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RESUMO 
 
A demanda por moeda é um dos fatores que determinam o comportamento econômico de um país, ou 
seja, a autoridade monetária deve ofertar uma quantidade de moeda que satisfaça a sua demanda em 
um determinado período, de forma a manter o adequado funcionamento da economia. O presente 
estudo revelou a influência de fatores coerentes com a teoria econômica sobre a demanda por moeda 
em um determinado período. O modelo econométrico adotado, de regressão linear dinâmica, eliminou 
a tendência estocástica, empregou a metodologia geral para o específico da London School of 
Economics e determinou a não-estacionariedade das séries incorporadas ao modelo. Tomando-se o 
cuidado de verificar a hipótese de causalidade para definir o correto sentido de acontecimento dos 
fenômenos, caracterizando a relação de causa e efeito. Os resultados auferidos denotam que as 
variáveis que mais influenciam a demanda por moeda são a variação percentual da demanda monetária 
defasada seis períodos (t-6), as variações percentuais da taxa de juros no período atual (t), as variações 
percentuais do nível geral de preços defasados de (t-4), as variações percentuais do produto industrial, 
como proxy da renda, com defasagens nos períodos atual (t), (t-1), (t-2) e (t-5), as variações 
percentuais das operações de crédito do sistema financeiro nacional defasado seis períodos (t-6) e as 
variações percentuais da taxa de câmbio defasada nos períodos atual (t) e quinto período (t-5). Além 
disso, percebeu-se forte influência dos efeitos da tendência e da sazonalidade aliado ao mecanismo de 
correção de erros (ECM). 
 
Palavras Chave: demanda por moeda; regressão dinâmica; econometria. 
 

ABSTRACT 
 
Currency demand is one of the factors that determine a country’s economic behavior, that is, the 
monetary authority shall offer a volume of currency that fulfills its demand over a specific time period, 
giving the economy the opportunity to behave adequately. The present study has revealed the 
influence of factors that are coherent with economic theory on currency demand over a period of time. 
The adopted dynamic linear regression econometric model eliminated the stochastic tendencies, made 
use of the London School of Economics ‘general to specific’ methodology, and has determined the 
non-stationarity of the incorporated series on the model, as well as has been taken special care on 
verifying the causality hypothesis to correctly define the order of occurrence of the observed 
phenomena, characterizing the cause-and-effect relationship. The results show that the most influent 
variables on the currency demand are the relative variation of currency demand itself with a lag of 6 
periods (t-6), the relative variation of the interest rate in the current period (t), the relative variation of 
the general price index lagged by (t-4), the relative variation of the industrial outcome as a proxy of 
the revenue lagged by (t), (t-1), (t-2), (t-5), the relative variation of the credit operations of the 
National Financial System lagged six periods (t-6) and the relative variation of the exchange rate 
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lagged on (t) and (t-5). Beyond that, it is noticeable the strong influence of trend and seasonality 
effects allied to the Error Correction Mechanism (ECM). 
 
Keywords: currency demand; dynamic regression; econometrics. 
 
1- INTRODUÇÃO 

A literatura pertinente a demanda por moeda é bastante extensa e crescente tanto no Brasil como 
no exterior. Estudos pioneiros como os desenvolvidos por FISHLOW (1968), SIMONSEN (1970), 
PASTORE (1973), CONTADOR (1974), BARBOSA (1978), CARDOSO (1981) e ROSSI (1993) 
mostram também como a moeda é uma variável que se encontra integrada a todos os modelos 
econômicos independentemente da versão (estocástica ou não-estocástica), e até mesmo 
independentemente da escola de pensamento econômico que orienta a análise. 

Nos diferentes estudos supracitados, verificou-se a evidência a respeito da não conclusão ou 
mesmo inexistência da estabilidade monetária, aliado aos problemas de simultaneidade no processo de 
estimação econométrica, estrutura de defasagens, forma funcional inadequada do modelo estimado, 
bem como a não definição do papel da taxa de juros na determinação da demanda por moeda. 

Em razão da importância atribuída à moeda para o correto funcionamento da economia, levanta-
se a questão da previsão do quanto será necessário de moeda em circulação sem que ela extrapole suas 
funções e passe a interferir diretamente sobre outras variáveis econômicas, tais como renda e nível de 
emprego. Notadamente que o crescimento da quantidade de moeda em circulação deve ser 
proporcional ao crescimento de variáveis reais como, por exemplo, da renda para que não gere 
inflação (visão monetarista). A oferta monetária pode ser vista como um fator que exerce grande 
influência sobre o funcionamento da economia podendo ser definida - quando considerada a condição 
de equilíbrio no mercado de moeda - pelo seu lado oposto, qual seja, o da própria demanda por moeda, 
isto é, a Autoridade Monetária deve ofertar uma quantidade de moeda que satisfaça sua demanda a 
cada período. 

Um estudo sobre a estimação da equação de demanda por moeda envolve dois tipos de 
problemas: a especificação das variáveis que explicam seu comportamento (dadas as definições de 
moeda adotadas) considerando as características específicas da amostra em análise e a definição de 
moeda mais adequada tomando-se a referência do caso. 

