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RESUMO 

 

Com base em uma metodologia desenvolvida por Frankel e Lown (1994), que surge 

para aperfeiçoar o arcabouço utilizado por Mishkin (1990a,1990b) ao permitir, em 

contraposição a este, a variação ao longo do tempo da taxa de juros real de longo 

prazo de uma economia, o presente trabalho se propõe a verificar o existência, para 

dados brasileiros, de evidências empíricas que suportem a aceitação da hipótese de 

que a estrutura a termo da curva de juros possui informações que auxiliam na 

previsão da trajetória futura da inflação, característica já encontrada em dados de 

algumas economias desenvolvidas, como Estados Unidos e Alemanha. 

 

A modificação marginal implementada por Frankel e Lown é importante porque 

permite que os resultados finais sejam interpretados dentro de um contexto teórico 

mais próximo da realidade, isto é, onde as decisões de política monetária são 

capazes de influenciar a variável acima mencionada. 

 

Analisa-se, para o período de janeiro de 2003 a janeiro de 2013, o poder explicativo 

que diversas medidas de inclinação da curva de juros local têm sobre a variação 

futura do índice de preços ao consumidor ampliado (IPCA), o mais importante da 

economia brasileira. Em linhas gerais, encontramos que, em consonância com a 

experiência internacional, independente de tratarmos os dados na forma com ou 

sem ajustes sazonais, ou de tratar as variáveis relativas à taxa de juros como 

logaritmo de um fator mais suas taxas ou de apresentá-las em seu próprio nível, 

existem evidências empíricas que indicam a existência de poder preditivo desta 

variável explicativa sobre a referida variável dependente, ou ao menos tornam difícil 

rejeitar, em um primeiro momento, esta hipótese inicial. 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Estrutura a Termo de Taxas de Juros. Inflação. Política Monetária. 

Brasil.   
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ABSTRACT 

 

Based on the methodology idealized by Frankel and Lown (1994), developed with the 

intent to perfect the one used by Mishkin (1990a, 1990b) by allowing, as opposed to 

that one, the long term real interest rate to vary, this paper intends to verify the 

existence, as far as brazilian data is concerned, of the empirical evidence already 

found in countries such as the United States of America and German regarding the 

predictive power of the slope of the yield curve on the future trajectory for inflation 

data. 

 

The marginal changes carried on by Frankel and Low are important because they 

allow the final results to be interepreted within a context that is more in line with 

reality, that is, where monetary policy decisions have the capability to influence the 

behavior of the long term interest rate for a given economy. 

 

This paper will assess, for the period between january 2003 and january 2013, the 

predictive power exhibited by a variety of indicators whose task is to measure the 

slope of the yield curve when faced with data for the brazilian consumer price índex 

(IPCA). In a nutshell, it is found that, in line with what is reported in the international 

literature, there is evidence that the several measures used to depict the slope 

cointain information about the future variation of inflation. Despite the fact that some 

measures perform this task better than others, this characteristic is common to all, 

regardless of the way inflation data is presented in, i.e. with or without seasonal 

adjustments, and also regardless of the way in which intereste rates variables are 

represented. 

 

 

 

 

 

Keywords: Term Structure of Interest Rates. Inflation. Monetary Policy. Brazil.   
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1. INTRODUÇÃO 
 

A idéia de que a estrutura a termo da curva de juros pode ser utilizada como 

indicador da instância da política monetária não é nova. Fama (1990), Mishkin 

(1990a,1990b) e Bernanke (1990), para citar apenas alguns, dedicaram tempo a 

discorrer sobre este tema.  Essa constatação permite também considerar a 

possibilidade de que, por causa desta característica, a estrutura a termo possua 

informações úteis sobre as variáveis econômicas e, assim sendo, possa ser útil para 

a avaliação da conjuntura por agentes do setor público e privado, bem como 

ferramenta de auxílio para a calibragem ótima da política monetária em respostas às 

variações do ciclo econômico. 

 

Em um primeiro momento, muitas das perguntas acerca desta questão se dirigiam 

para a capacidade de a estrutura a termo prever corretamente as taxas de juros de 

curto prazo no futuro, como sugerido pela teoria das expectativas. Inúmeros estudos 

focaram nesta questão e, assumidamente, não foram capazes de fornecer 

evidências empiricamente robustas para corroborar resultados conclusivos destes 

pressupostos bastante sedutores do ponto de vista teórico. A relação de 

confiabilidade, no entanto, melhora bastante quando se passam a utilizar a trajetória 

futura da inflação ou de variáveis de atividade, majoritariamente o PIB, como 

variáveis dependentes. 

 

Este trabalho se insere na segunda parte do exposto no parágrafo anterior. No 

Brasil, talvez ainda por estarmos na infância em termos de maturidade dos 

mercados financeiros e ainda estarmos tateando no processo de construção de 

instrumentos que permitam a acomodação das demandas dos mais diversos 

agentes econômicos, a replicação dos testes já padrões nos países desenvolvidos, 

ao menos até onde é de conhecimento deste autor, ainda foca bastante nos testes 

de validade da hipótese das expectativas. Estaríamos, assim, no primeiro estágio do 

processo dos estudos relativos à teoria da estrutura a termo referido no início desta 

seção. 

 

Com o que vai ser exposto nas próximas páginas, a intenção primária é avançar 

neste processo e verificar a adequação, para dados brasileiros, dos resultados 
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nacionais em comparação com a experiência internacional em termos de poder 

preditivo da estrutura a termo da taxa de juros sobre a variável que representa a 

trajetória realizada, e não esperada, da inflação futura. Esta análise dar-se-á em um 

ambiente macroeconômico posterior ao período imediatamente seguinte a 

implementação do sistema de metas de inflação como norteador das decisões de 

política econômica. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

A sessão que em seguida se inicia tem como objetivo apresentar, concisamente, o 

conhecimento acumulado nas discussões sobre a qualidade da representação de 

variáveis econômicas por variáveis financeiras, mais especificamente pela curva de 

juros. 

 

A estrutura a termo da taxa de juros já é, há bastante tempo, alvo da curiosidade e 

esforços investigativos da comunidade acadêmica. Foram formuladas, ao longo do 

tempo, diversas teorias para explicar seu formato e sua dinâmica, bem como sua 

relação com as variáveis dos ciclos econômicos. Dentre estas, as mais comumente 

aceitas e citadas são a teoria da expectativa da taxa de juros e a teoria de 

segmentação de mercado. 

 

A teoria da expectativa de juros pode ser dividida em duas vertentes: a chamada 

teoria das expectativas puras, para a qual uma taxa de longo prazo qualquer é 

apenas a média geométrica das taxas esperadas para cada parte infinitesimal antes 

de seu vencimento, sem qualquer outro tipo de componente presente em sua 

formação; e a teoria da liquidez, que entende que a existência de riscos associados 

aos investimentos em ativos financeiros é relevante, traduzindo-se isso no fato de 

que a incerteza aumenta proporcionalmente à maturidade do título e, com isso, 

deveria haver um aumento na compensação exigida pelos investidores. Haveria, 

segundo esta lógica, um prêmio proporcional ao prazo adicionado às expectativas 

de flutuações das taxas infinitesimais até seus vencimentos. 
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A teoria da segmentação, por sua vez, propõe a existência de diferenças nas 

preferências por prazo dos diversos agentes econômicos. Como cada um opera, por 

sua natureza, em um determinado setor da curva e segundo suas próprias 

características, demandando prêmios diferentes para participar de cada parte desta, 

temos a construção da curva como um todo segundo os mecanismos já conhecidos 

de oferta e procura para cada setor específico. 

 

Com este arcabouço teórico em mente, fica mais simples entender o interesse 

acadêmico que este tema desperta. Por conter potencialmente muitas informações 

das expectativas dos agentes, a estrutura a termo de taxa de juros tem o potencial 

de ser extremamente útil, em sua qualidade de indicador antecedente, para ajudar 

na compreensão e interpretação das expectativas acerca da trajetória esperada das 

variáveis macroeconômicas e tentar aplicá-las no sentido de uma condução mais 

eficiente da política monetária e econômica em geral. 

 

Não foram poucos os estudos empíricos para verificação e validação dos 

pensamentos teóricos. 

 

Fama (1990), por exemplo, se propõe a analisar o poder de previsão da estrutura a 

termo da taxa de juros, representada pela diferença entre as taxas correspondentes 

a um título de cinco anos e a de um de ano para três diferentes variáveis 

explicativas: as taxas de juros reais, as taxas de inflação e a variação das taxa de 

juros de um ano. 

