultados indicaram forte assimetria do pass-through, indicando que este é demasiadamente
alto quando é causado por depreciação cambial relativamente ao ERPT de apreciações.

Donayre e Panovska (2016), ainda em um contexto do estudo de assimetrias, utiliza uma
abordagem VAR com limiar (Threshold Vector Autoregressive - TVAR) com estimação bayesiana.
Contudo, o interesse está em analisar a relação entre ERPT e atividade econômica. A assimetria
é constatada e interpretada como uma dependência do repasse cambial ao estado da economia,
nos casos do Canadá e do México. Dessa forma, quanto maior o nível de crescimento econômico,
maior o pass-through. O trabalho segue uma estrutura de uma cadeia de distribuição, mas também
incluindo preços desagregados. Assim, o repasse que é quase total ao IPI, cai ao longo da cadeia
e é assimétrico em todas as suas camadas.

Fernandez et al. (2018), com objetivo semelhante a Pimentel, Luporini e Modenesi (2016),
utilizam um modelo TVAR, com adição também de um IPP. Além de encontrar resultados
semelhantes, também observa que as assimetrias são maiores no período anterior à crise de
2008, o que é justificado pela influência da crise nos mark ups. O IPP sentiu um maior efeito
cambial, mas não verificou consideráveis assimetrias. Para além disso, Marodin e Portugal (2018)
também utilizam métodos que avaliam assimetrias de repasse utilizando a estrutura de ummodelo
Novo-Keynesiano, e cadeias de Markov para considerar as irregularidades. Avançam ao mostrar
que o ERPT também é maior em períodos de crise identificados pela incerteza e instabilidade.
Também nesse sentido, Forbes, Hjortsoe e Nenova (2018), por meio de um modelo de Vetores
Autorregressivos Estruturais (SVAR), chegam a verificar que a natureza do choque na taxa de
câmbio pode ocasionar diferentes níveis de ERPT. Sendo este mais baixo quando a variação
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cambial vem de um choque de demanda e mais alto se for provocado por um choque exógeno ou
de política monetária.

Revisando a literatura de pass-through cambial para países emergentes, Tunç (2017) conclui
que para estes, o tamanho do choque da taxa de câmbio, o sinal, a volatilidade, a natureza
da variação cambial e o estado da economia causam assimetrias no ERPT, e o grau deste é
diferente entre subcategorias de índices de preços. Ademais, encontra que entre estes países, o
Brasil tem o maior coeficiente de repasse observado considerando as últimas estimativas. Isso
reforça a ideia de que em economias como a brasileira esse mecanismo não tem exatamente o
mesmo funcionamento relativamente às economias maduras. No mesmo sentido, visando suprir
a lacuna da ausência de estudos empíricos que analisem a questão para uma amostra de países
emergentes, López-Villavicencio e Mignon (2017) avaliam com ‘regressões de pass-through’
14 economias em transição e observam que para estas o declínio do ERPT depende do baixo
ambiente inflacionário, da adoção de um regime de metas (apesar do fato de atingir a meta não
ser importante nessa relação) e da transparência da política monetária (embora a independência
do banco central não tenha o mesmo efeito). Concluem que o ERPT nestes países compartilha
características com o de economias avançadas, mesmo que as flutuações cambiais ainda tenham
reflexos nos preços.

Em síntese, baseado na literatura é possível constatar que, de fato, o pass-through cambial
vem reduzindo ao longo das três últimas décadas. Efeito motivado, sobretudo, pelo ambiente de
baixa inflação alcançado, ressaltando a hipótese de Taylor (2000) e, ainda, uma consequência da
da diligência e maior credibilidade alcançada dos bancos centrais. Ademais, análises em uma
cadeia de distribuição de preços confirmam este resultado e evidenciam uma distribuição dos
custos e provável estreitamento de mark-ups ao longo da cadeia após choques cambiais. O menor
repasse também mostra-se bastante relacionado com a mudança na composição das importações,
abertura comercial e a flexibilidade e volatilidade cambial. Para além, vem se desenvolvendo uma
literatura que busca verificar assimetrias, ou não-linearidade, de repasse, indicando que a depender
do tipo de variação cambial, situação ou ambiente, a inflação poderá responder em proporções
variadas. As estimações dinâmicas e em subamostras de exemplos anteriormente citados apontam
para uma busca de respostas neste caminho, inclusive na economia brasileira. Ainda, contudo,
investigações em economias emergentes, mesmo que pareçam convergir para a tendência geral,
apontam para comportamentos específicos e graus maiores do ERPT relativamente às economias
desenvolvidas, o que torna plausível investigações aprofundadas para o caso do Brasil.



3 METODOLOGIA

A seguir serão apresentadas as duas metodologias utilizadas nesta pesquisa para investigar o
repasse da taxa de câmbio a preços domésticos. Em um primeiro momento, a partir da Análise
Insumo-Produto (AIP), serão fornecidos meios para explorar a pressão de custos exercida sobre
os preços, por variações cambiais. Essa investigação se apoiará, sobretudo, nos desenvolvimentos
de Aydoğuş et al. (2018). Adicionalmente, ainda na AIP, busca-se observar também os efeitos
dos bens finais importados nos preços ao consumidor (IPC). Conjuntamente, estes efeitos são
considerados como os impactos diretos de ERPT no IPC, consoante às classificações de Laflèche
(1997).

De maneira complementar, o pass-through cambial é investigado em uma cadeia de distribui-
ção de preços analogamente ao que é desenvolvido em McCarthy (2007). Portanto, a estratégia
empírica utilizada consiste, principalmente, na análise das funções de resposta a impulso (FRIs)
obtidas por meio de Vetores Autorregressivos (VAR). Sua complementariedade à AIP se dá
pela capacidade de quantificar o grau de ERPT, bem como seu comportamento temporal, de
forma agregada e dinâmica, considerando conjuntamente os diversos canais e utilizando séries
temporais de câmbio, preços e outras variáveis de maneira efetiva. Enquanto a AIP tem o objetivo
de avaliar a pressão de custos da depreciação cambial, a abordagem VAR tem como meta expor
o quanto dessa pressão, e de outras vias, é realmente repassada.

3.1 ANÁLISE INSUMO-PRODUTO (AIP)

3.1.1 Modelo de Preços de Leontief
Partindo da abordagem dual do esquema insumo-produto, a estrutura de preços será derivada

adiante seguindo Miller e Blair (2009). Considerando que um vetor de produção total, x, pode
ser obtido a partir da soma do consumo intermediário, representado em uma matriz Z, com a
demanda final, f , então é descrito matricialmente como:

x = Zi + f (3.1)

Analogamente, em um primeiro passo para a análise de preços, também pode ser obtido x pela
ótica dos custos da seguinte forma:

x′ = i′Z + v′ (3.2)

No qual v é um vetor de valor agregado e i um vetor unitário. Como as matrizes efetivamente
utilizadas para aplicações estão disponíveis apenas em termos nominais, torna-se imperativo o
retorno às quantidades, que podem ser descritas em termos de cada unidade monetária. Para
isso, recorre-se ao uso dos coeficientes técnicos, presentes na matriz A, na qual cada um de seus
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componentes aij representam a quantidade de produto ofertado pelo setor i e requerido para a
produção de uma unidade de produto do setor j. Assim, sendo A = Zx̂−1, pode ser obtido um
vetor unitário de preços pós-multiplicando cada termo da equação 3.2 pela matriz x̂−1.

i′ = i′A + υ′ = (3.3)

p′ = p′A + υ′ (3.4)

Dessa forma, o preço padronizado no valor 1, do lado esquerdo da equação 3.4, é desagregado
do lado direito em custos de insumos de cada setor j, definidos pela soma dos coeficientes
técnicos ao longo das colunas em A, mais um valor agregado definido proporcionalmente em υ,
que pode conter elementos como lucros, custos com salários, impostos e insumos primários no
geral.

Uma forma talvez mais intuitiva de encontrar o vetor p é demonstrada em Schuschny (2005),
inserindo o valor agregado (VA) como o resíduo do preço total menos custos com insumos
intermediários, tal como:

υj = V Aj
xj

= pj −
n∑
i=1

piaij (3.5)

Expressa em forma matricial:
υ = p− (p′A)′ (3.6)

rearranjando,
p = A′p + υ (3.7)

Finalmente, resolvendo as equações 3.4 e 3.7 para p, é obtida a equação de preços (3.8, 3.9
ou 3.10), que pode ser entendida como o modelo básico de preços de Leontief (ou cost-push
input–output price model). Assim, desde que não se alterem as quantidades dos produtos, isto é,
os coeficientes técnicos, o vetor de preços é função totalmente do que se passa no valor agregado.
Se este mantem-se igual a υ, os preços continuam a ser um vetor unitário. Porém, como o objetivo
é realizar análises de impacto, após variações provocadas em υ, sejam de quais forem a natureza,
poderão ser observadas, como resposta, as pressões de custos exercidas sobre os preços. Isso
porque a matriz (I−A)−1 ou L, também chamada inversa de Leontief, reproduz a estrutura
de custos de toda cadeia produtiva da economia. De forma que sua pré-multiplicação reflita os
repasses diretos e indiretos de custos, após uma variação inicial do custo específico analisado.

p = (I−A′)−1
υ (3.8)

ou
p′ = υ′(I−A)−1 (3.9)

ou ainda,
p = L′υ (3.10)

Portanto, ilustrando, as empresas que recebem diretamente essa elevação inicial de custos
detectada em υ repassam para os preços de seus produtos ofertados (efeito direto), outras empresas
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demandantes destes que os utilizam como insumos produtivos percebem as elevações de custos
de produção e, assim, também repassam em forma de maiores preços praticados. Dessa maneira,
esses efeitos indiretos seguem até o final de todo encadeamento identificado em L.

Ademais, para que fique claro a diferença do conceito de efeitos diretos e indiretos da AIP
relativamente às classificações de Laflèche (1997), nesta seção efeitos diretos se referem àqueles
sobre as empresas que tomam o repasse imediato de custos, isto é, a primeira etapa da variação
em υ. Assim, pode ser caracterizado como o impacto υ′A. Já os efeitos indiretos decorrem do
encadeamento, em prosseguimento ao direto. Separando esse impacto, ele pode ser identificado
como a diferença entre o efeito total e o imediato, υ′L− υ′A.

3.1.2 Pass-Through Cambial em AIP
A descrição dos efeitos cambiais sobre a estrutura de custos será feita baseando-se no modelo

teórico desenvolvido em Aydoğuş et al. (2018), o qual avalia o impacto de variações cambiais
sobre preços ao consumidor. Assim, considerando na economia dois fatores de produção, capital
(K) e trabalho (L), o último remunerado por salários (w) e o primeiro, que considera-se como
representativo de todos os outros fatores de produção, com excedente operacional, ou simplifi-
cando, valor agregado (v). Dessa forma, partindo da subseção anterior, mais especificamente da
equação 3.7, é obtida:

p = A′p + M′ep∗ + ω + υ (3.11)

No qual, são adicionados w e v nas formas de custo unitário, isto é, pós-multiplicando por x̂−1,
respectivamente ω e o já presente υ1. Finalmente, o consumo intermediário importado, também
como custo unitário, é incorporado pela matriz M de coeficientes técnicos de importações. Estes
são precificados (inicialmente também em um vetor unitário de preços) por ep∗, no qual e é um
escalar que representa a taxa nominal de câmbio e p∗ são os preços dos insumos importados em
moeda externa. Resolvendo para os preços domésticos:

p′ = (M′ep∗ + ω + υ)′(I−A)−1 (3.12)

Assim, tomando os diferenciais (equação 3.13) e considerando todos os termos ao lado direito
como constantes, inclusive preços externos, com exceção da taxa de câmbio (equação 3.14), passa
a ser alcançado o equilíbrio dos preços setoriais na equação 3.15. Portanto, a derivada parcial
correspondente ao vetor ∂p/∂e indica os efeitos sobre os preços setoriais de equilíbrio, dada
uma variação cambial, em que estão sendo medidos a partir do cômputo dos impactos diretos e
indiretos ao longo da cadeia produtiva.

dp′ = (M′dep∗ + dω + dυ)′(I−A)−1 (3.13)
1 Este não é exatamente o mesmo valor agregado, υ, da subseção anterior, considerando que agora exclui salários

(ω) e importações (m)
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considerando m = M′i e dividindo ambos os lados pelo efeito cambial,

dp′ = (mde)′(I−A)−1 (3.14)

∂p′

∂e
= m′(I−A)−1 (3.15)

3.1.3 Pass-Through Cambial a um Índice de Preços ao Consumidor
Todavia, a equação 3.15 apenas observa os impactos nos preços setoriais. Para avaliar o efeito

sobre preços finais aos consumidores de forma agregada, recorre-se a uma média ponderada das
variações de preços setoriais, da seguinte maneira:

πc = α′
∂p
∂e

(3.16)

no qual α é um vetor que detecta a peso de cada setor i na composição do consumo final
das famílias e ISFLSL2, caracterizando uma pressão de custos sobre um índice de preços ao
consumidor (IPC) hipotético, após uma depreciação cambial. A seguir, duas pequenas adições
são feitas ao modelo de Aydoğuş et al. (2018).