1.1 Objetivo 
Este trabalho procura desvendar, econometricamente,  quais são os fatores mais relevantes que 

determinam a demanda por encaixes monetários no Brasil baseando-se no modelo de regressão linear 
dinâmica, mais especificamente na metodologia geral para o específico. Tal função partirá de uma 
especificação logarítmica nos nível das variáveis selecionadas visando obter parâmetros cujos valores 
são as elasticidades. 

1.2 Metodologia 
Trata-se, segundo Silva e Menezes (2001), de uma pesquisa teórica quanto à natureza do 

fenômeno; quantitativa quanto à abordagem metodológica; descritiva e explicativa quanto aos 
objetivos (busca descrever os fatores mais relevantes que determinam a demanda por encaixes 
monetários e  explicá-los  à luz dos métodos econométricos) e bibliográfica do ponto de vista dos 
procedimentos técnicos de coleta de dados. 

O trabalho encontra-se estruturado em quatro seções. A segunda seção traz uma breve descrição 
sobre os testes de raiz unitária e de co-integração. A terceira seção enfoca os resultados empíricos, 
pautando-se nos dados históricos da economia brasileira. A quarta seção retrata as considerações finais 
e recomendações para trabalhos futuros. Os dados utilizados para este estudo foram coletados junto ao 
site do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA). 

2- OS TESTES DE RAÍZES UNITÁRIAS E DE CO-INTEGRAÇÃO 
À medida que um modelo econométrico é formulado, é necessário compreender se o processo 

subjacente que originou a amostra pode ser considerado invariante ao período de tempo, ou seja, deve-
se avaliar se a relação estrutural entre as variáveis do modelo modifica-se com o decorrer do tempo. Se 
isso ocorre não é possível utilizar-se da metodologia convencional de análise de regressão. 
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Caso seja encontrado alguma influência do tempo nas variáveis do modelo, então tal regressão 
captará apenas a influência do tempo nas variáveis, não refletindo desse modo, o relacionamento entre 
elas. Logo, as relações de equilíbrio entre as variáveis só poderão ser alcançadas no longo prazo, 
sendo impossível fazer qualquer tipo de inferência no curto prazo. GRANGER e NEWBOLD (1974) 
foram os primeiros autores a invocarem o conceito de regressão espúria, ao perceber que duas 
variáveis que dependam do tempo sejam utilizadas na formulação de uma regressão e que o 
coeficiente de explicação ou de determinação seja bastante elevado, mas com resíduos fortemente 
autocorrelacionados. 

Assim, os erros forçarão para baixo os desvios padrões dos parâmetros da regressão formulado e 
os coeficientes estimados serão muito instáveis. Visando diagnosticar as suspeitas de que as séries 
temporais guardam algum relacionamento com o tempo, sugere-se verificar a ordem de integração das 
séries econômicas. 

A ordem de integração de determinada variável corresponde ao número de diferenciações 
necessárias para que uma série temporal se torne estacionária. O número de diferenças, (Yt – Yt-1), 
necessárias para que a série Yt fique estacionária corresponde ao número de raízes unitárias da série. 

Neste trabalho utiliza-se o teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) para identificação de raiz 
unitária em cada uma das séries temporais utilizadas DICKEY e FULLER (1979). Considera-se a 
seqüência das seguintes equações para testar a presença de raiz unitária: 
` 

∑ ε+Δ⋅φ+⋅γ+β+α=Δ −− titi1ttt YYY                                                                                                       (1) 
 

∑ ε+Δ⋅φ+⋅γ+α=Δ −− titi1tt YYY                                                                                                              (2) 
 

∑ ε+Δ⋅Φ+⋅γ=Δ −− titi1tt YYY                                                                                                                     (3) 
 

Observe que a expressão (1) inclui uma tendência temporal linear e um intercepto ou drift. Já a 
expressão (2) inclui somente o intercepto, enquanto a expressão (3) é apenas um passeio aleatório. Em 
todas essas equações o parâmetro de interesse será o γ. Logo, se γ = 0, a seqüência Yt conterá uma raiz 
unitária. 

O teste envolve a estimativa seqüencial das equações anteriores, valendo-se do método dos 
Mínimos Quadrados Ordinários (OLS) para obter γ e seu respectivo desvio padrão. Deve-se então 
comparar o resultado da estatística t com o valor crítico determinado nas tabelas de Dickey-Fuller, para 
aceitar ou rejeitar a hipótese da nulidade γ = 0. As seqüências dos testes supracitados pode ser resumidas 
no Quadro 1 a seguir. 
 