  

Os dados apresentados em seu trabalho sugerem que a inclinação da curva de juros 

tem um comportamento contra cíclico perante os ciclos econômicos. Exibe, 

consistentemente, o comportamento de fazer topos nos vales dos ciclos econômicos 

e vice-versa.  

 

Adicionalmente, a regressão utilizada por Fama sugere que, por causa do fato de o 

coeficiente associado à variável que explica a variação da taxa de juros real ser 

negativo, esta medida da curva de juros nominal é capaz de sinalizar o aumento 

esperado da taxa de juros real perto dos topos dos ciclos econômicos, ou de 
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sinalizar a queda esperada da mesma taxa de juros real em um contexto de vale dos 

ciclos econômicos. 

 

No entanto, ressalva, é necessário prestar atenção ao fato de que a variação dos 

prêmios de liquidez pode obscurecer as informações quando utilizadas com a 

intenção de previsão. Segundo Fama, a inclinação da taxa de juros responde à 

variações nas informações que compõe e influenciam a taxa de juros à vista e 

também à informações que alterem o prêmio de risco percebido como justo para o 

horizonte de longo prazo. Assim, se estas variáveis não forem perfeitamente 

correlacionadas, a inclinação vai ser um mal previsor de qualquer um dos 

componentes em estudo no referido trabalho por causa dos ruídos que serão 

resultado da não verificação desta propriedade dos dados. 

 

Fama também chama atenção para o fato de que a regressão da inclinação da taxa 

de juros contra a variação da inflação e da taxa de juros real possui, para os 

coeficientes correspondentes, sinais inversos para os que acompanham cada uma 

destas variáveis explicativas. Apesar de isto estar longe de ser contra-intuitivo, o fato 

interessante é que a soma dos coeficientes, para horizontes menores do que dois 

anos, é zero. Ou seja, os dois efeitos se anulam, fornecendo evidências na direção 

da aceitação da hipótese de que existe pouco poder de previsão da taxa de juros à 

vista um ano à frente com as informações contidas na inclinação. 

 

No entanto, à medida que o horizonte de previsão se estende, a informação contida 

na variável dependente com relação à variação acumulada no retorno real esperado 

e na inflação esperada exibe padrão distinto. A mesma equação utilizada para 

períodos menores que um ano mostra que os valores dos coeficientes relativos às 

variáveis explicativas não se anulam. O parâmetro associado à taxa de inflação 

acumulada, com relação à taxa real acumulada, se destaca nesta situação. Dito de 

outra forma, as previsões das taxas de juros à vista melhoram por causa deste 

comportamento à medida que o prazo tomado na curva de juros aumenta. 

 

Mishkin (1990a), em meio a uma crescente oferta de estudos relacionando a 

estrutura a termo da taxa de juros com variáveis de crescimento, aborda 
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empiricamente a questão da utilidade deste indicador para analisar a variação futura 

da inflação.  

 

A partir de uma equação que ele chama de variação da inflação, examina o 

conteúdo informacional das inclinações em diversos setores da curva. Esta equação 

é expressa como a regressão da variação futura da inflação entre os períodos m e n 

contra a medida de inclinação da curva de juras, definida como a subtração da taxa 

nominal correspondente ao período n da taxa correspondente ao período m. A 

resposta para a pergunta proposta, ou seja, a existência ou não de conteúdo 

informacional no termo de interesse, é obtida analisando-se os valores e a 

significância do coeficiente angular desta reta.  

 

O trabalho, ressalta o seu autor, é direcionado a tentar entender o quanto da 

variação da inflação a curva de juros consegue explicar sozinha, sem que sejam 

adicionadas quaisquer outras variáveis ou se abordem relações mais complexas da 

taxa de juros com estas variáveis econômicas. 

  

A derivação do modelo começa com a equação de Fisher. Segundo ela, a inflação 

esperada em m períodos é igual à taxa nominal correspondente ao período m 

menos a taxa real correspondente a este mesmo período. Matematicamente, isso 

pode ser expresso por . 

  

A inflação realizada no período m, por sua vez, pode ser escrita como a inflação 

esperada para este período acrescida de um aleatório que representa o erro desta 

projeção. Matematicamente temos que . 

  

Substituindo a segunda equação na primeira, obtemos a inflação esperada para o 

período correspondente a m em função da taxa de juros nominal, da taxa de juros 

real e do erro de previsão. Assumindo que exista um período n, em que a inflação 

esperada se comporta da mesma maneira como para o período m, e subtraindo uma 

da outra, ficamos com a seguinte equação: 
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Equação 1: Equação objetivo da análise. 

 

                                           Fonte: (Mishkin, 1990a, pg.80). 

 

Para chegar à forma final da equação que servirá para o restante de sua análise, 

Mishkin faz uma última modificação. Chamando de a diferença das taxas reais, 

para cada um dos períodos e de  a diferença dos termos correspondentes aos 

erros para cada um destes períodos, ele apresenta a equação acima da seguinte 

forma: 

                   

Equação 2: Equação objetivo da análise modificada. 

 

     Fonte:(Mishkin, 1990a, pg.80). 

 

Assumindo que a análise seja feita em ambiente de expectativas racionais e que a 

diferença das taxas reais permaneça constante ao longo do tempo, então uma 

regressão simples pelo método dos mínimos quadrados ordinários da equação 

acima seria capaz de produzir um estimador consistente para o coeficiente angular 

da reta. 

  

Se como hipótese nula assumir-se que este coeficiente tenha valor igual a zero e ela 

acabar por ser rejeitada, estar-se-ia encontrando evidências que sugerem que o 

termo da inclinação da taxa de juros contém informação significativa a respeito da 

variação futura da inflação entre os dois períodos, ou seja, sobre o grau de 

aceleração ou desaceleração da inflação realizada. Adicionalmente, também seria 

possível depreender que a inclinação das estruturas a termo das taxas de juros 

nominal e real não se movem pari-pasu. 

 

Alternativamente, poder-se-ia assumir como hipótese nula que o coeficiente angular 

da reta fosse igual a um. Para o caso de isto ocorrer e de esta hipótese ser rejeitada, 

estar-se-ia encontrando evidências sugerindo que a inclinação da estrutura a termo 

da taxa real de juros ao longo do tempo não é constante e, também, de que a 
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estrutura a termo da taxa nominal de juros é capaz de fornecer informação sobre a 

estrutura a termo da taxa de juros real. 

 

Os resultados encontrados por Mishkin são bastante interessantes. Após examinar 

inúmeras combinações de m e n, o autor reporta um padrão claro. Para m e n 

menores ou iguais a seis meses, a estrutura a termo não parece conter nenhuma 

informação significativa a respeito da trajetória da inflação futura. No entanto, 

quando se examina prazos mais longos, o padrão dos dados é diametralmente 

oposto. Eles sugerem que a estrutura dos termos da taxa nominal de juros não 

possui informação relevante sobre a estrutura a termo da taxa real e, por 

conseqüência, mais provavelmente carrega informações relevantes para medir as 

variações na taxa esperada de inflação ao longo deste período.  

 

Mishkin (1990b) expande as investigações empíricas de seu trabalhando anterior, 

aprofundando-se na questão da existência de informação relevante para a projeção 

da inflação futura na estrutura a termo da curva de juros. Neste trabalho, no entanto, 

o conjunto de dados em questão concentra-se em prazos entre um e cinco anos. 

Mais uma vez encontram-se evidências de que os prazos não curtos da curva de 

juros são capazes de fornecer informação sobre a trajetória futura de inflação.  

 

Mesmo quando os dados são quebrados em dois subperíodos, para estudar 

separadamente os períodos antes e depois dos experimentos monetários de Paul 

Volcker, o comportamento dos dados se mantém qualitativamente igual. No caso pré 

Outubro de 1979, os R2 são maiores do que os obtidos quando não há quebra dos 

dados da amostra, com o oposto ocorrendo com os dados relativos ao período pós 

1979. 

 

Esse comportamento explicitado pelos dados pode ser dissecado teoricamente. 

Assumindo-se a vigência da hipótese de expectativas racionais, o coeficiente que 

determina a importância do termo da curva de juros na explicação da trajetória futura 

da inflação realizada é determinado pela relação de grandeza da variância da 

inflação esperada e a variância da inclinação da estrutura a termo da curva de taxa 

de juros real. Dito de outra forma, à medida que existe pouca variação da estrutura a 
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termo da taxa de juros real no longo prazo, quaisquer oscilações que ocorram na 

curva de juros neste setor provavelmente dizem respeito à mudanças nas 

expectativas de inflação. O autor mostra, empiricamente, que isso de fato se verifica 

para a curva longa na amostra em questão.  