3.1.4 Pass-Through Cambial a um Índice de Preços ao Produtor
Visando analisar o ERPT ao longo de uma cadeia de distribuição de preços ao modo do que

é enfatizado por McCarthy (2007), também pode ser derivado o impacto da pressão de custos de
uma depreciação cambial sobre um índice de preços ao produtor (IPP) hipotético, conforme é
ilustrado:

πp = β′
∂p
∂e

(3.17)

no qual β, analogamente a α, incorpora o peso de cada setor i na composição de demanda setorial
de consumo intermediário, caracterizando πp como uma média ponderada que corresponde ao
efeito no IPP.

3.1.5 Inserção do Consumo de Bens Finais Importados
Como é enfatizado em Laflèche (1997), e explorado na subseção 2.1.1, a variação cambial

afeta preços ao consumidor por uma via indireta e outra direta. A última é classificada pelo autor
em outras duas: o canal dos custos via alteração dos preços de insumos importados pelas empresas
nacionais, o qual é avaliado pela metodologia explorada até agora nesta seção. E um segundo,
via alteração dos preços de bens finais importados computados no índice analisado. Isto posto,
observa-se que as matrizes de insumo-produto fornecem também informações suficientes para
avaliar a pressão exercida sobre o IPC por esse segundo canal enunciado, o qual será explorado.
2 Instituições Sem Fim Lucrativo ao Serviço das Famílias
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Para tanto, utiliza-se um vetor, fm, de consumo final importado pelas famílias e ISFLSL no
qual cada entrada do setor i é tomado como o proporcional ao total importado para este tipo de
consumo, definido pelo escalarm = i′fm tal que o vetor de preços decorrente de uma variação
cambial é caracterizado em 3.18.

dpf = de
fm

m
(3.18)

Contudo, torna-se necessário também, para fins de considerar o impacto no IPC, a ponderação
pelo peso dos bens finais importados no agregado de bens finais consumidos, o qual é determinado
no escalar δm. Portanto, o impacto no IPC é definido como:

πf = ∂pf

∂e
= fm

m
δm (3.19)

Por fim, ambos os canais do efeito direto determinado emLaflèche (1997) podem ser agregados
em vista de analisar o impacto conjunto (bens intermediários e bens finais importados) como
uma variação do IPC. Portanto, o efeito direto total, π, é encontrado tão logo realiza-se a soma
do termo visto na equação anterior (3.19) com o análogo encontrado no caso dos insumos
intermediários (equação 3.16) também ponderado pelo peso dos bens de produção doméstica no
consumo agregado (δn = 1− δm), conforme expõe a equação 3.20.

π = δnπc + πf (3.20)

3.1.6 Hipóteses
Embora o modelo exposto tenha sido tratado como um fornecedor do grau de pass-through

cambial, algumas considerações devem ser feitas, sobretudo devido às suas hipóteses. Como já
está explícito, o próprio ERPT não é investigado de maneira agregada (tal como será fornecido
em um modelo VAR), pois são dois, dos quatro canais enfatizados por Laflèche (1997), que
são investigados, nomeadamente os efeitos diretos do consumo intermediário e dos bens finais
importados. Portanto, o repasse investigado pela AIP é interpretado, sobretudo, como uma
pressão de custos sobre os preços domésticos derivado de uma variação cambial simulada. Dessa
forma, essa pressão de custos pode ser repassada, ou não, aos preços. Isso porque outros fatores,
já mencionados na seção 2.1, não têm efeito no modelo em consequência às suas hipóteses,
enunciadas a seguir.

Primeiro, cada setor i da matriz de insumo-produto é considerado ter um único produto
homogêneo. Segundo, as funções de produção são do tipo Leontief, isto é, com proporções fixas.
Assim, pode ser dito que a função, também homogênea de grau um, indica retornos constantes de
escala. Além disso, com insumos sendo utilizados em proporções fixas, não há substituição entre
insumos nacionais (MILLER; BLAIR, 2009). Principalmente, após uma depreciação cambial,
os bens intermediários importados não podem ser substituídos por domésticos, suprimindo um
dos meios pelo qual o ERPT é impactado. Esta supressão pode ser ainda mais proeminente no
caso dos bens finais importados, para os quais provavelmente há uma elasticidade de substituição
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mais alta. Aydoğuş et al. (2018) também enfatiza que o consumo, rendimentos do trabalho e
todos os componentes da demanda final são exógenos e inexistem mark-ups (ou são valores fixos
constantes). Ademais, acerca do choque cambial, também é suposto que toda variação da taxa
de câmbio tem um repasse completo aos preços de importação em moeda doméstica, o que não
necessariamente pode ser o caso.

Como é salientado por Schuschny (2005), a AIP não considera estritamente as condições de
ajuste de mercado do tipo walrasiano, mas por outro lado, é assumido que os setores precificam
após o choque cambial com base em seus custos, em detrimento às elasticidade da demanda.
Embora seja uma limitação por um lado, ele também indica que o modelo é útil para encontrar
relações estruturais que possam afetar o comportamento dos preços, sem a necessidade de recorrer
a sofisticados modelos de equilíbrio geral. Por conseguinte, a utilização da AIP para investigar o
pass-through se demonstra uma ferramenta eficaz para avaliar a pressão de custos exercida na
economia por depreciações cambiais.

3.2 VETORES AUTORREGRESSIVOS (VAR)
Como exposto anteriormente na seção 2.2, o modelo VAR é amplamente utilizado para avaliar

o repasse cambial. Tendo em vista a complexidade da inter-relação entre as variáveis do problema
proposto, o VAR vem como uma fundamental e parcimoniosa opção, sabendo de sua capacidade
de estimar modelos macroeconômicos completos e de grande complexidade, de forma dinâmica
e sem perda de robustez dos resultados (JACOBSON et al., 1999; BUENO, 2011).

Um modelo VAR com p defasagens é composto por um vetor de n variáveis endógenas, xt,
ligadas às restrições contemporâneas de uma matriz An×n, cujo interesse está em verificar a sua
inter-relação observando qual trajetória seguem individualmente após choques independentes,
também expressos pelo vetor n× 1 de perturbações aleatórias, εt, não correlacionadas entre si
contemporânea ou temporalmente (i.i.d.), todos expressos, segundo Bueno (2011), na seguinte
equação:

Axt = b0 +
p∑

i=1
Bixt−1 + Bεt, (3.21)

no qual, b0, Bi e B são, respectivamente, um vetor de constantes n× 1, uma matriz n× n de
coeficientes ligados às variáveis endógenas e, por último, uma matriz diagonal n× n de desvios-
padrão. A matriz A é responsável pela interconexão entre as variáveis contemporaneamente3.
Além disso, pode ser acrescido, se necessário à análise, um vetor de variáveis exógenas que
exercem influência sobre as variáveis endógenas sem a recíproca.

O modelo VAR em sua forma reduzida é obtido pré-multiplicando todos os termos pela
inversa da matriz A:

xt = Γ0 +
p∑

i=1
Γixt−1 + et. (3.22)

3 É possível impor restrições sobre os valores dos coeficientes aij da matriz A, desde que se esteja resguardado
pela teoria econômica, caracterizando o que se convencionou chamar de VAR Estrutural.
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No qual, Γ0 = A−1b0 e Γi = A−1Bi. Assim, todos os termos que aparecem no lado direito da
equação são valores pré-determinados, e cada equação do modelo pode ser estimada por mínimos
quadrados ordinários (ENDERS, 2004). No entanto, os resíduos et são contemporaneamente
correlacionados, podendo, apenas, serem interpretados como resultado de uma combinação linear
de choques exógenos não correlacionados contemporaneamente. Abrindo as matrizes da equação
3.22 e incorporando as variáveis utilizadas na aplicação, obtemos a equação 3.23, a seguir.

st

dt

et

πit

πpt

πct

it


=



γ10

γ20

γ30

γ40

γ50

γ60

γ70


+



γ11 γ12 γ13 γ14 γ15 γ16 γ17

γ21 γ22 γ23 γ24 γ25 γ26 γ27

γ31 γ32 γ33 γ34 γ35 γ36 γ37

γ41 γ42 γ43 γ44 γ45 γ46 γ47

γ51 γ52 γ53 γ54 γ55 γ56 γ57

γ61 γ62 γ63 γ64 γ65 γ66 γ67

γ71 γ72 γ73 γ74 γ75 γ76 γ77





st−1

dt−1

et−1

πit−1

πpt−1

πct−1

it−1


+



ε1t

ε2t

ε3t

ε4t

ε5t

ε6t

ε7t


(3.23)

Nesta, st representa a oferta agregada, dt a demanda agregada, et é a depreciação cambial,
πit é a inflação dos preços de importação, πpt a inflação dos preços ao produtor, πct é a inflação
dos preços ao consumidor e it é uma variável que reproduz a política monetária. Mais detalhes
sobre essas variáveis serão fornecidos na seção 3.3.

Para recuperar os choques econômicos, utiliza-se neste trabalho a decomposição de Choleski,
o qual, segundo Bueno (2011), é uma maneira triangular de decompor os resíduos que requer a
imposição automática de restrições estruturais ao modelo, sobretudo na relação contemporânea
entre as variáveis. Nesse caso, a primeira variável não sofrerá choques contemporâneos, a
segunda responderá a choques contemporâneos apenas da primeira, a terceira variável receberá
apenas de suas antecessoras, e assim por diante. Neste sentido, após a decomposição, a forma
reduzida do resíduo, et, pode ser identificado como na equação 3.24, no qual o vetor de choques
estruturais, εt, está ligado às restrições contemporâneas de valor nulo e às representadas em cada
desvio, σ. Ademais, a ordenação de Choleski segue a aplicação que será realizada e está em
conformidade com o proposto por McCarthy (2007).