Quadro 1: Procedimentos para Identificar a Ordem de Integração de uma Série {Yt} 

Estimar ∑ ++++= −− titi1ttt εΔYΦγYβαΔY e aplicar as seguintes estatísticas: 

ττ  :  γ = 0 ?       →       Não     →     Deve-se parar: pode-se concluir que não há raiz unitária. 
          ↓ 
        Sim 
          ↓ 
Deve-se testar a existência de tendência. 
          ↓ 
τβτ :  β = 0 ?    →  Não  →  γ = 0  utilizando-se a     →    Sim: conclui-se que há raiz unitária.  
φ3   dado γ = 0 ?                       distribuição normal? 
                                                                                  →     Não: conclui-se que não há raiz unitária. 
       ↓ 
         Sim 
       ↓ 

   Estimar   ∑ +++= −− titi1tt εΔYΦγYαΔY ,  e aplicar as seguintes estatísticas: 

τμ :  γ = 0 ?      →     Não     →      Deve-se parar: pode-se concluir que não há raiz unitária. 
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         ↓ 
       Sim 
         ↓ 
Deve-se testar se há raiz unitária. 
         ↓ 
ταμ : α = 0 ?    →  Não  →  γ = 0  utilizando-se a       →  Sim: conclui-se que há raiz unitária. 
φ1   dado γ = 0 ?                        distribuição normal? 
         ↓                                                                        →   Não: conclui-se que não há raiz unitária. 
    Sim 
         ↓ 

   Estimar  ∑ ++= −− titi1tt εΔYΦγYΔY , e aplicar a seguinte estatística: 

τ  : γ = 0 ?                           →    Sim: pode-se concluir que {Yt} tem raiz unitária. 
                                            →    Não: pode-se concluir que não há raiz unitária. 

Fonte: Adaptado de ENDERS (1995). 
 

As estatísticas a serem testadas com base nas expressões (1) e (3) são, respectivamente, (ττ), (τμ) 
e (τ). O valor crítico do teste depende da forma como a regressão é estimada, além do tamanho 
amostral (maiores detalhes sobre o assunto veja em ENDERS, (1995, p. 89). Ademais, as estatísticas 
Dickey-Fuller denotadas por (φ1, φ2 e φ3) são usadas para testar as hipóteses conjuntas sobre os 
coeficientes. Tais estatísticas são construídas da mesma forma que o teste F-Fisher convencional. 
Acrescenta-se que as estatísticas denotadas por (ττ, τβτ, τμ, ταμ, τ e φi) e os respectivos valores críticos 
são encontrados em DICKEY e FULLER (1979), sendo sumarizados como segue: 

 ττ: visa testar (γ = 0) com base na expressão ∑ ε+Δ⋅Φ+⋅γ+β+α=Δ −− titi1ttt YYY , averiguando se 
existem flutuações estacionárias em torno de uma tendência determinística linear; 

 τβτ: visa testar (α, β, ρ) = (0, 0, 1) com base na expressão t1ttt YY ε+⋅ρ+β+α= − ; 
 φ3: vista testar conjuntamente a hipótese da nulidade de β = 0 e ρ = 1; 
 τμ: visa testar a hipótese de que γ = 0 com base na expressão ∑ ε+Δ⋅Φ+⋅γ+α=Δ −− titi1tt YYY , 

averiguando se existem flutuações em torno de uma média constante; 
 ταμ: Visa testar (α; ρ) = (0, 1) com base na expressão t1ttt YY ε+⋅ρ+β+α= − ; 
 φ1: visa testar conjuntamente as hipóteses de que α = 0 e ρ = 1; 
 τ: visa testar a hipótese de que ρ = 1, com base na expressão ∑ ε+Δ⋅Φ+⋅γ+α=Δ −− titi1tt YYY  

No que tange ao número de defasagens incluídas nos testes para determinar a ordem de 
integração das variáveis, cabe salientar que se for utilizado um número elevado, isso pode reduzir 
significativamente o poder dos testes, rejeitando-se desta forma a nulidade da hipótese de raiz unitária, 
dado que, com o acréscimo de defasagens, é necessário proceder às estimações de novos parâmetros, o 
que acarreta perda de graus de liberdade, ao passo que um número muito pequeno poderá fazer com 
que o processo de erro não seja captado de forma adequada, de tal forma que o parâmetro γ e o desvio 
padrão dos erros não sejam bem estimados. 

Assim, ENDERS (1995) recomenda que os testes sejam iniciados com um modelo com número 
relativamente grande de defasagens (número superior ao que geralmente é utilizado nas análises de 
séries com periodicidade anual, que neste caso seriam duas defasagens). Caso os coeficientes das 
defasagens não sejam significativos estatisticamente, deve-se reestimar uma nova regressão, 
utilizando-se um número de defasagens menor. Toda essa rotina deve ser repetida até serem obtidos 
coeficientes significativamente diferentes de zero nas defasagens, valendo-se das estatísticas t-Student 
ou F-Fisher convencionais. 

Por outro lado, o conceito de co-integração foi introduzido por GRANGER (1981) e posteriormente 
ampliado por ENGLE e GRANGER (1987)i, que consideram que uma série temporal yt, sem tendência 
determinística, é integrada de ordem p, I(p), se a série possuir uma representação estacionária e inversível 
do tipo Auto Regressivo de Médias Móveis (ARMA) após ter sido diferenciada p vezes. Os componentes 
do vetor Yt são ditos co-integrados de ordem (p, q), CI (p, q), se (i) todas as séries que compõem Yt são 
integradas de ordem p, mas (ii) existe um vetor α ≠ 0 tal que uma combinação linear com Yt seja 
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integrada de ordem (p – q), onde q > 0. O vetor α é chamado vetor de co-integração. 
Engle e Granger propuseram um teste de cointegração e um estimador eficiente de dois estágios 

para os vetores de cointegração. Tomando-se duas séries temporais não estacionárias Yt e Xt, o 
primeiro estágio consiste em fazer a regressão de Yt em Xt ou vice-versa, com vistas a obter a 
combinação linear (Yt – α.Xt) de menor variância. O segundo estágio consiste em testar se esta 
combinação linear obtida é estacionária. 
 