 

Aplicando esta mesma linha de raciocínio para o setor mais curto da curva de juros, 

no entanto, não se obtém o mesmo comportamento dos dados. Isso parece querer 

dizer que as oscilações da taxa de juros de curto prazo são predominantemente 

causadas por alterações nas estruturas a termo das taxas de juro real, tornando o 

componente de variação da inflação esperada imperceptível ou alvo de ruídos 

excessivos. Esse fato não causa estranheza, já que usualmente é esta a intenção 

das políticas monetárias, isto é, alterar as taxas de curto prazo para influenciar as 

taxas de juros mais longas que, por sua vez, são capazes de influenciar as decisões 

de consumo e investimento dos agentes da economia.  

 

Bernanke (1990) mostra-se particularmente interessado nos resultados obtidos por 

Stock e Watson (1989), que examinaram uma vasta lista de variáveis econômicas na 

tentativa de melhorar o desempenho dos indicadores antecedentes até então 

utilizados. Encontraram que, dentre todas as variáveis analisadas, financeiras ou 

não, duas diferenças de taxas de juros exibiam resultados de previsão dos ciclos 

econômicos consistentemente melhores do que todas as outras. 

 

São elas a diferença entre a taxa de juros correspondente ao título de 10 anos 

emitido pelo Tesouro americano e a taxa de juros do título de um ano do mesmo 

emissor, e a diferença entre as taxas de curtíssimo prazo da dívida de emissores 

privados de primeira linha e a taxa dos títulos de curtíssimo prazo (inferior a um ano) 

emitidos pelo Tesouro americano. 

 

Bernanke, após confirmar os achados de Stock e Watson, enfatiza que, apesar das 

evidências acerca da existência deste poder de previsão, este comportamento 

parece ter se enfraquecido, particularmente depois de 1980, o que certamente se 

constitui em um empecilho para sua utilização cega nas tarefas de previsão futura. 
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Aprofunda-se, então, na tentativa de explicar a relação teórica representada pelos 

dados. A hipótese inicialmente levantada é de que esta variável seria tão importante 

porque representaria o risco de calote dos emissores privados, que supostamente 

estaria intimamente ligado com as variações do ciclo econômico. 

 

Os dados, no entanto, não parecem querer facilitar o trabalho dos propositores da 

hipótese inicial. O exame cuidadoso dos achados explicita que o spread entre o 

título privado e o título do governo está mais intimamente ligado aos indicadores de 

política monetária do que as variáveis usualmente utilizadas para mensuração do 

risco de calote, bem como os próprios calotes ocorridos. 

 

Além disso, para dificultar ainda mais a aceitação da hipótese inicialmente 

levantada, e eventualmente forçar a sua rejeição, Bernanke cita o fato de que a 

diferença de curto prazo entre os títulos privados e títulos do governo se mostra ser 

um pior previsor do risco de calote do que diversas outras variáveis que se propõe a 

fazer isso, como, por exemplo, a diferença entre títulos do governo americano, 

percebidos como livres de risco, e títulos de crédito de segunda linha de emissores 

privados.  

 

Embora a baixa correlação da diferença com outras medidas de calote não seja 

prova de nada, parece ser suficiente para suscitar reflexões a respeito da 

possibilidade de esta variável ser tão boa previsora das variações do ciclo 

econômico por conter informações relevantes sobre e para a política monetária.   

 

As duas variáveis mencionadas, de fato, continuam se mostrando significativas 

quando adicionadas à uma regressão da variação do produto contra um índice de 

variáveis supostamente antecedentes ao ciclo. Neste procedimento, não só passam 

pelos usuais filtros estatísticos de significância, como aumentam a variação dos 

dados explicada pela equação, quando medido pelo R2. 

 

Jorion e Mishkin (1991) contribuem para o avanço do tema ao expandir a análise, 

até então majoritariamente restrita à dados americanos, para outros países como 
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Inglaterra, Alemanha Ocidental e Suíça, utilizando dados mensais compreendendo 

os anos de 1973 a 1989.  

 

Segundo os autores, isto seria de suma importância para o estudo do tema, uma vez 

que a realidade bastante distinta dos ambientes inflacionários nestes países seria 

capaz de testar a resiliência dos resultados obtidos para dados americanos em um 

contexto menos restrito. Funcionaria, assim, como um teste de robustez para as 

conclusões da literatura sobre a existência de conteúdo informacional da estrutura a 

termo da taxa de juros.  

 

A regressão padrão alvo do estudo tem como variável dependente a variação da 

inflação anualizada observada entre m anos à frente e um ano à frente. A variável 

explicativa é a inclinação da curva de juros para os prazos correspondentes a um 

ano e a m anos. 

 

De modo geral, os resultados mostram que os coeficientes correspondentes ao 

coeficiente angular da reta que resolve a regressão acima é estatisticamente 

significante e que o poder de explicação desta variável sobre a variação dos dados, 

medido pela magnitude do R2, aumenta conforme aumenta o m. Além disso, em 

nenhum dos países os coeficientes são significativamente diferente de um, 

indicando que não há evidências para rejeitar a hipótese nula de que a inclinação da 

curva de juros seja constante ao longo do tempo, o que é análogo a dizer que a 

estrutura dos termos da curva nominal não possui informação sobre a estrutura a 

termo da curva de juros real. Essas achados vão em linha com os encontrados por 

Mishkin (1990a,1990b) na análise de dados americanos. 

 

Adicionalmente, mais uma vez verifica-se que, para termos com prazos menores do 

que um ano, a capacidade da estrutura a termo explicar a variação futura da inflação 

diminui consideravelmente. Os parâmetros que acompanham, na regressão, o 

coeficiente angular da reta, tornam-se pequenos e, não raro, perdem significância 

estatística, bem como existe significativa queda nos respectivos R2. Mais uma vez, 

os resultados também estão em linha com os encontrados por Mishkin 

(1990a,1990b) para os dados americanos.  
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Como discutido anteriormente, isto provavelmente se deve ao fato de que, nos 

prazos mais curtos, a variação da taxa da estrutura a termo da curva de juros real é 

significativa por causa da influência direta das ações de política monetária, tornando 

extremamente difícil apontar a causa da variação dos dados relativos à inflação 

como conseqüência direta das variações desta estrutura ou das expectativas de 

inflação de curto prazo. 

 

Antes de concluir, Jorion e Mishkin realizam um teste para testar se é possível 

afirmar que, estatisticamente, os valores encontrados para os parâmetros que 

acompanham os coeficientes angulares das retas das regressões são diferentes 

para os países em questão. Concluem que não é possível rejeitar a hipótese de que 

o conteúdo informacional da curva de juros em todos os países pesquisados exista, 

seja bastante similar e significativo.  

 

Dito de outra forma, parece, para eles, razoável supor que a estrutura a termo da 

taxa de juros possui conteúdo informacional para a previsão da variação futura da 

inflação em horizontes mais longos, mesmo em uma amostra heterogênea em 

termos de variação e níveis de inflação corrente. 

 

Estrella e Hardouvellis (1991) abordam a relevância da inclinação da taxa de juros 

para a previsão do nível futuro do produto real. Eles mostram que essa característica 

está presente, e é estatisticamente significante, para todos os componentes do 

produto relacionados à demanda interna, com exceção dos gastos do governo. 

Sugerem, também, que este comportamento dos dados é mais patente nos casos de 

consumo de bens duráveis e investimento, e menos marcante na classe mais ampla 

do consumo. 

 

Questionando-se à respeito das razões teóricas para explicar o comportamento 

observado, mencionam que algumas correntes de pensamento explicam o fato 

baseado na teoria de que a inclinação da curva de juros nada mais é do que um 

subproduto das ações de política monetárias ocorridas no passado. Os autores 

também aderem a este modo de racionalizar o fato, mas sugerem que a questão 

mais relevante é se a inclinação tem informações extras relevantes em relação à 
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política monetária corrente, pois é amplamente aceito que a instância corrente das 

condições monetárias influencia o formato da curva de juros. 