εst

εdt

εet

επit

επpt

επct

εit


=



σ11 0 0 0 0 0 0
σ21 σ22 0 0 0 0 0
σ31 σ32 σ33 0 0 0 0
σ41 σ42 σ43 σ44 0 0 0
σ51 σ52 σ53 σ54 σ55 0 0
σ61 σ62 σ63 σ64 σ65 σ66 0
σ71 σ72 σ73 σ74 σ75 σ76 σ77





εst

εdt

εet

επit

επpt

επct

εit


(3.24)

A estimação de um modelo VAR com séries não estacionárias compromete a estabilidade das
FRIs e a confiabilidade nos resultados de testes baseados nos parâmetros estimados (ENDERS,
2004). Assim, para verificar a presença de raiz unitária em cada série, foi utilizado o teste
Dickey-Fuller Aumentado (ADF) e sua versão melhorada ADF-GLS (ou ERS), o qual, segundo
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Enders (2004), testa com maior poder a presença de raiz unitária para amostras pequenas e
variáveis que tenham em sua composição processos determinísticos, como intercepto e tendência.
Nos casos em que a hipótese nula de presença de raiz unitária não for rejeitada, as séries devem
ser diferenciadas até que a estacionariedade seja alcançada.

Na especificação do modelo, a ordem p do VAR é determinada segundo a defasagem mínima
necessária para que se consiga resíduos estimados com características de ruído branco4 para
todas as variáveis endógenas. Para determinar a ordem de defasagem recorre-se aos critérios de
informação que, de forma parcimoniosa5, determinam a ordem ótima do VAR. Para tanto, podem
ser utilizados os critérios de Akaike (AIC), Schwarz (BIC) e Hannan-Quinn (HQ) que, para cada
ordem p, segundo uma função a ser minimizada, retornam um valor que considera o tamanho
da amostra e uma função que penaliza ordens elevadas, devido à necessidade de limitar o alto
número de parâmetros a serem estimados.

Além disso, deve-se atentar para a importância que cada critério desempenha para os tipos
de amostra e modelos diferentes. Neste sentido, Ivanov e Kilian (2005) com base em simulações
concluem que o critério AIC tende a conseguir estimativas de FRIs mais precisas para dados
mensais. Enquanto que para dados trimestrais os critérios de BIC e HQ são preferíveis, sendo
o critério BIC superior para amostras menores que 120 observações – o que deverá ser o caso
deste trabalho.

Após a estimação, deve ser realizado o diagnóstico dos resíduos. Para investigar o problema
de autocorrelação deverá ser utilizado o teste LM, que busca testar se as autocorrelações residuais
são nulas. Além disso, a fim de verificar a existência de heterocedasticidade, será realizado o
teste de White e ARCH. No qual, a partir das equações do VAR estimado é observado se há
covariância condicional entre os resíduos de cada equação, testando, a partir da estatística de
teste LM, a hipótese nula de ausência de heterocedasticidade condicional. O último aspecto a ser
testado é a normalidade dos resíduos. Para isso, o teste de Doornik-Hansen utiliza a distribuição
conjunta, χ2, dos testes sobre a assimetria e curtose dos resíduos, para verificar a hipótese nula
de normalidade dos resíduos (BUENO, 2011). Além disso, um teste de estabilidade do VAR é
realizado para verificar se todas as raízes do modelo encontram-se dentro do círculo unitário.

Com base no modelo VAR estimado e na consecução dos choques econômicos segundo a
decomposição de Cholesky, as FRIs são obtidas. Estas são a demonstração da reação de uma
variável a choques específicos. Dessa forma, é possível obter a resposta de uma variável do
modelo à inovação isolada de outra variável e, quando lançadas sobre um gráfico, sua trajetória
pode ser facilmente identificada e interpretada. Ademais, poderão ser obtidos os intervalos de
confiança analíticos (assimptóticos) destas trajetórias, segundo o critério de dois erros padrão
(aproximadamente 95% de confiança).

Ademais, de maneira análoga às FRIs, outra forma de expressar resultados da estimação do
4 Série de εt no qual cada valor tem média zero, variância constante e autocorrelação nula, isto é, temporalmente

homogêneo, estacionário e sem memória (BUENO, 2011).
5 A parcimônia define que o modelo deva ser o mais simples possível, ou com menor número de parâmetros, sem

que se perca em qualidade. Neste caso, deverá ser escolhida a menor defasagem necessária.
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VAR é a decomposição da variância, na qual é observada a porcentagem da variância do erro
de previsão que é ocasionada por cada variável do modelo, dado o choque estrutural. Dessa
forma, é obtida a participação de cada variável do modelo sobre o erro de previsão da variável
em destaque, para cada período conjecturado.

3.3 BASE DE DADOS
A aplicação da AIP foi feita sobre as matrizes de insumo-produto (MIP) brasileiras referentes

aos anos de 1995, 2000, 2005, 2010 e 2015, fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), com o maior nível de desagregação setorial disponível. Os dados partem
desde a primeira MIP divulgada após a adoção do Real como moeda oficial, assim evitando os
períodos anteriores de inflação exacerbada. Como a metodologia não utiliza, necessariamente,
dados de taxa de câmbio, e sim uma suposição de variação cambial, não foi considerado im-
perativo o reconhecimento de uma análise após mudança de regime cambial, como no VAR.
Ademais, visando observar o repasse direto calculado ano a ano, utiliza-se também as matrizes
estimadas conforme a metodogia de Guilhoto e Sesso-Filho (2005) e Guilhoto e Sesso-Filho
(2010), fornecidas pelo Núcleo de Economia Regional e Urbana da USP (NEREUS), para os
anos de 1995 a 2013.

Com relação ao modelo VAR, os dados da economia brasileira utilizados têm uma perio-
dicidade trimestral e iniciam na mudança para o regime de flutuação cambial, em 1999.1, e
terminam em 2018.3, somando um total de 79 observações, dispostas em 20 anos de análise.
Assim, evita-se a mudança de comportamento da taxa de câmbio, a qual era fixada pelo banco
central.

Quadro 3.1: Séries brutas das variáveis utilizadas

VARIÁVEL SÉRIE FONTE
Oferta Preço do petróleo bruto brent em US$ FED
Demanda PIB com valor encad., com ajuste sazonal e a preços de 1995 IBGE
Taxa de Câmbio Taxa de câmbio nominal R$/US$ Bacen
IPI Índice de preços de importação em US$ Funcex
IPP Índice de preços ao produtor amplo IPA-EP-DI FGV
IPC Índice de preços ao consumidor amplo IPCA IBGE
Selic Taxa de Juros Selic mensal em % a.m. Bacen

Fonte: elaboração própria.

As variáveis consideradas para uma abordagem aplicada seguem toda a literatura de pass-
through em uma cadeia de distribuição de preços. Parte, sobretudo, do modelo empírico de
McCarthy (2007) e tem como antecedentes teóricos Blanchard (1982) e Christiano, Eichenbaum
e Evans (1996). As variáveis selecionadas são: para a oferta deverá ser utilizada como proxy a
inflação do índice de preço do petróleo, para a política monetária será considerado o principal
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instrumento do banco central para a estabilização de preços, no caso, a taxa de juros de curto
prazo. Em relação à demanda, será buscado extrair o hiato do produto. A taxa de câmbio utilizada
será a variação da taxa nominal. Para os preços a análise se baseia numa cadeia de distribuição,
no qual serão exploradas as inflações de índices de preços de importações, do produtor e ao
consumidor. Os detalhes das séries brutas são apresentadas no quadro 3.1.

Sobre estas séries foram tomados alguns procedimentos para alcançar a especificidade de
cada variável. O preço do petróleo foi convertido em R$ e transformado em índice, tomando a
inflação via diferenças logarítmicas. Para a demanda foi considerado o hiato do produto extraído
pelo filtro Hodrick–Prescott (HP) aplicado sobre o log do PIB. A taxa de câmbio foi transformada
em variação de índice via diferenças logarítmicas. O IPI foi convertido em moeda doméstica
ponderando pelo índice da taxa de câmbio6 e tomada a inflação via diferenças logarítmicas. Para
o IPP e IPC também foram tomadas a inflação via diferenças logarítmicas. A taxa Selic foi
transformada em média trimestral em % a.t. e utilizado a diferença da forma decimal.

As séries, após os procedimentos tomados, estão expostas graficamente na figura 3.1. De
imediato, pode ser observada a existência de consideráveis picos nas trajetórias. Os primeiros
são referentes aos trimestres iniciais de 1999 na inflação do IPI, da variação cambial e da Selic,
refletindo os choques envolvidos na mudança de regime cambial. Outros referem-se aos últimos
trimestres de 2002 e 2003, ocasionados, entre outros motivos, por um efeito de incertezas
originadas no cenário político e econômico interno, adicionado ainda a choques externos, sobre
as variações da Selic, câmbio e preços. Outrossim, a crise financeira de 2008 causou movimentos
notáveis em quase todas as séries. Adianta-se que, com objetivo de lidar com picos adversos nas
séries que refletiram nos resíduos do modelo VAR, foram acrescentadas variáveis dummies7 na
modelagem.

Tabela 3.1 – Estatísticas descritivas das variáveis

Variável Média Mediana Máximo Mínimo Desvio padrão
Oferta (πPetroleo%) 3.93 4.07 40.41 -42.97 14.33
Hiato do produto 0.00 0.08 3.03 -4.53 1.63
Selic (% a.t.) 3.34 3.13 8.11 1.57 1.20
Selic (∆p.p.) -0.08 -0.07 0.67 -1.94 0.40
Câmbio (R$/US$) 2.43 2.27 3.96 1.59 0.65
Câmbio (∆%) 1.52 -0.15 39.28 -15.66 8.76
IPI (πIPI%) 2.09 0.76 38.49 -18.63 8.24
IPP (πIPA%) 2.21 1.77 16.12 -4.63 3.08
IPC (πIPCA%) 1.58 1.41 6.36 0.10 0.96

Fonte: elaboração própria.

Na tabela 3.1 estão sumarizadas as estatísticas descritivas das variáveis, acrescida das infor-
mações da taxa de câmbio e da Selic em nível. As séries foram multiplicadas por 100 visando
6 McCarthy (2007) faz algo semelhante para o índice de preço do petróleo.
7 Tal como no início da série, que reflete a mudança de regime cambial, o choque de incerteza em 2002/2003 e

para a crise financeira de 2008. Os trimestres específicos são 1999.2, 2002.3, 2002.4, 2003.4 e 2008.4.
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Figura 3.1 – Séries das variáveis utilizadas no modelo

Fonte: elaboração própria.

estabelecer os valores em taxas percentuais. O preço do petróleo teve uma inflação média de
3,93%, porém com uma grande variabilidade e amplitude, no qual a variação máxima chegou a
40% e a mínima em -43%, o qual refletiu a crise de 2008, sendo o desvio padrão em torno de
14 pontos percentuais (p.p.). O hiato obteve, naturalmente, média nula e uma amplitude de 7
p.p. A taxa Selic média praticada foi 3,3% ao trimestre, mas chegou a um máximo de 8% a.t. na
primeira observação da análise e mínimo de 1,6% a.t.. em 2018.

A taxa de câmbio mostrou que o preço médio do dólar foi R$ 2,43, mas alcançou R$ 3,96
no terceiro trimestre de 2018 e um mínimo de R$ 1,59 (2011.2). Sua variação média foi de
1,5%, mas chegou a variar 40% logo na mudança para o regime de flutuação cambial, 30% na
crise de 2008 (2008.4) e 22% durante os choques de 2002/2003 (2002.3). As médias da taxa
de câmbio e das inflações dos preços domésticos também foram analisadas para subperíodos de



42

cinco anos, como é exposto na tabela 3.2. Assim, o câmbio que estava em um nível mais elevado
nos primeiros cinco anos, fica em um nível mais baixo ao longo dos dez anos intermediários,
sobretudo entre 2009 e 2013 que fica em R$ 1,91/US$, mas alcança sua média mais alta após
isso. As taxas de variação mostraram que a depreciação foi mais forte entre 1999 e 2003, média
de 4,4%. O período seguinte foi caracterizado mais por apreciações, enquanto entre 2009 e
2013 parece ter ocorrido uma estabilidade cambial, o qual a variação média foi nula. Voltando a
depreciar ao longo do período final.