3- RESULTADOS EMPÍRICOS 
3.1- Os Dados 

Os dados utilizados para este estudo foram coletados junto ao site do Instituto de Pesquisas 
Econômicas Aplicadas (IPEA), especificamente no banco de dados IPEADATA 
(http://www.ipeadata.gov.br), possuindo uma periodicidade mensal e abrangendo o intervalo de 
janeiro de 1995 a dezembro de 2004. Foram consideradas no modelo cinco variáveis candidatas ao 
qual fazem parte da primeira estimativa econométrica, além das variáveis dummies sazonais e pontuais 
em possíveis quebras estruturais em virtude de maior variabilidade da demanda monetária na 
economia brasileira. 
3.2-A Especificação Econométrica 

A metodologia de estimação econométrica para as regressões lineares dinâmicas, conhecidas 
como general to specific da London School of Economics, leva em consideração um conjunto de 
variáveis selecionadas, a priori, e parte-se de um modelo matemático especificado, onde considera 
uma estrutura de defasagens elevada em todas as variáveis do modelo. À luz dos testes de hipóteses t-
Student e F-Snedecor, e levando em conta algumas restrições lineares no modelo vai-se eliminado as 
defasagens estatisticamente menos significantes até ser encontrado o modelo mais parcimonioso. 

A estruturação do modelo econométrico para a função demanda por moeda da economia 
brasileira visa desvendar quais são os principais fatores que afetam o comportamento da demanda por 
encaixes monetários (Mt), bem como as elasticidades em relação à taxa de juros (Jt), o nível de preços 
(Pt), o nível de produção industrial brasileira (Yt), as operações de crédito do sistema financeiro 
nacional (Ct) e a taxa real de câmbio (Et) a partir das estimações dos coeficientes no período 
estipulado. Optou-se por modelar o conjunto de dados através de um modelo regressão linear 
dinâmico conhecido como The General to Specific da London School of Economics. Ressalta-se que 
todas as estimações foram realizadas através do método dos mínimos quadrados ordinários (OLS). 
Assim, a formulação genérica para o modelo teórico a ser estimada parte da seguinte especificação: 
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  com: i = 1, 2, ..., n       (4) 

Onde: 
 

 tM̂ : depósitos à vista e papel moeda em poder do público em R$ Milhões como proxy da moeda; 

 tJ : taxa de juros over-selic; 
 tP : nível geral de preços medidos pela Fundação Getúlio Vargas (IGP-DI); 
 tY : produção industrial nacional dessazonalizada como proxy da Renda; 
 tC : operações de crédito do sistema financeiro nacional medido em R$ Milhões; 
 Et: taxa real de câmbio – reais por dólares norte-americanos; 
 P(s): variável dummy sazonal; 
 P(i): variável dummy de impulso. 
 0α : constante ou intercepto a ser estimado; 
 γi, δi, βi, iφ , ϖi e iη : parâmetros a serem estimados que medem a variação da variável dependente 

entre os períodos (t) e (t-i); 
 εt: Termo estocástico ou vetor de resíduos. 
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Após a especificação geral do modelo a ser determinado, deve-se proceder à delimitação de 
todas as variáveis que compõem o modelo. O procedimento comumente utilizado parte de um modelo 
mais genérico ao mais parcimonioso, onde deve ainda ser garantida toda a hipótese de normalidade 
inferida sobre o vetor de resíduos. 

Todas as variáveis foram inicialmente transformadas em um índice tendo como mês base 
janeiro de 1995, e depois logaritmizadas com o objetivo de evitar discrepâncias nas análises realizadas 
a posteriori. O comportamento das variáveis em nível encontra-se descrito na Figura 1. 
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Figura 1: Comportamento das Variáveis em Nível. 
 

Percebe-se a partir da figura supracitada que todas as variáveis possuem tendência, seja 
crescente ou decrescente. Para tanto, é necessário que a tendência estocástica seja eliminada para que 
seguidamente seja aplicado de forma correta os procedimentos econométricos pautando-se na 
metodologia geral para o específico. 

Visando diagnosticar as suspeitas de que as séries temporais guardam algum relacionamento 
com o tempo, sugere-se checar a ordem de integração das séries econômicas. Neste caso, utilizam-se 
os testes denominados de Dickey-Fuller (DF) e Dickey-Fuller Aumentado (ADF) para testar tal 
estacionaridade. Como é sabida na literatura que grande parte das séries econômicas possuem esse tipo 
tendência nos níveis das variáveis ela podem conduzir a formulação de regressões espúrias caso não 
seja avaliado a sua ordem de integraçãoii. 