 

Para tentar responder essa questão por eles levantada, primeiro eles fazem uma 

regressão simples do nível da taxa de juros e da taxa de crescimento do produto 

real, e não conseguem rejeitar a hipótese de que taxas de juros mais altas estão 

associas à menores taxas de crescimento do nível real do produto. Em seguida, 

adicionam o nível da taxa de juros corrente à regressão que analisa a variação do 

produto (tanto a acumulada como o crescimento marginal no próximo trimestre e 

ano) e a inclinação da taxa de juros. Neste caso, encontram que o coeficiente 

associado ao termo da inclinação continua sendo significativo, mesmo na presença 

do nível da taxa de juros corrente. Dito de outra forma, encontram evidências de que 

o poder preditivo da inclinação da taxa de juros se deve mais a variáveis distintas 

daquelas que refletem a instância corrente da política monetária do que à ela 

própria. 

 

Outro modo de racionalizar a questão da relevância da curva de juros na previsão 

das variações futuras do produto, para eles, seria argumentar que a relação causal 

entre as variáveis advém da expectativa de política monetária futura, e não do nível 

corrente. Isso parece fazer mais sentido em face dos conhecidos problemas de 

rigidez de preços e salários no curto prazo, em oposição à maior flexibilidade relativa 

destes no longo prazo. Para Estrella e Hardouvellis, no entanto, este raciocínio 

também possui falhas.  

 

Se o exposto no parágrafo anterior é uma lógica válida, isso implicaria, segundo os 

autores, que a inclinação da curva a o crescimento real do produto são sempre 

positivamente correlacionados. O problema é que, especialmente para o subperíodo  

da amostra (1970 a 1980, para dados americanos) analisada por eles, em que a 

relação da inclinação da curva de juros e o crescimento real do produto é mais forte, 

esta condição não se apresenta, por ser consistentemente negativa. Isso, por si só, 

constitui, para os autores, em evidência suficiente para não podermos aceitar a 

hipótese exposta anteriormente. 
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Os autores também se propõem a testar a sobrevivência da eficiência da inclinação 

da taxa de juros na previsão do produto futuro quando são adicionadas à regressão 

inicial variáveis comumente utilizadas na previsão da atividade. As variáveis 

propostas são variação de um índice que pode ser sumarizado como indicadores 

antecedentes de crescimento, a taxa real defasada de crescimento do produto e a 

taxa real defasada da inflação ao consumidor. No fim deste processo, encontram 

que o coeficiente associado à inclinação da taxa de juros continua sendo 

estatisticamente significante para o processo. 

 

Em um último teste para a credibilidade da variável de interesse em seu estudo, os 

autores escolhem verificar o seu desempenho comparado à uma pesquisa entre 

analistas para a mesma variável dependente, ou seja, compara a previsão do 

crescimento do produto real previsto por um grupo de analistas e expresso em uma 

pesquisa de opinião e o número fornecido pelo modelo que inclui a inclinação da 

taxa de juros como variável explicativa. Mais uma vez, apresentam evidências de 

que a segunda forma supera a primeira. 

 

Assim, se as condições de política monetária correntes ou futuras não conseguem 

explicar a capacidade de previsão histórica da inclinação da curva de juros sobre a 

taxa de crescimento do produto real, e o termo correspondente à inclinação continua 

sendo estatisticamente significante mesmo com a adição de outras variáveis que 

supostamente contém poder preditivo sobre a variável de interesse, além de termos, 

ao menos na amostra de dados colhida pelos autores, um melhor desempenho 

quando comparado à mediana das estimativas de analistas que fazem esta mesma 

previsão, concluem que a utilização deste indicador, com grande probabilidade, teria 

trazido benefícios extras aos formuladores de política econômica, ao adicionar 

capacidade de previsão aos modelos correntes. 

 

Segundo Frankel e Lown (1994), os resultados obtidos por Mishkin (1990a,1990b), 

ao apontar a existência de evidências de que a estrutura a termo da taxa de juros 

possui poder explicativo sobre as taxas futuras de inflação (ou seja, mostrar que o 

coeficiente da reta que representa a regressão da variação da taxa de inflação e a 

inclinação da curva de juros difere significativamente de zero) e, ao mesmo tempo, 
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ao rejeitar a hipótese de que a taxa de juros real seja constante ao longo do tempo 

inflação (ou seja, mostrar que o coeficiente da reta que representa a regressão da 

variação da taxa de inflação e a inclinação da curva de juros difere 

significativamente de um), deixam uma lacuna no arcabouço teórico que trata do 

tema.  

 

Sob estas duas conclusões, a equação por ele utilizada, que se prende à premissa 

de que a taxa de juros real é constante ao longo do tempo, não é mais suficiente 

para tratar do tema de interesse, e pede uma nova abordagem. 

 

Ampliando trabalho de Frankel (1982), os autores apresentam um arcabouço que 

permite a oscilação da taxa de juros real ao longo do tempo e, com isso, traz um 

modelo que permite o tratamento da estrutura a termo da taxa de juros mais 

condizente com a realidade econômica, ou seja, um ambiente onde a política 

monetária é percebida como capaz de alterar a taxa de juros real. 

 

Para os autores, a razão para se olhar para o nível de inclinação da curva, em 

oposição, por exemplo, ao nível da taxa de juros é que a inclinação já é uma síntese 

da posição relativa da taxa de juros real corrente e da taxa de juros real de longo 

prazo, que pode ser percebida como a neutra.   

 

Isso ocorreria porque o papel da taxa de juros de curto prazo não é somente refletir 

a expectativa de inflação de curto prazo, mas também de suportar as oscilações que 

são o instrumento da política econômica para ajustar os desvios da trajetória das 

variáveis de controle de interesse das autoridades, segundo cada regime vigente. A 

taxa de juros de longo prazo, descontada de um prêmio de liquidez suposto 

constante ao longo do tempo, é vista como capaz de refletir as expectativas de 

inflação longo prazo mais livre e eficientemente, por estar livre dos excessos 

induzidos pela política monetária.  

 

Comparando os resultados obtidos segundo este arcabouço menos rígido com os 

resultados obtidos por Mishkin, Frankel e Lown encontram que a proporção da 

variação da inflação futura explicada por seu modelo é maior do que a se obtém com 
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o arcabouço de Mishkin. Quando comparados pelo método de r2, já se assegurando 

que todos os parâmetros são estatisticamente significativos, a diferença de 

desempenho é visível, com o r2 da abordagem alternativa sendo praticamente duas 

vezes maior que os verificados sobre a abordagem inicial. Dito de outra forma, o 

ganho de eficiência aponta na direção da existência de evidências de que existem 

ganhos de previsão ao se abandonar a necessidade de uma taxa de juros real fixa 

ao longo do tempo. Uma vez que essa premissa é relaxada, podem ser utilizados 

setores mais espaçados na curva de juros e extrair informação valiosa deles, o que 

acaba sendo responsável pelo ganho de eficiência anteriormente mencionado. 

 

Grande parte desta vantagem, no entanto, seria obtida utilizando a diferença de dois 

pontos suficientemente espaçados na curva ao invés de concentrados no mesmo 

horizonte de previsão. Quando comparados com esta abordagem, a introdução do 

indicador resultante da transformação não linear, apesar de apresentar coeficientes 

melhores sobre o mesmo critério de comparação, o faz apenas marginalmente. 

 

Para Kozicki (1997), enquanto diversos estudos parecem concordar que a inclinação 

da curva de juros é boa previsora das variáveis de atividade de curto prazo, e 

fornecer evidências relativamente robustas para isso, os resultados relativos às 

previsões de inflação são mais escassos. 

 

Abordando esta problemática, Kozicki estuda os resultados da regressão que tem 

como variável dependente a aceleração da inflação corrente e quatro trimestres à 

frente e como variáveis explicativas a inclinação da taxa de juros e o nível da taxa de 

inflação corrente. Repete estes cálculos para diversos países (Austrália, Canadá, 

França, Alemanha, Itália, Japão, Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos) no 

período entre 1970 e 1996. 

 

Diferentemente do que ocorre em outros trabalhos relacionados ao tema, Kozicki 

julga importante incluir o nível corrente da taxa de inflação como variável explicativa 

porque o arcabouço teórico no qual a regressão se baseia argumenta que a 

inclinação somente seria capaz de prever mudanças em relação à inflação corrente, 

e não seu nível absoluto. 
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Os resultados obtidos sugerem que a inclinação ajuda a prever a inflação em um 

horizonte de dois a quatro anos à frente. Isso se dá em direta oposição à resultados 

de estudos semelhantes onde a variação do crescimento é a variável dependente, 

onde se encontrou que o poder preditivo da inclinação da curva de juros decai com o 

passar do tempo. Adicionalmente, a eficácia da variável aumenta com o passar do 

tempo. O autor reporta que a contribuição média da inclinação da curva de juros 

aumenta de 1,4% em um horizonte de um ano para 7%, 12% e 15% para os 

horizontes de dois, três e quatro anos, respectivamente. 