Tabela 3.2 – Médias de cinco anos das variáveis de interesse

Período e(R$/US$) ∆e% πIPI% πIPP% πIPC%

1999-2003 2.40 4.43 4.50 4.22 2.12
2004-2008 2.26 -1.21 1.04 1.77 1.30
2009-2013 1.91 0.00 0.61 1.33 1.38
2014-2018 3.17 2.91 2.24 1.50 1.51

Fonte: elaboração própria.

Com relação aos preços, ambos apresentam um comportamento e nível inflacionário bastante
semelhantes comparando os diferentes intervalos considerados, e também análogo à taxa de
câmbio. Todos têm a média inflacionária mais elevada nos primeiros cinco anos. No geral, as
taxas médias de inflação são mais baixas entre 2004 e 2013 e voltam a se elevar após 2014,
embora não tanto quanto os níveis iniciais. Entre 1999 e 2003, a inflação de preços de importação
e ao produtor nacional estiveram, em média, acima de 4% e o IPCA variou 2,1%. Ao longo de
2004 e 2013 a variação média do IPI foi a mais baixa, mesmo relativamente aos outros preços.
Neste mesmo período, a inflação dos preços ao consumidor ficou em torno de 1,3%. Para o
último intervalo de trimestres, a inflação do IPP e IPC tiveram uma média de 1,5%, enquanto a
do IPI esteve em 2,2%.

Tabela 3.3 – Correlações entre as variáveis

IPC IPP IPI Câmbio Selic Hiato Petroleo
Petroleo 0.135 0.484 0.386 0.113 -0.189 0.161 1
Hiato 0.084 0.210 0.263 0.145 0.286 1
Selic 0.273 0.159 0.124 0.106 1
Câmbio 0.275 0.523 0.913 1
IPI 0.286 0.625 1
IPP 0.666 1
IPC 1

Fonte: elaboração própria.

Na tabela 3.3 são apresentadas as correlações entre as variáveis. Nesta, destaque especial
deve ser dado às conexões entre as variações cambiais e de preços. Dessa forma, é constatada
uma correlação de 91% entre depreciações e a inflação do IPI. Uma relação considerada forte,
mas esperada, dado que parte considerável dos importados sofrem influência instantânea das
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alterações cambiais. No caso da associação com a inflação do IPP, a correlação foi de 52% e
com a inflação dos preços finais ao consumidor a correlação foi de 27%. Portanto, o câmbio
tem uma relação forte com o IPI, moderada com o IPP e um pouco mais fraca com o IPC. Estas
são medidas esperadas, dado que em uma cadeia de distribuição conjectura-se que a influência
cambial seja menor quanto mais próximo o índice de preço estiver do final da cadeia.

Entre as taxas de inflação dos índice de preços, a correlação do IPI com o IPP foi 62%, e
do IPP com o IPC foi 66%. Já entre o IPI e o IPC a correlação foi mais fraca, 28%, normal
considerando a distância na cadeia. Adicionalmente, a variação de preços do Petróleo teve uma
relação significativa com a inflação do IPP, de 48%, já que esse é um dos insumos mais básicos
à indústria no geral. Por outro lado, uma correlação baixa inesperada foi constatada entre a
demanda (hiato do produto) e a inflação ao consumidor, apenas 8%, a menor entre todas as séries.



4 RESULTADOS

4.1 ANÁLISE INSUMO-PRODUTO
Os resultados evidenciados a seguir seguem a metodologia proposta na seção 3.1. A tabela

4.1 expõe uma síntese das aplicações às matrizes do IBGE, nos anos a partir de 1995. Na primeira
linha, o pass-through cambial (ERPT) é estimado exatamente como descreve a metodologia
desenvolvida em Aydoğuş et al. (2018), de acordo com as equações 3.16. Portanto, tomando
como referência de análise o ano de 2015, o ERPT sobre preços ao consumidor foi de 0,094%
para uma variação de 1% na taxa de câmbio nominal. Um repasse aproximadamente 60% mais
alto em relação à estrutura de insumo-produto da economia brasileira em 1995.

Tabela 4.1 – Síntese dos resultados do ERPT estimado ao IPP e IPC (%)

1995 2000 2005 2010 2015
IPC (Aydoğuş et al. (2018)) 0.058 0.070 0.072 0.080 0.094
IPC (Efeito Total) 0.095 0.104 0.101 0.111 0.131

Bens Intermediários 59.0 64.9 68.4 69.8 68.6
Bens Finais 41.0 35.1 31.6 30.2 31.4

IPP (Efeito Total) 0.081 0.110 0.116 0.118 0.140
Efeito Imediato 25.0 24.7 24.6 25.2 25.2
Efeito Encadeado 75.0 75.3 75.4 74.8 74.8

Fonte: elaboração própria.

A critério de verificação dos resultados, para o ano de 2010 é observado o mesmo resultado
o qual Aydoğuş et al. (2018) encontra para o Brasil. Os autores realizaram o mesmo tipo de
avaliação para um conjunto de 26 países, utilizando sempre MIPs referentes a 2010, dentre os
quais o Brasil tem um dos menores repasses constatados. Além disso, verificaram um ERPT
médio entre essas nações de 0,18%, mais que o dobro do encontrado para o Brasil.

Nas outras linhas da tabela 4.1 são observados os resultados das adições ao modelo de
Aydoğuş et al. (2018), às quais também são analisados graficamente nas figuras 4.1 e 4.2. A
segunda linha, referente ao efeito total do IPC, segue a equação 3.20 e nas outras duas linhas
seguintes sem negrito são desagregadas as proporções dos canais da produção doméstica (bens
intermediários) e dos bens finais importados para consumo final.

Na linha referente ao IPP (também a figura à seguir) observa-se a pressão de custos exercida
por variações cambiais sobre a produção doméstica. Para isso, é verificado o pass-through
cambial a um índice de preços ao produtor hipotético, o qual detecta a influência da pressão
de custos setoriais sobre a demanda dos produtores por insumos intermediários, consoante ao
exposto na equação 3.17. As barras no gráfico indicam o repasse total, no qual é decomposto em
efeito direto (ou imediato), em cor preta, que é derivado somente do impacto instantâneo nos
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custos das empresas importadoras, e o outro, em cor cinza, decorrente do repasse das elevações
de custos ao longo da cadeia produtiva.

Figura 4.1 – Pass-through cambial a um Índice de Preços ao Produtor (IPP) hipotético

Fonte: elaboração própria.

Pela estrutura produtiva de 2015, segundo o modelo, a variação cambial de 1% ocasionava
uma variação de 0,14% no IPP, dos quais 0,035 pontos percentuais (p.p.) são causados apenas
pelo ato da importação nas primeiras empresas que experimentam elevações de custos. Enquanto
0,1 p.p. foi derivado do encadeamento provocado por essa primeira elevação de custos. Entre
2000 e 2010 o repasse ao IPP foi, em média, 0,115% e em 1995, 0,08%.

No caso da figura 4.2, também na segunda linha da tabela 4.1, foi analisado o ERPT a
um índice de preços ao consumidor (IPC) hipotético, no qual considera-se a pressão de custos
envolvida no encadeamento produtivo e, adicionalmente, é acrescentado ao cálculo a influência
direta do consumo de bens finais importados. O resultado do gráfico está baseado na equação
3.20.

Figura 4.2 – Pass-through cambial a um Índice de Preços ao Consumidor (IPC) hipotético

Fonte: elaboração própria.
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Como havia sido exposto na subseção 3.1.5, bens finais importados e bens produzidos
domesticamente são ponderados, na obtenção do coeficiente repasse, pelo peso o qual cada um
possui no consumo das famílias. Dessa forma, deve ser dito que, nos anos analisados, a produção
doméstica de bens finais corresponde a, em média, 96,3% do consumo final, vis-à-vis 3,7% para
bens finais importados diretamente para consumo. Como advertência, também deve ser dito que
insumos importados estão embutidos na produção de bens vendidos no mercado doméstico, não
podendo ser isolados disso.

Por conseguinte, é observado em 2015 um pass-through cambial de 0,13% ao IPC, decorrente
de variações de 1% da taxa de câmbio. No qual 0,09 p.p. decorre da produção nacional e 0,04
p.p. da importação de bens finais. A margem referente aos últimos mencionados se mantém
razoavelmente invariante nos diferentes anos estudados, sendo a estrutura produtiva nacional
a maior responsável pelas modificações no repasse. O ERPT, na sua forma integral, esteve em
aproximadamente 0,105% na década de 2000 e 0,095% em 1995. Uma constatação adicional
com relação ao IPC é o aumento na proporção da influência do canal dos bens intermediários, o
qual correspondia a, aproximadamente, 60% em 1995 e passou a 70% em 2015, sendo o canal
direto dos bens finais importados o inverso aditivo.

Considerando as matrizes estimadas ano a ano, pode ser notado através da observação da
figura 4.3 uma mudança de comportamento no coeficiente de repasse. De forma análoga às
figuras 4.1 e 4.2, o ERPT é menor no primeiro período, razoavelmente mais alto e estável na
década de 2000 e mais alto após esse momento. De fato, as médias do pass-through para esses
períodos evidenciam isso: para o IPC, a média de 1995 a 1998 é 0,05%, para 1999 (ano que
começa a crescer) a 2009 é 0,06% e a partir de 2010 é 0,075%. Para o IPP o repasse nos mesmos
períodos é, respectivamente, 0,09%, 0,115% e 0,13%.

Figura 4.3 – Pass-through cambial ao IPP e IPC nas matrizes estimadas

Fonte: elaboração própria.
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Tabela 4.2 – Pass-through cambial por setor: pressão de custos setoriais (%)