Como o teste Dickey-Fuller Aumentado (ADF) é sensível ao número de defasagens adotadas, 
para a sua adequada escolha, seguiu-se o procedimento sugerido por DOORNIK e HENDRY (1996), 
que visa escolher um número de defasagens arbitrariamente alto e selecionar a defasagem 
estatisticamente significante. 

Caso não sejam encontradas defasagens significantes, o teste ADF é equivalente ao teste DF. 
Mesmo sabendo da existência da baixa potência dos testes Dickey-Fuller (DF) e Dickey-Fuller 
Aumentado (ADF), observa-se a partir dos resultados dispostos no Quadro 2, que tais séries são não 
estacionárias. Os resultados levam a aceitação da hipótese nula de não estacionaridade para as 
variáveis em nível, a saber: Moeda (Mt), Juros (Jt), Preços (Pt), Renda (Yt), Crédito (Ct) e Câmbio (Et), 
ao nível de significância de 5%. 
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Quadro 2: Resultado do Teste de Raiz Unitária. 

Variáveis t-ADF: com 
constante 

Defasagens com 
maior t-ADF 

t-ADF: com 
constante e 
Tendência 

Defasagens com 
maior t-ADF 

Mt -1,591 11ª -2,801 1ª 
Jt -2,881 10ª -3,803 1ª 
Pt -1,344 12ª -2,539 1ª 
Yt -0,271 1ª -2,792 1ª 
Ct 1,435 8ª -1,742 1ª 
Et -1,525 7ª -1,834 1ª 
ΔMt -7,422 1ª -7,407 1ª 
ΔJt -8,171 1ª -8,143 1ª 
ΔPt -4,735 1ª -4,821 1ª 
ΔYt -8,942 2ª -8,992 2ª 
ΔCt -8,103 1ª -8,248 1ª 
ΔEt -7,356 1ª -8,526 1ª 

Nota: Os valores críticos para o teste ADF com constante e tendência foram iguais a 95% = -3,45. Já os valores críticos para o mesmo teste 
sem a tendência foram iguais a 95% = -2,89. 

 
Cabe destacar mais uma vez que os valores críticos para a estatística ADF baseiam-se em 

MACKINNON (1991). E, de acordo com o Quadro 2 é possível inferir que as seis variáveis avaliadas 
são não estacionárias considerando um nível de significância estatística de 5%, tratando-se de um 
modelo com e sem a presença da tendência determinística. 

Nesse sentido, a hipótese nula de raiz unitária nas variáveis referenciadas anteriormente deve ser 
aceita. Logo, pode-se afirmar que as seis variáveis, em nível, são consideradas integradas de primeira 
ordem ou I(1). 

Por outro lado, tais variáveis expressas em termos das primeiras diferenças passaram a ser 
estacionárias, ou integradas de ordem zero ou I(0) após a sua transformação. O Quadro 3 sintetiza a 
ordem de integração das séries temporais. 
 
Quadro 3: Ordem de Integração da Séries Temporais 

Variáveis Ordem de Integração Classificação 
Mt I(1) Não Estacionária 
Jt I(1) Não Estacionária 
Pt I(1) Não Estacionária 
Yt I(1) Não Estacionária 
Ct I(1) Não Estacionária 
Et I(1) Não Estacionária 
ΔMt I(0) Estacionária 
ΔJt I(0) Estacionária 
ΔPt I(0) Estacionária 
ΔYt I(0) Estacionária 
ΔCt I(0) Estacionária 
ΔEt I(0) Estacionária 

 
Uma vez que todas as variáveis envolvidas no modelo são integradas de primeira ordem ou I(1), 

o que é uma pré-condição para que haja indícios da existência de co-integração entre as séries, o 
modelo a ser estimado poderá capturar tanto os efeitos de curto como o de longo prazo. Neste caso, a 
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confirmação da presença de co-integração entre as séries temporais poderá levar ao uso do chamado 
mecanismo de correção de erros (ECM). 

Caso o mecanismo de correção de erros (ECM) seja estatisticamente significativo, vislumbra-se 
a existência do relacionamento de longo prazo entre as variáveis, fazendo com que a regressão não 
seja considerada espúria. A idéia acerca do ECM pode ser vista como a proporção de desequilíbrios de 
um período que é corrigida no período subseqüente. A aplicação deste permite que os componentes de 
longo prazo inerentes às séries temporais mantenham-se juntas, obedecendo à condição de equilíbrio, 
enquanto que os componentes de curto prazo sejam especificados por uma dinâmica flexível. 

Além disso, procurou-se avaliar a possibilidade de alguma variável do modelo ser exógena ou 
não. Para tanto, utiliza-se a metodologia criada por Granger, popularmente conhecida como teste de 
causalidade de granger. Na visão de SACHSIDA (1999), tal teste de hipótese serve para determinar a 
precedência temporal de uma variável sobre outra. Ou seja, quando se diz, por exemplo, que a variável 
“Xt” causa “Yt” no sentido de Granger, está-se apenas dizendo que “Xt” precede temporalmente “Yt”. 
Assim, caso não se rejeite a possibilidade de “Yt” causar “Xt”, no sentido de granger, a exogeneidade 
forte não deverá ser aceita. Os resultados desse teste de hipóteses usando a distribuição F-Snedecor 
encontram-se expostos no Quadro 4. 
 