 

Hamilton e Kim (2002) argumentam que, apesar de vários autores citarem a 

decomposição da taxa de remuneração de um vértice qualquer da curva de juros 

entre um componente que corresponde ao premio de liquidez e outro que seria mais 

intimamente ligado à explicação proposta pela teoria de expectativas racionais, onde 

as taxas futuras são reflexo das expectativas dos agentes para a taxa de juros de 

curto prazo ao longo deste tempo, é virtualmente inexistente um arcabouço que 

permita examinar separadamente a contribuição de cada um destes componentes 

na tarefa de prever o comportamento de variáveis econômicas.  

 

Apesar de eles não tratarem diretamente de inflação, como é o interesse deste 

trabalho, e sim do nível do produto, muitos dos pontos levantados por eles se 

interligam por abranger variáveis macroeconômicas que são, no fim, intimamente 

conectadas.   

 

Em outras palavras, eles buscam uma resposta para a questão de se, em um 

contexto de uma curva positivamente inclinada que começa a se desinclinar com a 

proximidade de um período menos expansionista em termos de produto, quanto da 

desinclinação da curva de juros pode ser atribuída à expectativa de que as taxas de 

juros de curto prazo futuras irão cair e quanto pode ser atribuído à possibilidade de 

que, em d0, dado o cenário prospectivo, os formadores de preço tenham mudado 

seu julgamento subjetivo com relação ao prêmio de liquidez adequado para um 

vértice qualquer desta curva de juros em questão?  
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Após demonstrar como desmembrar as equações para permitir regressões que 

testem parâmetros diferentes para cada termo correspondente, os autores chegam à 

conclusão de que ambos são estatisticamente significantes. O comportamento, no 

entanto, difere quando se olha para horizontes diferentes de previsão. À medida que 

este se alonga, o efeito do componente que ilustra a trajetória esperada da taxa de 

juros é muito mais importante, em termos de magnitude do seu coeficiente, do que 

aquele relacionado ao prêmio de risco. 

 

Outro achado bastante interessante que pode ser encontrado neste trabalho é com 

relação ao poder preditivo da variável da curva de juros em um modelo com mais de 

uma variável dependente. Como as variáveis correntes e defasadas do crescimento 

real do produto podem, e frequentemente são, úteis para a previsão do nível de 

produto futuro, Hamilton e Kim testam o coeficiente da inclinação da curva na 

presença destas variáveis. Separadamente, também o fazem acrescentando ainda 

uma variável de preço do petróleo (compreensível dada a importância desta variável 

para o país que eles usam os dados para fazer os estudos). Os valores dos 

coeficientes, quando comparados com o modelo sem as variáveis defasadas, são 

ligeiramente menores do que o estimado, mas se mantém significativos nos níveis 

convencionais de significância. Chega-se à mesma conclusão quando a variável do 

petróleo é adicionada. 

 

Dito de outra forma, o exposto acima é análogo a dizer que o nível de inclinação da 

curva de juros é capaz de fornecer informação adicional àquela que é obtida das 

variáveis defasadas de crescimento. Isso corrobora as evidências encontradas em 

outros trabalhos semelhantes e sugere de que deve-se ao menos considerar a 

hipótese de que a curva de juros é uma boa condensadora das informações 

disponíveis para os agentes do mercado em um determinado momento.  

 

Para Estrella (2005), o poder de previsão da inclinação da curva de juros para 

variáveis de inflação e crescimento futuro já foi amplamente verificada 

empiricamente, principalmente quando se trata de previsões para horizontes 

suficientemente longos. Essa capacidade de previsão, além de parecer 

suficientemente robusta, se sustenta em estudos similares em diversos países. 
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Preocupa este autor, no entanto, o fato de que, apesar de toda esta quantidade de 

evidências empíricas, pouco existe a respeito de explicações teóricas robustas que 

convincentemente racionalizem este fenômeno.  

  

Especificamente no caso dos dados relativos à inflação, as explicações não raro se 

voltam para modelos baseados na equação de Fisher, que decompõe a taxa de 

juros nominal em duas partes, a taxa de juros real e a inflação esperada. Estrella, no 

entanto, vê essas explicações como insatisfatórias por causa do corriqueiro 

questionamento acerca da validade da hipótese de expectativas racionais quando 

examinada à luz dos testes estatísticos sobre os dados disponíveis.  

 

Segundo ele, a culpa das rejeições estatísticas para a hipótese de expectativas 

racionais geralmente são atribuídas à prêmio de risco que varia com o tempo, à 

complexidade dos movimentos da taxa de juros real, à influência das ações de 

política monetária e também à incerteza nos objetivos de políticas econômicas em 

seu sentido mais amplo. 

 

Para tentar fornecer um arcabouço teórico para esta questão, Estrella propõe uma 

adição ao modelo corriqueiro das análises macroeconômicas, usualmente composto 

por uma curva IS, uma curva de Phillips e uma curva que ilustra a função-reação 

associada à regra de política monetária. Seria interessante, para o autor, passar a 

considerar a estrutura a termo da taxa de juros no lugar, ou em adição à, da taxa de 

juros de curto prazo que aparece no modelo tradicional.  

 

Assim, todos os componentes que previamente eram sensíveis diretamente à taxa 

de juros de curto prazo, passam a ficar relacionados à taxa de juros real de dois 

períodos. 

 

Depois de algum trabalho de cálculo, o autor apresenta expressões que relacionam 

a inclinação da curva de juros, expressa pela diferença da taxa entre dois períodos 

suficientemente espaçados no tempo com as variáveis de crescimento e de inflação 

futura. Vale salientar que, a forma final que é apresentada já trata as taxas de juros, 

ou a inclinação destas, em sua forma nominal, tendo se separado da forma inicial de 
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apresentação do modelo, que tratava da taxa de juros em dois períodos na sua 

forma real. Resolvendo recursivamente, enfim chega-se a formula que permite a 

apreciação de suas propriedades. 

 

Segundo Estrella, o primeiro ponto a ressaltar é que esta maneira alternativa 

também chega à conclusão respaldada por estudos anteriores, ou seja, de que a 

inclinação da curva entre dois pontos de fato contém informação útil para a previsão 

dos níveis futuros de inflação e produto, mas não é suficiente para fazer esta tarefa 

sozinha. 

 

Isso se mantém no campo da verdade mesmo quando a autoridade monetária 

escolhe explicitamente objetivos de produto e inflação e escolhe de maneira ótima 

os parâmetros da sua função reação. Adicionalmente, como já era de se esperar, as 

variáveis correspondentes à taxa de juros de curto prazo defasada e também à 

inflação e produto em suas formas defasadas também se encontram na equação 

final, como variáveis importantes para o processo que se estuda. 

 

Também se depreende que o coeficiente da inclinação com relação à inflação 

depende explicitamente da curva de Philips, o que quer dizer que o poder preditivo 

da curva de juros se apega diretamente ao poder preditivo da curva de Phillips sobre 

o hiato do produto. Em um regime de metas de inflação, tanto as equações de 

desvio de inflação esperada em relação à sua meta como o hiato do produto 

requerem que os pesos sejam diferentes de zero no modelo, mesmo que a 

autoridade esteja num contexto de regime de metas puro.  

 

Não é possível, no entanto, dar um peso preciso, em termos absolutos ou relativos, 

ao poder preditivo da inclinação sobre as variáveis em questão, uma vez que eles 

também dependem dos parâmetros relativos à regra de política monetária e em seus 

objetivos explícitos. Se, por exemplo, a autoridade monetária reagir somente às 

flutuações do produto e focar na variação da taxa de juros em torno de um nível, em 

detrimento da preocupação com o nível em si, a curva de juros se torna um 

parâmetro ótimo do nível de atividade futuro.  
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No extremo oposto, no entanto, se a política for infinitamente elástica em sua reação 

à variações nas taxas de juros e de produto, a inclinação da curva de juros não tem 

poder preditivo algum sobre o nível futuro da atividade e da inflação.  

 

Dessa forma, embora apresente resultados robustos, o poder preditivo da curva de 

juros não pode, segundo o autor, ser rotulado de estrutural. Além disso, ele também 

levanta pontos relativos à estabilidade dos resultados estimados. Haveria um melhor 

desempenho neste quesito quando os dados analisados corresponderem a um 

período onde a função reação de política monetária for mantida minimamente 

constante, o que faz amplo sentido em face da dependência comentada 

anteriormente. 