# Atividades IPS (1) Direto(1.1) Encad.(1.2) α β IPC

1 Agricultura 15.1 36.2 63.8 1.8 2.8 2.67
2 Pecuária 9.4 33.2 66.8 0.6 1.4 0.51
3 Produção florestal; pesca e aquicultura 5.1 23.6 76.4 0.5 0.2 0.37
4 Extração de minerais não-metálicos 15.3 29.5 70.5 0.0 0.2 0.01
5 Extração de petróleo e gás 18.0 19.4 80.6 0.0 1.7 0.02
6 Extração de minério de ferro 13.6 22.5 77.5 0.0 0.6 0.00
7 Extração de metálicos não-ferrosos 21.3 22.8 77.2 0.0 0.2 0.00
8 Abate e prod. carne, laticínio e pesca 10.9 30.5 69.5 4.6 5.0 4.65
9 Fabricação e refino de açúcar 13.1 35.1 64.9 0.4 0.9 0.38
10 Outros produtos alimentares 15.5 27.3 72.7 3.9 4.5 5.66
11 Fabricação de bebidas 11.3 29.9 70.1 1.2 1.2 1.49
12 Fabricação de produtos do fumo 10.4 34.1 65.9 0.2 0.3 1.39
13 Fabricação de produtos têxteis 21.0 25.2 74.8 0.4 0.6 1.22
14 Confecção de vestuário e acessórios 14.2 25.8 74.2 1.6 0.7 4.20
15 Fabricação de calçados e prod. de couro 15.6 25.9 74.1 0.7 0.5 1.60
16 Fabricação de produtos da madeira 11.5 30.6 69.4 0.1 0.4 0.07
17 Fabricação de celulose e prod. de papel 19.7 25.3 74.7 0.3 1.1 0.53
18 Impressão e reprodução de gravações 16.3 29.9 70.1 0.0 0.2 0.05
19 Refino de petróleo e coquerias 24.3 28.7 71.3 2.5 6.4 4.95
20 Fabricação de biocombustíveis 13.1 36.6 63.4 0.5 0.8 0.56
21 Fabricação de químicos, resinas e elastômeros 38.2 19.3 80.7 0.1 1.9 0.33
22 Fabricação de defensivos e químicos diversos 33.1 21.2 78.8 0.1 1.0 0.28
23 Fabric. de produtos de limpeza e cosméticos 24.2 23.1 76.9 0.8 0.6 3.51
24 Fabricação de farmoquímicos e farmacêuticos 18.0 15.2 84.8 1.1 0.6 4.14
25 Fabricação de prod. de borracha e de plástico 27.3 25.6 74.4 0.3 1.4 1.06
26 Fabricação de prod. de minerais não-metálicos 16.2 30.1 69.9 0.1 1.3 0.18
27 Produção de ferrosos e siderurgia 22.6 23.3 76.7 0.0 1.6 0.09
28 Metalurgia de não-ferosos e a fundição 24.6 22.6 77.4 0.0 0.8 0.09
29 Fabricação de prod. de metal 16.9 28.1 71.9 0.3 1.1 0.67
30 Fabricação de produtos eletrônicos 46.3 11.6 88.4 1.0 0.8 4.90
31 Fabric. de máquinas e equipamentos elétricos 25.2 23.1 76.9 0.5 1.0 1.56
32 Fabric. de máquinas e equip. mecânicos 23.8 18.8 81.2 0.2 1.4 0.46
33 Fabricação de automóveis e correlatos 27.4 21.2 78.8 2.0 2.2 8.03
34 Fabric. de peças e acessórios automotores 23.3 24.2 75.8 0.0 1.0 0.11
35 Fabric. de outros equip. de transporte 32.3 18.7 81.3 0.2 0.6 0.74
36 Fabricação de móveis 14.7 25.0 75.0 1.3 0.8 2.65
37 Manutenção e instal. de máquinas e equip 26.8 17.0 83.0 0.0 0.6 0.06
38 Energia elétrica e gás natural 18.2 25.4 74.6 2.4 3.5 3.15
39 Água, esgoto e gestão de resíduos 8.6 27.4 72.6 0.7 0.5 0.47
40 Construção 10.6 29.2 70.8 0.0 6.6 0.02
41 Comércio por atacado e varejo 6.4 25.8 74.2 18.0 8.5 9.10
42 Transporte terrestre 11.7 30.7 69.3 2.7 3.9 2.91
43 Transporte aquaviário 15.7 21.2 78.8 0.0 0.2 0.14
44 Transporte aéreo 27.0 12.0 88.0 0.2 0.4 1.02
45 Armazenamento 8.1 24.2 75.8 0.7 1.0 0.45
46 Alojamento 6.5 29.3 70.7 0.1 0.2 1.42
47 Alimentação 8.9 17.9 82.1 5.6 2.3 5.86
48 Edição e integração à impressão 12.4 20.9 79.1 0.3 0.2 0.66
49 Televisão, rádio, cinema e ed. som e imagem 11.9 19.0 81.0 0.1 0.5 0.06
50 Telecomunicações 10.4 22.6 77.4 2.7 2.0 2.12
51 Desenvolvimento de sistemas e TI 8.4 17.4 82.6 0.0 0.8 0.04
52 Intermediação financeira 3.8 27.8 72.2 7.9 4.4 2.46
53 Atividades imobiliárias 0.9 27.6 72.4 14.3 0.9 0.97
54 Ativ. jurídicas, contábeis e consultorias 4.8 23.9 76.1 0.4 1.2 0.16
55 Serviços de arquitetura/engenharia e P&D 7.7 19.7 80.3 0.0 0.5 0.03
56 Outras ativ. profissionais, científicas e técnicas 8.6 47.6 52.4 0.0 1.4 0.03
57 Aluguéis não-imobiliários e gestão de PI 9.2 16.0 84.0 0.1 0.3 0.40
58 Outras atividades administrativas 5.0 29.4 70.6 1.2 1.2 0.58
59 Ativ. de vigilância, segurança e investigação 2.9 22.7 77.3 0.0 0.1 0.00
60 Adm. pública, defesa e seguridade social 4.1 24.3 75.7 0.3 4.5 0.19
61 Educação pública 2.6 27.1 72.9 0.0 1.1 0.01
62 Educação privada 5.8 20.7 79.3 3.0 0.7 1.46
63 Saúde pública 6.2 24.8 75.2 0.0 1.2 0.02
64 Saúde privada 6.3 26.1 73.9 5.1 1.8 2.48
65 Atividades artísticas 6.7 23.9 76.1 0.8 0.3 1.38
66 Organizações associativas e outros pessoais 11.6 22.4 77.6 3.8 1.4 3.23

Fonte: elaboração própria. Negrito: quinze maiores valores de cada coluna.
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Um dos pontos mais relevantes da Análise Insumo-Produto é a investigação no âmbito setorial.
Neste sentido, duas outras verificações são feitas: a primeira, na tabela 4.2, observa-se a pressão
de custos sobre cada uma das 66 atividades econômicas consideradas, destacando os efeitos
imediatos e encadeados (ou indiretos). Para isso, utiliza-se o vetor de preços calculado na equação
3.15. Assim, a coluna (1) da tabela indica a pressão de custos sofrida por cada atividade, definindo
como um ERPT a um índice de preço setorial (IPS). As colunas (1.1) e (1.2) deriva a proporção
do efeito imediato e o encadeado nesse repasse. Isso também pode ser observado graficamente na
figura A.1 do apêndice A e sua respectiva legenda com os nomes completos das atividades. Além
disso, a tabela 4.2 revela os vetores α e β, que indicam, respectivamente, a cesta de consumo das
famílias e dos produtores, dadas pelas proporções de cada setor nestes consumos.

A segunda verificação, presente na coluna (2) e nas figuras 4.4 e 4.5, procura investigar o
quanto cada um desses setores participam da construção do pass-through, ou melhor, qual a
proporção deles no ERPT ao consumidor. Nos gráficos, procura-se dar vista a isso de maneira a
analisar separadamente o efeito do canal de insumos de produção importados (4.4) e o de bens
finais importados diretamente para consumo (4.5). Em ambos os casos as estimações são feitas
para a MIP de 2015. Além disso, na tabela 4.3, os resultados para 66 atividade são agregados
para 12 setores da economia brasileira e comparados nos anos 2000 e 2015.

De um modo geral, os efeitos imediatos parecem ter um efeito proporcionalmente pequeno,
embora alguns setores tenham um alto coeficiente de repasse. Isso é facilmente constatado,
sobretudo, observando a figura A.1, no qual os segmentos de cor preta das barras são bem
menos extensos, ressaltando a importância do encadeamento para o repasse. A atividade que
experimenta a mais forte pressão de custos sobre seus preços é a Fabricação de equipamentos
de informática, produtos eletrônicos e ópticos (30), na qual variações de 1% na taxa de câmbio
pressionam os custos, ou elevam seus preços, em 0,46%, sendo apenas 0,05 p.p. proveniente dos
insumos que importa diretamente. Cabe destacar que, não por menos, essa atividade também
apresenta o maior impacto de custos determinado pelo encadeamento, isto é, 0,41 p.p., ou 88%
do ERPT tem origem no repasse de custos de outras empresas nacionais, certamente, devido ao
alto grau de industrialização e dependência horizontal das empresas domésticas envolvidas no
consumo intermediário.

Além dessa, as atividades que sofrem com um maior ERPT são, em sequência: com 0,38%,
a fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros (21); com 0,33%, a
fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos (22); com 0,32%, a fabricação
de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores (35); com 0,27%, a fabricação
de automóveis, caminhões e ônibus, exceto peças (33). Outras 12 atividades apresentam um
ERPT maior que 0,20%. Cabe destacar que, entre as 15 atividades destacadas com maior ERPT
setorial, 14 delas estão entre as atividades 19 e 37, todas identificadas como pertencentes à
indústria de transformação. Evidenciando este setor como o mais afetado por pressões de custos
das variações cambiais.

Com relação à importância de cada atividade no pass-through cambial ao consumidor, a
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Figura 4.4 – Setores com maior proporção de impacto no ERPT para preços ao consumidor, via
consumo intermediário

Fonte: elaboração própria.

Figura 4.5 – Setores com maior proporção de impacto no ERPT para preços ao consumidor, via
bens finais importados

Fonte: elaboração própria.
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coluna (2) da tabela 4.2 mostra que atividades relacionadas à alimentação, ao comércio, setor
automobilístico, de eletrônicos, vestuário, farmacêutico e refino de petróleo são os que mais
repassam variações de preços derivadas de depreciações cambiais. Por outro lado, atividades
relacionadas à indústria extrativas e alguns outros serviços se mostraram triviais para o ERPT ao
IPC. Contudo, este resultado expõe o agregado dos dois canais explorados, nas figuras 4.4 e 4.5
o canal indireto dos insumos e o direto dos bens finais importados são analisado separadamente.

Com objetivo de explorar quais setores são realmente importantes para a definição do pass-
through cambial à índices de preços ao consumidor de maneira detalhada, nas figuras 4.4 e
4.5 são expostas as 15 atividades com maior proporção no ERPT ao IPC. No caso do primeiro
gráfico, a atenção é direcionada somente à via dos custos. Assim, as 15 atividades expostas
correspondem a 75% do ERPT por este canal. No segundo gráfico o foco é no impacto dos bens
finais importados, no qual as atividades elencadas tem uma proporção de 79% no repasse por
essa via.

No caso da pressão de custos exclusivamente pelo canal consumo intermediário (figura 4.4),
a atividade com maior proporção de repasse sobre o IPC foi o comércio por atacado e varejo
(41), que correspondeu a 12,29% do ERPT. Em seguida, com quase a metade da proporção
anterior (6,58%), vem o refino de petróleo e coquerias (19). De maneira mais agregada, algumas
atividades relacionadas ao setor alimentício, tal como de outros produtos alimentares (10), abate
e produtos de carne, inclusive os produtos do laticínio e da pesca (8) e alimentação (47) juntas
são responsáveis por mais de 17% do repasse. O quarto maior repasse (5,85%) é da fabricação
de automóveis, caminhões e ônibus, exceto peças (33), o qual, de fato, é a quinta atividade que
mais sofre pressão sobre seus custos após depreciações cambiais. A atividade de fabricação de
equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (30), apesar de ser a mais impactada
com a pressão de custos, só é a sétima em termos de repasse ao IPC (4,73%), revelando o baixo
peso relativo no consumo final das famílias caracterizado no vetor α.

Já na figura 4.5, os bens importados diretamente para consumo final com maior proporção no
pass-through cambial ao IPC provém da atividade de fabricação de automóveis, caminhões e
ônibus, exceto peças (33), 12,8%. Logo depois vem a fabricação de produtos farmoquímicos
e farmacêuticos (24) e a confecção de artefatos do vestuário e acessórios (14), nas quais tem
uma participação de mais de 8%, cada uma, no ERPT direto. A atividade de alimentação (47)
tem a quarta maior proporção de repasse (7%). Se somado a atividade correspondente a outros
produtos alimentares (10) e abate e produtos de carne, inclusive os produtos do laticínio e da
pesca (8), essa proporção passa a ser, aproximadamente, 14%. Ademais, como já foi dito, deve
ser lembrado que os bens finais importados têm um peso de, aproximadamente, apenas 4% nos
bens finais consumidos internamente, comparando com o inverso aditivo de 96% dos bens com
produção doméstica.

Na tabela 4.3, as 66 atividades analisadas anteriormente são agregadas em 12 setores da
economia brasileira, além de serem estimados os dados também para o ano de 2000, além de 2015,
visando comparar possíveis mudanças na composição do pass-through cambial. Uma primeira
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constatação na comparação entre os dois anos é o maior nível de repasse da taxa de câmbio para
os índices de preços setoriais (IPS), expostos na coluna (1). Em média, há aumento de quase 50%
nesse repasse, no qual quase todos os setores revelaram aumento, exceção apenas às atividades
financeiras. Sendo o comércio com a maior elevação, mais que duplicando a pressão de custos
sofrida. Além disso, um aumento do efeito indireto via encadeamento produtivo também ficou
claro na coluna (1.2), o qual as empresas de quase todos os setores passam a ter uma maior
influência do repasse de custos de outras empresas, comparativamente às suas importações diretas
de insumos de produção.