Quadro 4: Teste de Causalidade de Granger para a Demanda por Moeda (M) 

Hipótese Nula Significância (P-Value) 

ΔMt não Granger causa ΔJt 0,3380 
ΔMt não Granger causa ΔPt 0,7341 
ΔMt não Granger causa ΔYt 0,1309 
ΔMt não Granger causa ΔCt 0,4517 
ΔMt não Granger causa ΔEt 0,2825 

 
Através do quadro anterior foi possível observar a existência de uma dependência uni-

direcional entre a primeira diferença da demanda por encaixes monetários (ΔMt) e as demais variáveis 
independentes candidatas do modelo a ser formulado, confirmado pelo teste de causalidade de 
Granger. Logo, pode-se rejeitar a hipótese nula de que a variável Δ(Mt) não é causada pelas variáveis 
independentes candidata a fazerem parte do modelo final, uma vez que o valor de probabilidade ou P-
Value foi superior a 5%. 

Visando capturar os efeitos de longo prazo a partir da variável a ser determinada, preteriu-se a 
estimação da regressão estática de longo prazo, pautando-se na metodologia desenvolvida por 
DOORNIK e HENDRY (1994), onde foram incorporadas as variáveis dummies de sazonalidade, com 
o objetivo de estabilizar os parâmetros de longo prazo a serem estimadosiii. Esta equação nos fornece 
as elasticidades parciais de longo prazo das variáveis independentes candidatas em relação à demanda 
monetária e encontra-se exposta no Quadro 5. 
 
Quadro 5: Modelagem da Equação Estática para a Demanda por Moeda 

Variáveis Coeficientes Erro Padrão t-Student Significância 
Constante -414,22059 96,82221 -4,278 0,0000 
Log (Jt) -0,24405 0,23901 -1,021 0,3100 
Log (Pt) -0,62915 0,022849 -2,754 0,0072 
Log (Yt) 3,33224 1,13994 2,923 0,0044 
Log (Ct) 1,61133 0,41951 3,841 0,0002 
Log (Et) 0,22325 0,13884 1,608 0,1114 
PS (t) 0,26171 10,14280 0,026 0,9795 
PS (t-1) -12,98976 10,30567 -1,260 0,2108 
PS (t-2) -0,93544 10,26065 -0,091 0,9276 
PS (t-3) 40,12344 10,94911 3,665 0,0004 
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PS (t-4) 15,88470 11,15804 1,424 0,1581 
PS (t-5) 15,58220 10,52084 1,481 0,1422 
PS (t-6) 7,23502 10,21126 0,709 0,4805 
PS (t-7) 3,88305 10,16748 0,382 0,7034 
PS (t-8) -4,65905 10,17077 -0,458 0,6480 
PS (t-9) 5,19891 10,12248 0,514 0,6088 
PS (t-10) -0,32248 10,11074 -0,032 0,9746 
Tendência 3,02931 0,32027 9,459 0,0000 
R2 Adjust: 98,12%; RSS: 1,427; Sigma: 20,485; Norm test: 7,9203 (0,0191); AR 1-4 test: 16,9673 (0,0000); Hetero test: 1,1113 
(0,3529) e DW: 0,5606 

 
Observe-se, a partir do quadro anterior, que os sinais das elasticidades foram todos pertinentes 

ao que pressupõe a teoria econômica. Por exemplo, existe um relacionamento negativo entre a taxa de 
juros brasileira e a demanda por moeda, com uma redução da taxa de juros em torno de 1% 
acarretando uma elevação na demanda por moeda, ceteris paribus, de aproximadamente de 0,2441%. 

Concomitantemente, se houver uma elevação nas operações de crédito em termos de 
financiamento, de aproximadamente 1%, a demanda por encaixes monetários também se elevará em 
aproximadamente 1,611%, tudo o mais mantido constante. 

Além disso, se o nível geral de preços da economia brasileira (inflação) varia isso pressupõe 
também uma variação da taxa de juros da economia, ceteris paribus. Logo, é de se esperar que uma 
variação de 1% na taxa de inflação acarretará uma elevação negativa na ordem de 0,6292% na 
demanda por moeda, tudo o mais mantido constante. 

Vale salientar que os fatores sazonais também contribuíram para que a função demanda por 
moeda de longo prazo estimada produzisse um coeficiente de determinação ajustado aos graus de 
liberdade (R2 ajustado) em torno de 98,12%. Isso indica que apenas 1,88% são explicados por fatores 
aleatórios que não foram incorporados na modelagem inicial. 

Por outro lado, o teste de hipóteses que diagnostica a perfeita adequação em termos de 
normalidade dos resíduos do modelo de longo prazo também evidenciou através do normality test que 
segue uma distribuição qui-quadrado a aceitação da hipótese nula de que tais resíduos parecem seguir 
uma distribuição gaussiana com um nível de probabilidade de aproximadamente 1,91%. 