 

Bernanke (2006), em um discurso para o Economic Club of New York, tenta fazer 

um paralelo entre os achados teóricos acerca da utilidade da estrutura a termo da 

curva de juros como bom previsor da atividade econômica futura e a condução da 

política monetária com a conjuntura macroeconômica vigente no período de 

bonança que caracterizou o imediatamente anterior à eclosão dos eventos que 

levaram à crise de 2008. 

 

Segundo ele, o comportamento benigno dos títulos de longo prazo da dívida 

americana era um prato cheio para o exame das questões teóricas levantadas por 

diversos autores ao longo do tempo, no que tange a relação da curva de juros com a 

condução da política econômica.  

 

Neste período, as taxas dos títulos de longa duração encontravam-se, apesar de um 

ciclo de aperto monetário estar em vigor e este ter começado, segundo ele próprio, 

depois de um período considerável de condições monetárias especialmente frouxas 

para lidar com as consequências do estouro da bolha do NASDAQ, praticamente 

estáveis quando comparadas ao período anterior ao início das altas de juros, já 

tendo caído nos anos anteriores à observação.  

 

Suscitando a questão de quais seriam os responsáveis por este fenômeno, ele 

elenca uma série de explicações, complementares e/ou não mutuamente exclusivas. 
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Uma das explicações possíveis seria que as taxas de juros estariam reagindo às 

condições macroeconômicas correntes e prospectivas, mais especificamente 

reagindo às melhoras institucionais, como a adoção ampla de regimes de metas de 

inflação ao redor do globo, a redução da volatilidade da atividade econômica e 

também a redução das taxas de inflação observadas e, como consequência destas, 

também as esperadas. 

  

A introdução do sistema de metas de inflação, bem como a participação crescente 

das forças de trabalho baratas nos países asiáticos na produção de bens para uso 

mundial e sua consequente pressão baixista nos preços em geral foram um dos 

determinantes responsáveis por criar condições ótimas de crescimento econômico 

relativamente robusto sem a ameaça de taxas de inflação crescente. 

 

Outra característica deste período, que ficou conhecido como “A Grande 

Moderação”, foi o consequente aumento das intervenções cambiais na Ásia. Como 

direta consequência do desejo das empresas globais de aproveitar as condições de 

trabalho abundante nesta região do Globo para melhorar suas competitividades 

através da redução de custos, houve maciça realocação das plantas fabris, e isso se 

deu, obviamente, acompanhado de um enorme fluxo de capitais. Esse fluxo levou a 

pressões enormes de apreciação das moedas locais e os governos, cientes do fato 

de que a base do crescimento dos seus países era a de oferecer uma eficiente 

plataforma exportadora ao invés de prover um crescimento centrado em aumento do 

consumo interno, não podiam conviver com esta realidade.  

 

Este fenômeno, extensivamente analisado em Bernanke et all (2004), por causa da 

natureza de intervenções esterilizadas para combater as pressões para a apreciação 

das moedas locais, aumentou a demanda por ativos denominados em dólar como 

efeito direto do aumento das reservas internacionais destes países. Assim, outra 

explicação possível para o comportamento benigno da estrutura a termo da taxa de 

juros seria isto ter acontecido como consequência direta destes fluxos e 

independente do cenário macroeconômico prospectivo. 
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Em um ambiente onde as condições econômicas permanecessem constantes, um 

aumento na demanda de títulos de longo prazo percebidos como seguros, como é o 

caso da dívida emitida pelo governo americano, levaria a uma queda no prêmio de 

liquidez, ou de risco, exigido pelos emprestadores de recurso (compradores dos 

títulos), para acomodar toda a sua demanda. 

 

O problema com esta explicação, no entanto, dado que grande parte dos influxos 

nos países asiáticos eram denominados em dólar, e que esta hipótese, para explicar 

integralmente o fenômeno, implicaria em dizer que a demanda por Treasuries e  T-

Bills foi significativamente maior do que os ativos similares de outros emissores, 

privados ou públicos. Isso, no entanto, não fica claro empiricamente. Bernanke et all 

(2004) examina esta questão e encontra evidências de que, de fato, o aumento da 

intervenção em países asiáticos tem efeito de curto-prazo nas taxas de juros dos 

títulos em questão, mas ressalta que não existem evidências que permitam 

extrapolar esta conclusão para prazos mais longos.  

 

Possivelmente os efeitos de curto-prazo tenham a ver com a natureza esparsa da 

emissão destes títulos, bem como especulação dos participantes de mercado 

cientes deste fato e das condições de liquidez para alocação destas grandes 

demandas por título. Ou seja, seriam impactos que não estariam ligados à nenhuma 

mudança estrutural nas condições macroeconômicas e diriam respeito à pequenas 

falhas de mercado. 

 

Neste mesmo estudo, outra evidência na direção de refutar a hipótese de elevada 

importância deste fenômeno relativo a fluxo no processo de queda das taxas de 

remuneração é de que não são raros os exemplos onde o desempenho relativo das 

Treasuries quando comparado com outros ativos de renda fixa tem a balança 

pendendo em favor do último, ou seja, o movimento das taxas é mais pronunciado 

em ativos que não são Treasuries. Se fosse o caso de o argumento de que foi o 

aumento da demanda por ativos americanos o causador da desinclinação da curva 

de juros, as evidências anteriormente mencionadas não seriam encontradas, ao 

menos não tão amplamente. 
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Assim, embora seja plausível considerar que este processo que resultou em 

aumento de demanda por ativos de longo prazo seja parte causadora do processo, 

parece ter ficado claro que existem evidências de que este não é o principal, ou até 

mesmo o mais importante, responsável pelos acontecimentos. 

  

Para qualificar a importância desta mudança no equilíbrio da balança de oferta e 

demanda, que resultou na queda dos prêmios de risco, Bernanke cita os modelos 

que decompõe os prêmios da estrutura a termo. Segundo estes, uma porção 

substancial da queda das taxas a termo de longo prazo podem ser atribuídas ao 

prêmio requerido ligado ao risco da taxa real de juros, em contraposição ao prêmio 

requerido ligado ao risco de inflação. Embora ambos tenham apresentado 

comportamento declinante, esse comportamento é bastante distinto. 

  

Partindo para questões práticas da observação deste fenômeno, Bernanke 

questiona a respeito da relevância destes acontecimentos para a condução da 

política econômica.  A resposta, segundo ele, dependeria criticamente da 

interpretação à respeito da causa deste movimento, e acarretaria em implicações 

diferentes para o ajuste das condições monetárias. 

  

Se, por exemplo, o responsável pela desinclinação da curva de juros for mais 

provavelmente o resulto da redução dos prêmios de risco pela expectativa de 

continuidade dos benefícios da estabilização macroeconômica, o efeito líquido 

seriam condições financeiras mais estimulativas para os agentes econômicos, uma 

vez que são as taxas de juros de longo prazo que são assumidas como variáveis 

relevantes para as tomadas de decisão de consumo e de investimento na economia. 

Por esta linha de raciocínio, como uma parte das condições financeiras estaria se 

afrouxando, caberia à política monetária reequilibrar estas condições com taxas de 

juros de curto prazo mais altas. 

  

No entanto, se a direção causal a ser considerada for a de que ela é resultado das 

perspectivas dos agentes com relação à moderação na atividade econômica futura, 

as implicações são diametralmente opostas. Estaria aqui implícita uma dica aos 

condutores de política para afrouxar as condições de curto prazo de modo a 
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estabilizar, dentro do possível, as expectativas de crescimento futuras dos agentes 

de mercado. 

 

Para concluir, Bernanke aponta que, sem dúvidas, a curva de juros possui 

informações relevantes para a tomada de decisão, mas que nem sempre esta 

informação é fácil de ser interpretada ou retirada sem o benefício do retrospecto. À 

época do pronunciamento, o atual responsável pela política monetária americana 

classificou a situação como ambígua em relação à direção indicada para futuros 

movimentos das condições monetárias.  

 

No Brasil, grande parte dos estudos sobre a capacidade preditiva da curva de juros 

se concentra no campo das questões da eficiência deste indicador para prever 

corretamente as taxas de política monetária futuras. Dito de outra forma, estes 

estudos estão interessados em verificar a existência empírica da hipótese das 

expectativas e a validade da equação de Fisher, assumindo a ausência de erros 

sistemáticos por parte dos agentes nas suas projeções, ou seja, assumindo que elas 

sejam racionais.  