Tabela 4.3 – Pass-through cambial: pressão de custos em agregação de 12 setores (%)

2000 2015
# Setor (1) (1.1) (1.2) (2) (1) (1.1) (1.2) (2)
1 Agropecuária 5.8 39.5 60.5 2.5 10.9 29.7 70.3 3.1
2 Indústrias extrativas 10.7 22.9 77.1 0.1 16.5 18.4 81.6 0.1
3 Indústrias de transformação 17.2 22.5 77.5 59.8 21.0 23.8 76.2 58.9
4 Eletricid., gás, água e resíduos 8.8 23.4 76.6 2.4 15.3 25.1 74.9 3.4
5 Construção 7.8 37.2 62.8 0.0 10.7 31.6 68.4 0.0
6 Comércio 3.0 30.3 69.7 3.3 6.2 26.9 73.1 8.3
7 Transporte, armaz. e correio 7.7 28.0 72.0 4.9 11.6 28.7 71.3 4.5
8 Informação e comunicação 6.9 21.1 78.9 1.7 9.9 19.7 80.3 2.6
9 Ativ. financeiras e relacionados 4.6 26.6 73.4 3.0 3.9 28.5 71.5 2.4
10 Atividades imobiliárias 0.5 28.6 71.4 1.1 0.9 28.6 71.4 0.9
11 Outras atividades de serviços 5.2 37.6 62.4 20.7 6.9 26.6 73.4 15.3
12 Serviços públicos 3.3 33.2 66.8 0.5 4.2 26.4 73.6 0.5
Legenda:
(1) - ERPT ao Índice de Preço Setorial (IPS);
(1.1) - Proporção apenas do efeito imediato (direto); (1.2) - Proporção apenas do efeito do encadeamento;
(2) - Participação do setor no ERPT ao Índice de Preço ao Consumidor (IPC).

Fonte: elaboração própria.

Quanto à participação dos setores na formação do pass-through cambial ao consumidor,
presente na coluna (2), não é percebido grandes alterações entre os anos. As únicas mudanças
nesse sentido, dignas de nota, são o aumento mais forte da importância do comércio em 2015 e
a redução de outras atividades de serviços, variando em 5 pontos percentuais, cada uma. Um
resultado preponderante nessa análise é o papel das indústrias de transformação na formação do
repasse cambial aos preços dos consumidores finais. Este setor representa, aproximadamente,
60% de todo o ERPT ao IPC, confirmando observações preliminares da tabela 4.2. Logo após
vêm os serviços e o comércio.

Comparando com os resultados de outros países, obtidos em Aydoğuş et al. (2018) para 2010,
conclui-se que os efeitos observados para a indústria de transformação e serviços estão dentro do
esperado. Contudo, também é comum para as outras nações uma forte participação do setor de
construção, sendo considerado pelos autores um setor bastante importante para o pass-through,
algo não constatado no Brasil, o qual apresentou uma proporção nula no repasse ao IPC, conforme
expõe a tabela 4.3. A isto deve ser creditado o ínfimo peso desse setor no consumo final das
famílias no Brasil, que corresponde a apenas 0,04%. Mesmo que fosse agregado à construção o
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setor de atividades imobiliárias, o qual tem um peso de 14% no consumo final das famílias, o
repasse ainda seria baixo, pois as atividades imobiliárias respondem pouco às variações cambiais,
conforme mostra a coluna (1).

De um modo geral, o pass-through cambial deve ser considerado baixo. Observando apenas
o caso de 2010 e comparando com os resultados de outras nações no trabalho de Aydoğuş et
al. (2018), constata-se que o repasse máximo entre os países analisados chega a 0,34% e o
médio foi de 0,18%, enquanto o brasileiro é 0,08% e o menor é o dos Estados Unidos, com
0,07%. O baixo ERPT é creditado, em parte, à baixa abertura da economia brasileira, a qual é
enfatizada pelo baixo impacto de depreciações cambiais sobre custos imediatos das importações
diretas, constatado na figura A.1, e pelo pequeno peso de bens finais importados no consumo
final doméstico (aproximadamente 4%).

Com relação às mudanças do pass-through, Campa e Goldberg (2005) observam que, em sua
amostra de países estudados, parte considerável das alterações do ERPT se deve à mudança na
composição das importações. Todavia, o mesmo não pode ser dito para o aumento da pressão
de custos no Brasil nos anos analisados. Isto porque setores com maior nível de encadeamento
e repasse cambial, como a indústria de transformação, passaram a ter uma menor parcela na
cesta de importações relativamente às outras atividades e ao total. No caso da indústria de
transformação o peso nas importações era de 70% em 2000 e passou a 54% em 2015, enquanto
setores com menor peso no consumo das famílias, como as indústrias extrativas e de construção,
passaram a ter uma maior parcela no conteúdo importado.

4.2 ANÁLISE VAR
Para verificar o comportamento dos preços após variações cambiais, foi estimado um modelo

de Vetores Autorregressivos (VAR) que incorpora explicitamente uma cadeia de distribuição
de preços, no qual, o choque inicial afeta a inflação passando por três estágios. Primeiro,
a depreciação cambial eleva, quase instantaneamente, os preços de importações em moeda
doméstica. Em seguida, isso altera os preços dos insumos importados tornado-os mais caros,
incorrendo em elevação de custos dos produtores nacionais, analogamente ao que é apresentado
na Análise Insumo-Produto. Por fim, a elevação de custos com insumos importados e salários,
além de outros canais, poderão ser repassados, ou não, ao consumidor final. Na prática, distingue-
se as etapas do repasse em preços de importação, ao produtor nacional e ao consumidor final
(IPI, IPP e IPC, respectivamente).

Todas as variáveis incorporadas ao modelo1, bem como suas séries, procedimentos tomados e
fontes são apresentadas na seção 3.3, no quadro 3.1. Em resumo, as variáveis utilizadas no modelo
são a oferta (proxy: inflação do índice de preço do petróleo), a política monetária (taxa de juros
Selic), a demanda (hiato do produto), a variação taxa de câmbio nominal e a inflação dos preços
1 Também foram acrescentadas variáveis dummies para lidar com picos adversos nas séries dessas variáveis, tal

como no início da série, que reflete a mudança de regime cambial, o choque de incerteza em 2002/2003 e para a
crise financeira de 2008.
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de importações, do produtor e ao consumidor.2 Além disso, foi verificada a estacionariedade das
séries, cujos resultados do teste ADF3 encontram-se na tabela B.1.

Foi escolhida uma defasagem para a estimação do VAR, em congruência ao critério de
Schuwarz, o qual pode ser observado na tabela B.2 do apêndice B, bem como os testes diagnósticos
dos resíduos, na tabela B.3. Com relação a estes, as hipóteses testadas de não autocorrelação,
normalidade e homocedasticidade não foram rejeitadas. Ademais, o teste de estabilidade, cujo
resultado encontra-se na figura B.1, confirmou que todas as raízes do modelo encontram-se dentro
do círculo unitário. Assim, foram estimados e analisados os resultados do modelo VAR(1)4 tal
como é identificado na seção 3.2.

O principal objetivo do VAR(1) estimado é observar as FRIs, sobretudo as acumuladas, dos
preços aos choques cambiais, evidenciando a magnitude, isto é, quanto da variação é repassada,
e o comportamento das respostas ao longo do tempo. Como já foi mencionado na metodologia
do trabalho, seção 3.2, a ordenação para a decomposição de Cholesky toma a seguinte sequência:

Oferta→ Demanda→ Taxa de Câmbio→ Preços→ Política Monetária.

Dessa forma, todos os preços da cadeia sofrem choques contemporâneos das variações da taxa
de câmbio. Ademais, seguindo toda a literatura de análise do ERPT em um arcabouço VAR, será
dado foco apenas para as FRIs dos preços5.

Figura 4.6 – FRIs dos preços a choques na taxa de câmbio

Fonte: elaboração própria.

A figura 4.6 expõe as FRIs dos três preços analisados (de importação (IPI), do produtor (IPP)
e ao consumidor (IPC)) a choques de variações cambiais. No primeiro caso, o choque de um
2 Uma exceção ao modelo de McCarthy (2007) é a não utilização da variável de agregado monetário, o qual não

fez diferença ao modelo. Este mesmo procedimento é tomado por Hahn (2003).
3 O teste também foi aplicado sobre as variáveis de preços antes de serem transformadas em inflação, ou taxa de

variação no caso da taxa de câmbio. Assim, também considerou-se o nível das séries brutas em logaritmo.
4 Apesar do modelo prever o uso das taxas de inflação e depreciação cambial, também foi tomado o nível do

logaritmo das séries para a verificação de possíveis relações de cointegração entre as variáveis. Dessa forma,
a partir dos testes de Johansen e de Engle-Granger (tabela B.4 do apêndice B), foram detectadas evidências
da existência de dois vetores de cointegração. Por conseguinte, um Vetor de Correção de Erros (VECM)
estimado gerou Funções de Resposta a Impulso (FRIs) que foram, no entanto, bastante semelhantes às FRIs
do VAR(1). Dessa forma, adotou-se a mesma postura tomada por Hahn (2003) e McCarthy (2007) em uma
circunstância parecida, na qual o modelo VAR inicial, e não o VECM, é considerado suficiente à verificação.
Assim, prosseguiu-se com a análise dos resultados do VAR(1) sem vetores de cointegração.

5 Podendo as demais FRIs serem solicitadas.
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desvio-padrão (DP) na taxa de câmbio (correspondente a uma variação de 5,2%) tem largo efeito
imediato sobre a inflação do IPI de 4,6 pontos percentuais (p.p.). Todavia, no trimestre seguinte
não há mais efeitos relevantes, passando a ser negativo após isso. Sobre o IPP, o mesmo choque
tem uma resposta contemporânea de 0,76 p.p. e 0,36 p.p. sobre sua taxa no segundo trimestre,
sem mais impactos importantes a partir disso. Para a inflação de preços ao consumidor o efeito
do choque cambial é bem mais defasado que o anterior, embora também tenha uma magnitude
bem mais baixa. Assim, a resposta do IPC é de 0,08 p.p. no trimestre contemporâneo ao choque
e tem o pico no segundo, cuja resposta é de 0,20 p.p. e ainda no terceiro trimestre responde em
0,10 p.p..

A seguir são apresentados os principais resultados desta seção. Enquanto as FRIs comuns
apresentaram a resposta da variação da inflação dos preços, as FRIs acumuladas manifestam um
retorno à variação do índice, por estar sobrepondo cada alteração. Portanto, na figura 4.7, as
FRIs acumuladas expõem, assim como as anteriores, um comportamento esperado, no qual é
evidenciada uma maior defasagem da resposta dos preços na medida em que estes se encontram
mais distantes da taxa de câmbio na cadeia de distribuição.

Figura 4.7 – FRIs acumuladas dos preços a choques na taxa de câmbio

Fonte: elaboração própria.

Assim, após um choque de 5,2% na taxa de câmbio, é promovida uma variação de 5% no
IPI com o pico no segundo trimestre, se arrefecendo nos períodos seguintes. Para a inflação do
IPP, o ponto máximo das respostas está entre o segundo e terceiro trimestre, no qual é atingindo
1,1%. O IPC, por sua vez, após uma resposta baixa e estatisticamente insignificante no trimestre
contemporâneo, tem um acréscimo da resposta inflacionária do índice de 0,3% e um pico ao
longo do terceiro e quarto trimestres de 0.4%. Fica claro, portanto, observando os gráficos e as
magnitudes presentes nas figuras 4.6 e 4.7, que o choque cambial tem um impacto mais imediato
e instantâneo sobre o IPI, um pouco mais defasado e de menor magnitude no IPP e baixo e ainda
mais tardio sobre o IPC.