No caso da equação que incorpora os resíduos obtidos ao estimar a equação estática ou de longo 
prazo, procedeu-se ao teste de raiz unitária visando checar se eram ou não estacionários. O teste usado 
para averiguar a existência ou não de co-integração foi o CRDW (Cointegration Regression Durbin-
Watson) proposto por SARGAN e BHARGAVA (1983) onde se baseia na estatística DW que foi 
estimado econometricamente e encontra-se no Quadro 5. Assim, a hipótese nula desse teste é a de que 
as variáveis não estão cointegradas, com a estatística DW assumindo valores próximos de zero para 
que seja aceita a sua rejeição. Uma vez que o valor encontrado nesse trabalho foi de aproximadamente 
0,5606, isso permite aceitar a presença de co-integração entre as variáveis que farão parte do modelo. 

Partiu-se de uma estrutura de seis defasagens em cada uma das variáveis independentes 
candidatas no modelo inicial adicionando-se ainda os resíduos defasados de um único período com o 
objetivo de captar a influência das propriedades de longo prazo perdidas ao diferenciar as variáveis 
modeladas. Além disso, foram incorporados no modelo final os efeitos sazonais mensais e variáveis 
dummy de impulso, além da tendência determinística. Os resultados da estimação do modelo finais 
encontram-se no Quadro 6. 
 
Quadro 6: Estimação dos Fatores Determinantes da Demanda por Moeda no Brasil 

Variáveis Coeficientes Erro Padrão t-Student Significância 
ΔLog (Mt-6) 0,16168 0,05409 2,989 0,0037 
ΔLog (Jt) -0,10690 0,02541 -4,207 0,0001 
ΔLog (Pt-4) -1,21915 0,48176 -2,531 0,0133 
ΔLog (Yt) 0,51644 0,21748 2,375 0,0199 
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ΔLog (Yt-1) -0,49770 0,21766 -2,287 0,0248 
ΔLog (Yt-2) 1,06722 0,21670 4,925 0,0000 
ΔLog (Yt-5) 0,49975 0,21812 2,291 0,0245 
ΔLog (Ct-6) -0,56436 0,18774 -3,006 0,0035 
ΔLog (Et) 0,16570 0,08269 2,004 0,0484 
ΔLog (Et-5) 0,22348 0,09962 2,243 0,0275 
PS (t-2) 0,05848 0,01390 4,207 0,0001 
PS (t-3) 0,13265 0,01568 8,457 0,0000 
PS (t-4) -0,05069 0,01640 -3,090 0,0027 
Pi 97 (1) 0,31889 0,03993 7,987 0,0000 
Pi 97 (2) 0,16497 0,03638 4,534 0,0000 
ECM (t-1) -0,00057 0,00021 -2,636 0,0100 
Tendência 0,00028 0,00009 3,157 0,0022 
R2 Adjust: 76,91%; RSS: 0,1067; Sigma: 0,0359; Norm test: 5,3733 (0,1023); AR 1-6 test: 3,4577 (0,0118); Hetero test: 0,4957 
(0,9793); Loglink: 346,049; AIC: -6,49603. 

 
Baseando-se no quadro anterior, é possível notar no modelo estimado que, após 37 reduções 

sucessivas, a melhor especificação econométrica encontrada evidencia uma forte sazonalidade nos 
meses de fevereiro, março e abril, respectivamente, na série temporal demanda por encaixes 
monetários. Assim, à luz do quadro anterior percebeu-se que de janeiro a fevereiro houve um 
acréscimo na demanda por moeda em torno de 0,058%. Notou-se ainda que houve uma elevação da 
demanda por moeda entre os meses de fevereiro e março em aproximadamente 0,133%. Por fim, 
observou-se que entre os meses de março e abril ocorreu uma retração na demanda monetária na 
ordem de 0,051%, ceteris paribus. 

Todos os coeficientes para a variação percentual dos demais coeficientes estimados mostraram 
coerência teórica nos sinais apresentados, considerando um nível de probabilidade inferior a 5%. A 
taxa de câmbio, por exemplo, influencia positivamente a demanda monetária, dado que uma 
desvalorização cambial traz como conseqüência também uma diminuição na demanda por moeda. 
Logo, percebe-se uma relação direta entre a taxa de câmbio e a demanda monetária. 

Pode-se afirmar ainda que as variáveis que mais influenciam a demanda por moeda são a 
variação percentual da demanda monetária defasada seis períodos (t-6), as variações percentuais da 
taxa de juros no período atual (t), as variações percentuais do nível geral de preços defasados de (t-4), 
as variações percentuais do produto industrial como proxy da renda com defasagens nos períodos atual 
(t), (t-1), (t-2) e (t-5), as variações percentuais das operações de crédito do sistema financeiro nacional 
defasado seis períodos (t-6) e as variações percentuais da taxa de câmbio defasada nos períodos atual 
(t) e quinto período (t-5). Além disso, percebeu-se forte influência dos efeitos da tendência e da 
sazonalidade aliado ao mecanismo de correção de erros (ECM). 

O modelo estimado para demanda monetária proporcionou um coeficiente de 
determinação ajustado aos graus de liberdade em torno de 76,91%, indicando que 
aproximadamente 23,09% são explicados por fatores aleatórios que não foram incorporados 
no modelo formulado. O quadro anterior ainda mostra uma perfeita adequação dos parâmetros 
estimados através do método dos mínimos quadrados ordinários. 