 

Para Tabak e Andrade (2001), como os bancos centrais usualmente só possuem 

controle sobre as taxas de juros de curto prazo e as decisões de investimento e 

consumo, decisivas para dar forma aos ciclos econômicos, se dão através de 

interações com as taxas de juros mais longas, é de suma importância entender o 

comportamento da curva de juros para uma condução ótima das políticas desta 

natureza. 

 

Os autores verificam evidências empíricas para a hipótese das expectativas 

racionais baseando-se em dois modelos. O primeiro deles é chamado de 

simplificado e segue a abordagem padrão da literatura acadêmica internacional para 

este tipo de trabalho, onde a variável dependente da regressão é a taxa vigente no 

período n e n+1, verificada ex-post, isto é, em t+n. As variáveis explicativas são a 

constante, o termo dos erros e a inclinação da taxa de juros no período t.  
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No segundo modelo são adicionados como regressores variáveis que podem 

melhorar o comportamento e previsão do erro por supostamente influenciarem no 

processo de formação do prêmio de liquidez. Dessa forma, evitar-se-ia incorrer no 

problema de variável omitida, garantindo a ortogonalidade dos erros e, com isso, 

melhor satisfazendo a hipótese de expectativas racionais. As variáveis adicionais 

utilizadas pelos autores são uma medida representativa da volatilidade da taxa de 

juros e uma para capturar o risco de calote e o risco de implementação controle de 

saída de capitais. 

 

No primeiro caso, os resultados encontrados apontam na direção da aceitação da 

hipótese das expectativas para horizontes curtos (entre 2 e 6 meses), enquanto as 

conclusões para resultados mais longos e próximos de 12 meses são mais dúbias. 

No segundo caso, no entanto, a rejeição da hipótese inicial é “decisiva” para 

qualquer horizonte. Existem, segundo os autores, fortes evidências de que o prêmio 

de liquidez da curva varia com o tempo e é positivamente correlacionado com as 

duas variáveis explicativas adicionadas à forma tradicional. 

 

A direção para a qual apontam as evidências anteriormente descritas são, segundo 

os autores, de suma importância para a questão do desenvolvimento dos modelos 

macroeconômicos no país. À época da publicação do artigo, muito dos modelos 

utilizavam-se somente de taxas muito curtas na simplificação das realidades, talvez 

refletindo a inexistente e inapropriada curva de juros brasileira para os prazos mais 

longos. Para esta constatação, os autores sustentam que a rejeição da hipótese das 

expectativas racionais levaria a uma complicação extra na modelagem, mas que 

precisaria ser enfrentada para um ganho de confiabilidade. 

 

Se tivesse havido a aceitação da hipótese das expectativas racionais, seria 

razoavelmente fácil fechar os modelos em questão, pois as variações das taxas de 

juros de longo prazo, as que de fato são relevantes para o consumo e decisões 

produtivas da economia, seriam determinadas apenas como função das taxas de 

curto prazo futuras. Isso, no entanto, não foi verificado na amostra analisada pelos 

autores, levando-os a sugerir uma agenda de pesquisa que se debruce sobre a 
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questão da modelagem do comportamento do prêmio de liquidez da curva em 

relação ao tempo. 

 

Lima e Issler (2003), por sua vez, abordam esta questão com a ajuda de um modelo 

de análise multivariada. Apoiando-se na conhecida metodologia dos vetores auto-

regressivos, constroem um modelo bivariado para a variação das primeiras 

diferenças das taxas de juros e a diferença entre a inclinação correspondente entre 

a parte longa e a parte curta da curva. 

 

Em linhas gerais, concluem que os dados apontam parcialmente para a aceitação da 

possibilidade de validade da teoria da Hipótese das expectativas, principalmente 

quando se trabalha com variáveis de vencimento de até um ano. Segundo os 

autores, os dados brasileiros, bem como acontece com as amostras nos mais 

diversos países já cobertos pela literatura, não permitem encerrar a debate sobre 

este tema por causa da ausência de evidências definitivas, ou o mais próximo 

possível disso. Isso se deve, provavelmente, ao fato de os prêmios de risco, 

supostos como invariantes ao longo do tempo e somente sensíveis às maturidades 

em questão, não se comportarem desta forma na prática. 

 

Souza Filho (2006) examina a hipótese de que a estrutura a termo é uma boa 

indicadora antecedente das trajetórias futuras de diversas variáveis 

macroeconômicas.  

 

Os resultados encontrados são pouco robustos para a variação da produção 

industrial, apesar de apresentarem coeficientes significativos para prazos de 

projeção maior que três e menores que dezoito meses, mantendo-se desta forma 

mesmo quando colocadas à prova em modelos com outras variáveis explicativas. 

 

As variações do PIB, por sua vez, quando tomados a preços constantes, também 

apresentam resultados ruins e coeficientes pouco significativos. O melhor 

desempenho aparece quando se analisa a trajetória da inflação futura, medida pelo 

IPCA, sob esta ótica. Os resultados robustos, neste caso, continuam a se mostrar 
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presentes mesmo quando a variável explicativa está em companhia de outras 

variáveis.  

 

Dito de outra forma, a inclinação da curva de juros mantém seu poder de previsão 

mesmo quando adicionada a modelos multivariados, sugerindo que existe 

informação adicional referente às expectativas dos agentes que não é capturada de 

outra forma. A inclusão desta nos modelos pertinentes pode, então, gerar ganhos de 

previsão e como ferramenta válida para consideração nas tomadas de decisão pelas 

autoridades competentes. 

 

Marçal e Valls (2007), retomando a temática da hipótese das expectativas,  também 

encontram que o modelo sugerido por ela mostrou-se insuficiente para descrever os 

dados brasileiros. Chamam, assim como Lima e Issler, atenção para o fato de que 

este resultado pode ser uma consequência do período conturbado pelo qual passou 

o país por causa das sucessivas crises globais que se sucederam, acabando por 

imprimir um prêmio às taxas que não necessariamente ficou constante ao longo do 

tempo, talvez por causa do crescente da intensidade das crises e das reações 

macroeconômicas dos mercados de juros à evolução desta realidade. 

 

Sinzato (2012) se afasta do escopo, bastante popular até então, da hipótese das 

expectativas e se debruça sobre a eficiência da inclinação da curva de juros na 

projeção das variações do PIB, quando adicionados à modelos tradicionais de 

previsão da variável, como os envolvendo vetores auto regressivos, Markov switch, e 

espaço estado. Paralelamente, repete esta metodologia para dados americanos, de 

forma a possuir uma base para comparação das conclusões e fazer reflexões à 

respeito da validade em duas economias de maturidade bastante distintas. 

 

Ele encontra que é possível obter algum ganho de previsão no modelo que inclui a 

inclinação da curva de juros, evidenciado pelos menores erros de projeção dos 

modelos com este componente quando comparados aos de projeção univariadas. 

Os ganhos de projeção não são, no entanto, suficientemente expressivos para 

justificar sua utilização, diferente do que ocorre em alguns casos na amostra 

correspondente aos dados americanos.  
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Examinamos, nesta sessão, uma vasta quantidade de estudos sobre as relações 

entre a curva de juros e variáveis econômicas relativas à atividade e a à trajetória da 

inflação. De todo este conhecimento acumulado em quase 30 anos, tomando-se a 

experiência de diversos países em regiões do globo e fases do ciclo econômico 

bastante distintas, a conclusão comum a todos eles é de que a curva de juros, tendo 

sido testada de formas distintas pelos diversos autores, é amplamente tida como 

boa previsora da trajetória da inflação, especialmente para horizontes longos, 

mesmo na presença de outras variáveis que supostamente possuem a característica 

de serem indicadores antecedentes de seus movimentos. Esta característica 

também se confirma para as variáveis de crescimento, mas para estas o oposto 

ocorre em termos de horizonte ótimo para previsões minimamente satisfatórias. 

Neste caso, os melhores resultados aparecem para horizontes curtos. Estas 

características são comuns a todos os dados, independentemente do país ou do 

período analisado. 

 

 

 

 



 
Tabela 1: Quadro-resumo da revisão bibliográfica para os anos entre 1982 e 1990. 

 

Fonte: elaboração própria. 



Tabela 2: Quadro-resumo da revisão bibliográfica para os anos entre 1990 e 1994. 