Na tabela 4.4 é apresentado o coeficiente de pass-through de acordo com sua definição usual.
Entendendo que o choque cambial ocorre a partir de uma situação de equilíbrio, sem variação
prévia, assim como os preços estão em uma circunstância de inflação zero no momento do choque
cambial, as FRIs acumuladas dos preços são normalizadas ao choque de um desvio padrão da
variação cambial de maneira que este corresponda a uma variação de 1% e as FRIs dos preços
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respondam proporcionalmente, em variações percentuais. Os resultados indicam, portanto, o
coeficiente total de pass-through da taxa de câmbio para cada índice de preço, conforme é exposto
na tabela 4.4.

Tabela 4.4 – ERPT dos preços (em %) normalizado ao choque de 1% na taxa de câmbio

Trimestre IPI IPP IPC
1 0.88 0.15 0.02
2 0.97 0.21 0.05
3 0.88 0.22 0.07
4 0.76 0.19 0.07
8 0.48 0.15 0.05
12 0.43 0.16 0.04

Fonte: elaboração própria.

Dessa forma, deve ser interpretado que após um choque inicial de 1% na taxa de câmbio, o
IPI tem uma inflação equivalente a 0,97%, alcançada no segundo trimestre. Analogamente, o
pass-through do IPP chega a uma variação total de 0,22%, no terceiro trimestre. E o repasse total
para o consumidor atinge 0,07%, correspondente à resposta do IPC ao longo do terceiro e quarto
trimestres. Os resultados também mostram a persistência inflacionária após dois e três anos nas
duas últimas linhas da tabela 4.4. Apesar da tabela não expor os intervalos de confiança, pode
ser dito que, no primeiro caso, apenas o índice de preços de importação mantém uma variação
estatisticamente significante dois anos após o choque inicial da taxa de câmbio. Contudo, depois
de três anos, nenhum dos índices de preços investigados têm a persistência de suas variações
estatisticamente diferente de zero.

Enquanto a Análise Insumo-Produto indicou apenas as pressões de custos ocasionadas por
depreciações cambiais sobre índices de preços hipotéticos, os resultados da modelagem VAR
indicam o repasse efetivo, pois detectam as variações de índices de preços reais determinadas
pelas variações da taxa de câmbio nominal brasileira, ou seja, o pass-through em seus diversos
canais de propagação agregados. Portanto, observando as FRIs, pode ser dito que inicialmente
ocorre uma transmissão da depreciação cambial apenas para preços externos, o qual eleva os
preços de importações em moeda doméstica (IPI). Depois, o estágio anterior altera os preços dos
insumos importados tornado-os mais caros, incorrendo em elevação de custos dos produtores
nacionais (IPP). Neste nível da cadeia o coeficiente de repasse é menor devido à distribuição de
custos, contenção de mark-ups, composição da cesta do índice e diversos fatores envolvidos no
processo de encadeamento produtivo e relativo a cada mercado.

Por último, o grau de repasse é ainda menor sobre o IPC devido à diferença da composição
da cesta bens do consumidor relativamente aos outros índices, ao ambiente de inflação estável
e baixa, à inibição de custos e/ou contenção de mark-ups e outras características da oferta e
da demanda, tal como substituição e concorrência no mercado interno. De um modo geral, as
variações da taxa de câmbio afetam os preços ao consumidor via aumento dos custos de insumos
importados, como um pass-through atenuado da variação do IPP ao IPC. Isto é, do produtor
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doméstico ao consumidor final, ao qual o repasse é incompleto por causa das características
acima elencadas. Outra forma é pelo canal direto dos bens finais importados para consumo das
famílias, que ao variar os preços dos tradables que compõem a cesta do IPC, alteram este índice
instantaneamente. E ademais, pelo canal da demanda, cuja depreciação cambial eleva a procura
por substitutos domésticos e exportações, encarecendo estes itens.

Além disso, em uma análise complementar e acessória, é observado na figura 4.8 a decom-
posição da variância do erro de previsão dos três preços observados. No caso da inflação do
IPI, constata-se que taxa de câmbio é responsável por 70% da variância do desvio da previsão
no primeiro trimestre e, em média, 61% ao longo de um ano, de acordo com as barras pretas.
Para o IPP, em torno de 61% do erro previsão é determinado por sua própria variação. Logo em
seguida, choques da taxa de câmbio são responsáveis por 14% da variância do erro de previsão em
todos os oito trimestres considerados. A variância do erro de previsão do IPC é principalmente
determinado pela própria inflação, cerca de 60%, e pela inflação do IPP, 26%, e mais 9% pela
variação cambial.

Figura 4.8 – Proporção da taxa de câmbio na decomposição da variância de previsão dos preços

Fonte: elaboração própria.

A critério de comparação, o resultado encontrado neste trabalho referente ao pass-through a
preços ao consumidor, evidenciado na tabela 4.4 com um valor de 0,07%, é considerado baixo
relativamente a outras pesquisas de metodologia semelhante aplicadas ao Brasil. Como exemplo,
Belaisch (2003) verifica um repasse de 0,17% ao longo de 1999 a 2002. Menezes e Fernandez
(2013), para o período de 1999 a 2011, obtêm um ERPT de 0,10%. Já Aleem e Lahiani (2014)
analisam para um conjunto de países emergentes e verificam, para o Brasil, um pass-through de
0,14%, durante 1999 a 2009, e de 0,24% anteriormente ao regime de metas (1995 a 1999). Além
disso, entre os países analisados pelos autores (México, Filipinas, Coréia do Sul e Tailândia),
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cuja média é 0,06% de ERPT, o brasileiro é o mais alto.
Utilizando metodologias diferentes, no caso de López-Villavicencio e Mignon (2017) aplica-

se ‘regressões de pass-through’ a 14 economias emergentes, no qual é verificado para o Brasil
um repasse de 0,04%, entre 1994 e 2015. Resultado considerado a mediana da amostra de
países. Ainda em abordagens distintas das realizadas aqui, Pimentel, Luporini e Modenesi (2016)
encontram um repasse de depreciações no valor de 0,11% de 1999 a 2013, mas 0,02% no caso
de apreciação. Fernandez et al. (2018), com um modelo TVAR (Threshold VAR) aplicado entre
2000 a 2015, verificam que o choque cambial de 1% leva a 0,07 p.p. de repasse no período
anterior a crise financeira (2000-2007) e 0,02 p.p. no período posterior (2008-2015). No mesmo
sentido, utilizando um modelo DSGE e cadeias de Markov para os anos de 2000 a 2015, Marodin
e Portugal (2018) evidenciam um repasse para um 1% de variação cambial de 0.10 p.p. em
períodos considerados de crise e nulo em situações normais.

Concluindo, o coeficiente de pass-through cambial encontrado para os preços ao consumidor
deve ser considerado de grau baixo. Comparado os resultados médios da AIP entre 2000 e 2015
para o ERPT estimado ao IPC na seção 4.1, também para uma variação cambial de 1%, foi de
0,08%, e 0,11% quando adicionado o efeito dos bens finais importados diretamente para consumo
(chegando a 0,13% em 2015).

Os valores encontrados da AIP foram, portanto, maiores que o medido pelo VAR, a despeito
de representarem apenas um ou dois canais de transmissão. Como o pass-through da AIP indica,
na realidade, a pressão de custos que pode ser repassada, ou não, para os preços finais, e o VAR
aponta o pass-through efetivo, então pode ser dito que há no Brasil uma inibição da pressão de
custos ocasionada por depreciações cambiais. Por conseguinte, como ao longo deste período deve
ser considerado que houve também uma maior estabilidade inflacionária alcançada, o resultado
averiguado corrobora com a hipótese de Taylor (2000), para o qual o ambiente de baixa inflação
reduz o poder de precificação das firmas e, consequentemente, também o pass-through cambial.



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa teve como objetivos investigar o pass-through da taxa de câmbio (ERPT) em
alguns de seus distintos aspectos. A intenção foi observar como este efeito se propaga ao longo
da cadeia produtiva e de distribuição de preços, enfatizando a pressão de custos exercida por
depreciações cambiais e a proporção dos diferentes setores da economia no repasse. Além disso,
para um olhar amplo e agregado, foi avaliada a resposta de diferentes índices de preços efetivos
à variação cambial, ressaltando as camadas de transmissão e atentando-se para sua dimensão,
velocidade e comportamento.

Para explorar o objeto de estudo, primeiro, em um trabalho de revisão da literatura teórica,
foi exposto seu conceito, delineados os diferentes mecanismos pelos quais atingem os preços
domésticos e observado o histórico da pesquisa na área, bem como seu paradigma atual. Adiante
isso, foram exploradas as evidências e os meios utilizados para alcança-las. Posteriormente, com
base no ferramental disposto na literatura, o ERPT foi investigado no caso do Brasil, desde o
período de adoção da moeda corrente e do regime de flutuação cambial.

Para avaliar o repasse cambial, este trabalho fez uso de duas metodologias, as quais, apesar
das diferenças, são capazes de apresentar resultados complementares. Na primeira, a Análise
Insumo-Produto (AIP) foi encarregada de fornecer a magnitude da pressão exercida pelos custos
nos preços da economia doméstica, após depreciações cambiais. Além disso, o repasse cambial
pôde ser decomposto em efeitos particulares (direto e encadeado) e setoriais. Em uma outra
etapa, a segunda metodologia adotada foi uma abordagem de Vetores Autorregressivos (VAR)
que incorpora a cadeia de distribuição de preços. Assim, foi definido o comportamento do ERPT
de maneira agregada ao longo de estágios de repasse, definidos em preços de importação (IPI),
do produtor (IPP) e ao consumidor (IPC).

Os resultados indicaram que a pressão de custos vem mudando de comportamento. Foi
percebido ao longo da década de 2000 um movimento médio razoavelmente estável, porém
com ERPT mais baixo no período anterior e crescente no posterior, sobretudo após a crise de
2008/2009. Isto sugere que mudanças na estrutura de consumo intermediário da economia
brasileira podem estar provocando uma maior pressão de custos sobre os preços ao produtor e
ao consumidor. Além disso, o repasse cambial pôde ser decomposto em efeitos específicos, no
qual uma das principais conclusões é que o efeito direto tende a ser baixo ou pouco importante
relativamente ao impacto proporcionado pelo encadeamento produtivo. Outro mais, a análise
setorial destacou que setores como o automobilístico, alimentício, farmacêutico, de refino do
petróleo e de comércio por atacado e varejo têm uma maior responsabilidade na transferência da
elevação dos preços ao consumidor originada de depreciações cambiais.

Os resultados da modelagem VAR evidenciam uma maior defasagem no repasse à medida
que os preços se aproximam do consumo final das famílias. Há um impacto imediato sobre IPI,
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menor e com mais atraso sobre o IPP e ainda mais reduzido e defasado sobre o IPC. Ressaltando,
portanto, como característica mais relevante a redução forte e defasada da magnitude do ERPT
ao longo da cadeia. Esta característica é parcialmente esperada, visto que a defasagem de repasse
ao longo dos estágios de precificação se deve ao tempo envolvido desde a importação, tratamento
e processamento de insumos, produção de mercadorias e bens finais e todas as etapas envolvidas
no encadeamento até o consumo das famílias.