O teste de autocorrelação serial da primeira até a sexta ordem, conhecido pela sigla “AR 
1-6” aceitou a hipótese nula de não existência de autocorrelação serial ao nível de 
significância de 5%. Por outro lado, o teste para avaliar a presença ou não de 
heteroscedasticidade em séries temporais, aceitou a hipótese nula de que os resíduos 
provenientes do modelo são homoscedásticos considerando um nível de significância de 5%. 
Os testes avaliando os resíduos provenientes do modelo estimado para a demanda monetária 
encontram-se na Figura 2. 
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Figura 2: Comportamento dos Resíduos do Modelo Estimado 
 

Analisando a figura anterior verifica-se a existência dos recursivos em função do tempo, teste de 
CHOW um passo à frente, teste de CHOW, com horizonte de previsão decrescente e crescente. O teste 
Chow, mostra que os resíduos provenientes dos coeficientes estimados, variam ao longo do tempo e 
são estáveis, uma vez que não comprometeram a performance da sua formulação, dado que não foi 
observado quaisquer violações dos intervalos de confiança pré-determinados em torno de 5%. 

Finalmente, o teste de normalidade dos resíduos é baseado em DOORNIK e HANSEN (1994), 
o qual testa a hipótese nula de que os resíduos do modelo estimado são normais. A sua estatística 
possui uma distribuição assintótica qui-quadrado com dois graus de liberdade e é uma função do 
excesso de curtose e da assimetria em relação à distribuição normal padrão. 
 
4- CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

Conforme verificado ao longo deste trabalho, é determinante a influência das variáveis 
estudadas na demanda por moeda, sendo esta representada pelos depósitos à vista e papel-moeda em 
poder do público. O coeficiente de determinação de 76,91% pode ser considerado relevante para o 
comportamento do fenômeno estudado, sendo o restante da variação provocada por fatores exógenos 
ao modelo formulado, aliando adequada parcimônia com elevado grau de explicação. As tendências 
estocásticas foram eliminadas pelos processos de análise aplicados, e as ordens de integração foram 
respeitadas por meio da análise de defasagem do maior para o menor período (Dickey-Fuller 
aumentado com procedimento sugerido por Doornik e Hendry). As variáveis determinantes foram  

a) variação percentual da demanda por moeda em t-6 
b) variação percentual da taxa de juros no período atual (t)  
c) variação percentual do IGP-DI em t-4 
d) variação percentual do produto industrial nos períodos t, t-1, t-2 e t-5 
e) variação percentual das operações de crédito do SFN em t-6 
f) variação percentual da taxa de câmbio em t e t-5 
sendo todas as variações coerentes com a teoria econômica, tanto em sentido quanto em 

magnitude. Os resíduos da regressão dinâmica se apresentaram na forma normal, evidenciando o bom 
comportamento do modelo no tocante à explicação do fenômeno observado e representado. Cabe 
ressaltar a influência de fatores sazonais no comportamento da demanda por moeda,  

Conforme descrito no decorrer do presente estudo, duas dificuldades eram constantes em 
trabalhos anteriores desta natureza, quais sejam, a inadequada forma funcional do modelo encontrado, 
e a ausência de correta definição do papel da taxa de juros na demanda por moeda. Ambas foram 
suficientemente superadas neste trabalho, sendo o papel da taxa de juros verificado como sendo 
relevante para a caracterização da demanda por moeda e o modelo encontrado é constituído aliando 
parcimônia com um elevado grau de explicação, assim como preservando o respeito à teoria 
econômica. Como limitação do presente estudo pode ser citada a necessidade de incorporação de 
variáveis que melhorem o poder de explicação do modelo, sem violar a teoria econômica e mantendo a 
coerência e a parcimônia e como sugestão para estudos posteriores recomenda-se o acompanhamento 
das séries estudadas ao longo de períodos futuros e a tentativa de redefinição dos proxies para as 
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variáveis, na busca de melhores representações para a realidade. Como importante ressalva pode-se 
colocar que a elevada variabilidade dos indicadores do cenário econômico brasileiro torna 
extremamente arriscado utilizar modelos desse tipo para qualquer atividade de previsão, apesar de ser 
um instrumento essencial para o planejamento. 
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iMaiores detalhes sobre co-integração e seus procedimentos podem ser obtidos em ENGLE e YOO (1987), ENGLE e GRANGER (1987) 
dentre outros. 
ii Existe ainda outro teste de raiz unitária desenvolvida por Phillips e Perron (PP) que consegue diagnosticar a tendência nos níveis das 
variáveis na presença de quebras estruturais. Contudo, esse trabalho avaliará todas as séries econômicas através dos testes Dickey-Fuller 
(DF) e Dickey-Fuller Ampliado (ADF). 
iii A utilização de variáveis dummys visa tão somente a diminuição da presença de autocorrelação serial na regressão do Dickey-Fuller 
Ampliado (ADF) para testar a estacionaridade dos resíduos, permitindo com isso, um menor número de defasagens do modelo formulado e 
aumentando por conseqüência a potência do teste de co-integr````ação. Para maiores detalhes veja ENDERS (1995). 