Quanto à redução do repasse ao longo da cadeia, isso reflete as diferenças inerentes aos
próprios índices e a contenção e distribuição do repasse dos custos. Principalmente observando
o consumo final, cuja comparação em termos relativos com os resultados da AIP implicam
repasse efetivo mais baixo que o verificado pela via somente de insumos importados. O que
provavelmente reflete uma inibição da pressão de custos. Esta limitação no repasse ao consumo
final pode estar ocorrendo devido ao funcionamento de mecanismos de mercado, desconsiderados
na AIP, tais como a concorrência, substituição e diferenças nas elasticidades da demanda de
produtos domésticos e importados.

Além disso, o menor repasse de custos é uma característica que corrobora com a hipótese
de Taylor (2000), para o qual o ambiente de baixa inflação alcançado (após a adoção do Real
e regime de metas de inflação no caso do Brasil) reduz o poder de precificação das firmas.
Isto, por amenizar a expectativa de persistência das variações de custos e preços. Assim, os
choques cambiais passariam então a serem percebidos como preponderantemente transitórios.
Conduzindo a um menor repasse das flutuações da taxa de câmbio para custos de produção,
identificado do IPI ao IPP, e preços finais ao consumidor.

A presente análise contribuiu para a literatura econômica de pass-through cambial no sentido
de fornecer uma avaliação delimitada de canais específicos, tal como o dos custos, e de efeitos
decompostos em caráter imediato, encadeado e setorial. A utilização da AIP para o tema foi
uma inovação no caso do Brasil, e agregou também em um âmbito mais amplo ao fornecer
uma aplicação da metodologia resgatada recentemente por Aydoğuş et al. (2018). Também foi
acrescentado à pesquisa na área uma medida efetiva de ERPT para diferentes preços em uma
cadeia de distribuição, deixando delineado seu comportamento.

De forma geral, as aplicações e os resultados têm implicações à política econômica. Em
um primeiro ponto, a contenção da pressão de custos pode estar enfatizando eficácia da política
monetária, uma vez que, como demonstram Gagnon e Ihrig (2004) e Murchison (2009), o
ambiente de maior estabilidade promovido pela maior austeridade do banco central é quem
inibe o poder precificação das firmas. No caso do Brasil, desde a adoção do Real e de outras
medidas reformistas realizadas em um plano conjunto, foi alcançado um nível inflacionário estável,
sobretudo após a aplicação do regime de metas, que tornou o controle da inflação o principal
objetivo do banco central. Os resultados proporcionam ainda uma previsão média de possibilidade
inflacionária após depreciações cambiais. Os modelos fornecem também informações a serem
consideradas pela política cambial, considerando não apenas o impacto inflacionário, mas também
o monitoramento de impactos setoriais.
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Algumas limitações da análise também devem ser destacadas. Como já mencionado, as
próprias hipóteses da análise AIP não consideram mecanismos de mercado, importantes no
comportamento do pass-through cambial. Contudo, são elas mesmas que permitem conhecer o
repasse considerando apenas a estrutura produtiva da economia brasileira, ou seja, observar o canal
de custos de produção. Uma outra restrição foi a ausência de uma avaliação dos determinantes do
ERPT brasileiro, comum em publicações internacionais que realizam análises cross-country. Para
estas, observar fatores que causam o pass-through são facilitadas pelo fato de o ERPT encontrado
para cada país sob uma mesma metodologia poder ser confrontado com as características de
cada nação (como o grau de abertura, volatilidade cambial e inflacionária, entre outros). Uma
última limitação identificada foi a desconsideração de repasses assimétricos decorrentes da fonte,
direção e magnitude do choque cambial, comumente verificadas na literatura recente. Além de
não examinar a possível distinção de repasse para períodos caracterizados por situações diferentes,
como em circunstâncias de crise e alto grau de incerteza.

Dessa forma, como sugestão para futuras pesquisas, deve ser tomada uma posição no sentido
a sanar as limitações enunciadas. A exemplo, o comportamento assimétrico do ERPT deve ser
monitorado, haja vista que trabalhos como Tunç (2017) mostram que este efeito é evidente em
economias emergentes1. Uma saída para avaliar os determinantes do pass-through somente para
o caso do Brasil pode ser alcançada relacionando o ERPT dos setores identificados na AIP com
características inerentes aos mesmos, em uma análise cross-section, ou mesmo em painel.

Ademais, para um maior detalhamento e robustez, como enfatizada em Mishkin (2008),
também deve ser proposta a utilização de modelos teóricos e estruturais de maior porte, sem
renunciar à dinâmica, enfatizando os canais de transmissão cambial. Verifica-se que modelos do
tipo DSGE (dynamic stochastic general equilibrium) apresentam uma estrutura propícia para
análise. Permitindo o detalhamento aprofundado dos mecanismos econômicos com grande rigor
teórico e um considerável ajustamento empírico, possibilitando a análise de variados tipos de
choques e sua repercussão dinâmica na economia como um todo. Fica evidente que durante a
estruturação de um modelo desse tipo, torna-se imperioso passar em uma etapa de modificação
e inserção de equações que identifiquem separadamente as vias de transmissão do repasse da
taxa de câmbio, de forma a possibilitar entender com maior profundidade o funcionamento desse
mecanismo. Além de investigar a cadeia de produção e distribuição de preços, destacando o
comportamento de mark ups, que é variável determinante para o nível de pass-through cambial.

1 O que é comprovado para o Brasil em Pimentel, Luporini e Modenesi (2016), Fernandez et al. (2018) e Marodin
e Portugal (2018).
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APÊNDICE A – ATIVIDADES DA
MATRIZ INSUMO-PRODUTO

Figura A.1 – Pass-through cambial por setor: pressão de custos setoriais

Fonte: elaboração própria. Legenda dos números dos setores nas tabelas A.1 e A.2.
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Tabela A.1 – Legenda dos números das atividades utilizados nos gráficos (1/2)

Número Atividades
1 Agricultura, inclusive o apoio à agricultura e a pós-colheita
2 Pecuária, inclusive o apoio à pecuária
3 Produção florestal; pesca e aquicultura
4 Extração de carvão mineral e de minerais não-metálicos
5 Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio
6 Extração de minério de ferro, inclusive beneficiamentos e a aglomeração
7 Extração de minerais metálicos não-ferrosos, inclusive beneficiamentos
8 Abate e produtos de carne, inclusive os produtos do laticínio e da pesca
9 Fabricação e refino de açúcar
10 Outros produtos alimentares
11 Fabricação de bebidas
12 Fabricação de produtos do fumo
13 Fabricação de produtos têxteis
14 Confecção de artefatos do vestuário e acessórios
15 Fabricação de calçados e de artefatos de couro
16 Fabricação de produtos da madeira
17 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel
18 Impressão e reprodução de gravações
19 Refino de petróleo e coquerias
20 Fabricação de biocombustíveis
21 Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros
22 Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos
23 Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e higiene pessoal
24 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos
25 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico
26 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos
27 Produção de ferro-gusa/ferroligas, siderurgia e tubos de aço sem costura
28 Metalurgia de metais não-ferosos e a fundição de metais
29 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos
30 Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos
31 Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos
32 Fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos
33 Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus, exceto peças
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Tabela A.2 – Legenda dos números das atividades utilizados nos gráficos (2/2)

Número Atividades
34 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores
35 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores
36 Fabricação de móveis e de produtos de indústrias diversas
37 Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos
38 Energia elétrica, gás natural e outras utilidades
39 Água, esgoto e gestão de resíduos
40 Construção
41 Comércio por atacado e varejo
42 Transporte terrestre
43 Transporte aquaviário
44 Transporte aéreo
45 Armazenamento, atividades auxiliares dos transportes e correio
46 Alojamento
47 Alimentação
48 Edição e edição integrada à impressão
49 Atividades de televisão, rádio, cinema e gravação/edição de som e imagem
50 Telecomunicações
51 Desenvolvimento de sistemas e outros serviços de informação
52 Intermediação financeira, seguros e previdência complementar
53 Atividades imobiliárias
54 Atividades jurídicas, contábeis, consultoria e sedes de empresas
55 Serviços de arquitetura, engenharia, testes/análises técnicas e P & D
56 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas
57 Aluguéis não-imobiliários e gestão de ativos de propriedade intelectual
58 Outras atividades administrativas e serviços complementares
59 Atividades de vigilância, segurança e investigação
60 Administração pública, defesa e seguridade social
61 Educação pública
62 Educação privada
63 Saúde pública
64 Saúde privada
65 Atividades artísticas, criativas e de espetáculos
66 Organizações associativas e outros serviços pessoais



APÊNDICE B – SELEÇÃO DE
DEFASAGEM E TESTES

DIAGNÓSTICOS DOMODELO VAR

Tabela B.1 – Teste ADF e ADF-GLS (ERS) sobre as variáveis*

ADF: Nível ADF: 1o Dif. ERS: Nível ERS: 1o Dif.
Estat. Prob. Estat. Prob. Estat. Prob. Estat. Prob.

Petróleo -3.27 0.0199 -7.15 0.0000 0.48 0.8192 -3.15 0.0016
Hiato -4.14 0.0015 -6.55 0.0000 -2.84 0.0044 -6.34 0.0000
Câmbio -1.58 0.4904 -5.63 0.0000 -0.01 0.6788 -1.89 0.0557
IPI -0.76 0.8231 -6.23 0.0000 0.75 0.8765 -1.94 0.0505
IPP -2.25 0.1901 -5.23 0.0000 1.58 0.9724 -2.50 0.0120
IPC -1.25 0.6473 -3.57 0.0087 0.67 0.8605 -2.22 0.0254
Selic -2.19 0.21327 -7.21 0.0000 0.28 0.7658 -4.90 0.0000
*Todos os valores de teste considerando apenas o critério Bayesiano de Schwarz (BIC).

Fonte: elaboração própria.

Tabela B.2 – Seleção de defasagem do VAR

Defasagem AIC BIC HQ
1 -36.995 * -35.238 * -36.294 *
2 -36.658 -33.364 -35.345
3 -36.465 -31.633 -34.540
4 -36.067 -29.697 -33.528
5 -36.025 -28.118 -32.874
6 -36.541 -27.097 -32.778

Fonte: elaboração própria.
*Ordem de defasagem preferível por cada critério.
AIC = critério de Akaike
BIC = critério Bayesiano de Schwarz
HQ = critério de Hannan-Quinn
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Tabela B.3 – Testes diagnósticos dos resíduos

Testes Defasagem Estatística Prob.
Autocorrelação 1 55.4418 0.2448

Teste LM
2 65.1151 0.0614
3 48.5611 0.4908
4 43.0202 0.7131

Heterocedasticidade
Teste ARCH 1 737.3500 0.8821
Teste de White 482.7398 0.9381

Normalidade
Teste de Doornik-Hansen 14.3513 0.4239

Fonte: elaboração própria.

Tabela B.4 – Testes de cointegração

Teste de Engle-Granger
Equação* Estat. τ Prob. Estat. z Prob.
Pétroleo -4.79 0.1237 -32.84 0.1820
Hiato -4.52 0.1969 -31.64 0.2164
Câmbio -3.70 0.5538 -25.33 0.4618
IPI -4.51 0.2000 -40.42 0.0488
IPP -3.80 0.5007 -25.08 0.4753
IPC -3.29 0.7439 -19.42 0.7405
Selic -4.61 0.1696 -40.94 0.0441

Teste de Johansen
Vetores (H0) Autovalor Traço V. Crítico Prob.
Nenhum 0.53 163.1704 125.62 0.0000
< 1 0.46 104.2329 95.75 0.0115
< 2 0.29 56.3108 69.82 0.3656
< 3 0.15 30.0449 47.86 0.7167
< 4 0.14 17.1397 29.80 0.6297
< 5 0.07 5.7527 15.49 0.7245
< 6 0.01 0.4160 3.84 0.5190

*Teste sobre a equação referente a cada variável dependente.
Fonte: elaboração própria.
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Figura B.1 – Teste de estabilidade do VAR

Fonte: elaboração própria.
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