 

 

Fonte: elaboração própria. 
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Tabela 3: Quadro-resumo da revisão bibliográfica para os anos entre 1997 e 2003. 

 

Fonte: elaboração própria. 
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Tabela 4: Quadro-resumo da revisão bibliográfica para os anos entre 2005 e 2012. 

Fonte: elaboração própria. 
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Figura 1: Ilustração da evolução temporal das referências bibliográficas de 1982 a 1994. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 2: Ilustração da evolução temporal das referências bibliográficas entre 1997 a 2012. 

Fonte: Elaboração própria. 

 



3. METODOLOGIA 
 

Esta sessão tem dois objetivos: explicar o desenvolvimento teórico do modelo base 

e detalhar o processo de construção e análise da base de dados utilizada neste 

trabalho. Dito de outra forma, ela explica como obteremos e como usaremos os 

dados disponíveis para verificarmos se existem, para dados brasileiros, evidências, 

assim como nos casos internacionais examinados na sessão anterior, de que a 

curva de juros possui poder explicativo sobre a variação da inflação futura. 

 

A metodologia adotada neste trabalho foi desenvolvida por Franklin e Lown (1994). 

Ela permite trabalhar a questão da formação das expectativas na estrutura a termo 

da taxa de juros em um arcabouço que não requer a constância da taxa de juros real 

de longo prazo ao longo do tempo. Foi escolhida porque parece ser a mais 

condizente com uma realidade onde os responsáveis pela condução da política 

monetária são vistos como capazes de influenciar as taxas de juros reais de longo 

prazo através de choques contracionistas ou expansionistas nas taxas de juros 

nominais de curto prazo. 

 

Em um contexto onde a taxa de juros real não é mais tida como fixa ao longo do 

tempo, mas sim como uma variável que flutua livremente com uma tendência de 

longo prazo de convergência a uma constante, abre-se espaço para a utlização de 

todos os vértices da curva para a mensuração da variação das expectativas de 

inflação, o que amplia o leque de informações disponíveis. 

 

Para os autores do trabalho que inspira esta metodologia, o jeito mais simples de 

aplicá-la seria tomar a diferença dos dois vértices mais espaçados de uma curva de 

juros qualquer, mesmo que esta diferença de prazos seja substancialmente maior do 

que o período de inflação para o qual se deseja fazer a análise. No trabalho original, 

utilizam a diferença entre a taxa de juros de cinco anos dos títulos emitidos pelo 

Tesouro Americano e a taxa de juros correspondente ao overnight para explicar a 

variação da inflação de dozes meses à frente menos a inflação de três meses à 

frente. 
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 Essa abordagem, embora já teoricamente superior às propostas por Mishkin por se 

conectar mais com a realidade, ainda não extrai totalmente a informação contida na 

estrutura a termo. Para ir além e extrair o máximo de conteúdo informacional 

possível, os autores sugerem a utilização de uma medida não linear da inclinação da 

curva de juros, construída a partir das informações de todos os pontos disponíveis 

da curva, e não somente da diferença entre dois pontos quaisquer. Um dos 

benefícios de se proceder assim seria, por exemplo, a dispensa da tarefa de 

escolher qual das inclinações utilizar, dentre as tantas combinações possíveis para 

uma curva de juros desenvolvida. 

 

Para tornar a utilização deste novo arcabouço factível, algumas condições precisam 

ser assumidas como verdadeiras. Precisa-se aceitar que a taxa de juros de longo 

prazo seja o reflexo de uma taxa de juros de curto prazo esperada, adicionada à um 

possível prêmio de risco ou de liquidez que não varia com o tempo e, além disso, é 

preciso assumir também que os agentes econômicos e, em particular, os agentes de 

mercado, esperam que o inflação inercial da economia será paulatinamente 

incorporada à taxa de juros nominal com a passagem do tempo, na ausência de 

novos choques exógenos que incluem, ou não, os de política monetária. Tomadas 

conjuntamente, estas duas hipóteses procuram garantir que as taxas de juros de 

longo prazo refletem a taxa de inflação esperada mais acuradamente que as taxas 

de juros de curto prazo. 

 

Matematicamente, o modelo é desenvolvido de acordo com o que segue. Um 

resumo das siglas e das definições das variáveis que serão utilizadas em seu 

desenvolvimento pode ser encontrada na Tabela 5. 

 

Assumindo-se que a taxa de juros real de curto prazo, apesar de não ser constante, 

é tida como convergente para uma constante de longo prazo, ilustra-se esta 

propriedade através de uma equação diferencial estocástica contínua de primeira 

ordem. 
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Equação 3: Equação representativa da convergência da taxa de juros de 
curto prazo para a taxa de juros estrutural de longo prazo. 

 

Fonte: (Frankel e Lown, 1994, pg.521). 
 
 
 

Tabela 5: Quadro-resumo das variáveis do modelo base. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Na equação 3, acima, nenhum dos parâmetros é observável empiricamente. Esta 

equação nada mais é do que uma parametrização do processo de ajustamento da 

taxa de juros de curto prazo à taxa de juros de longo prazo.  

 

Tirando-se a expectativa de todos os termos desta equação, podemos perceber que 

chegamos à representação matemática da proposição que diz que os agentes de 

mercado esperam que a taxa de juros de longo prazo esperada no momento zero 

seja uma média geométrica da taxa de juros de curto prazo corrente e da taxa de 

juros percebida como neutra que deve vigorar no longo prazo. Matematicamente, 

temos: 

 



52 
 

 
 

Equação 4: Representação da implementação do operador esperança na 
equação representativa do processo de convergência da taxa de juros. 

 

Fonte:(Frankel e Lown, 1994, pg.522). 
 
 

Integrando a equação acima, tomando  como a proporção anual dos dias até o 

vencimento do título e fixando wt como: 

 

Equação 5: Wt em função de delta. 

 

Fonte: (Frankel e Lown, 1994, pg.522). 
 

 

A equação inicial pode ser reescrita como: 

 

Equação 6: Equação inicial modificada; forma final. 

 

Fonte: (Frankel e Lown, 1994, pg.523). 

 

 

Como, a qualquer instante, podemos observar a taxa de juros correspondente a um, 

ou n, vencimentos, podemos, através do método dos mínimos quadrados ordinários, 

dada um estimativa do parâmetro que mede a velocidade de ajuste, , resolver a 

equação acima para achar o valor da incógnita  , que é a medida 

apropriada para a inclinaçao da taxa de juros em qualquer ponto do tempo. Seria 

possível resolver esta equação com somente dois pontos de dados, mas estar-se-ia 

desperdiçando informação potencial.  

 

A equação 6, ilustrada acima, é a base para a construção da série temporal dos 

indicadores não lineares da inclinação da curva de juros. Explicaremos, em seguida, 

a composição da base de dados utilizada, e depois voltaremos para o processo de 

adequação dos dados brutos à nossa necessidade.  
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Diariamente, a Bolsa de Mercadoria e Futuros (BM&F), divulga a curva referencial 

das taxas de juros pré-fixadas para o mercado local. Esta curva serve de base para 

a precificação de todas as operações que envolvem derivativos bem como o cálculo 

dos ajustes diários destes, e tem sua acerácea garantia pelo fato de a construção 

desta curva se basear nos instrumentos de juros mais líquidos e abrangentes do 

país, os futuros de DI, que sintetizam swaps pré-fixados contra a taxa do overnight 

CDI-CETIP (Certificado de Depósitos Interbancários). Não só são relevantes os 

volumes negociados destes contratos, a vasta gama de vencimentos disponíveis e 

utilizados pelos participantes do mercado, mas também a heterogeneidade dos 

participantes de mercado e da formação destes preços, o que só se soma na tarefa 

de garantir a sua satisfatória representatividade do custo básico do dinheiro. 

 

Para cada um dos dias úteis que integram a amostra (que abrange o primeiro dia útil 

do mês de janeiro de 2003 até o último dia útil do mês de janeiro de 2013), 

coletamos as informações correspondentes aos prazos de um, dois, três, quatro, 

seis, doze, dezoito, vinte e quatro e trinta meses, além de fazer o mesmo para os 

prazos correspondentes a três, quatro e cinco anos e para a taxa de juros overnight, 

representado pelo CDI-CETIP.  

 

Optamos por parar no vértice de cinco anos por duas razões: primeiramente, para 

replicar exatamente o que fizeram Frank e Lown em seu trabalho, e também por 

interpretar que isto estaria em total consonância com a realidade do país, onde a 

curva de juros para prazos longos pode ser considerada subdesenvolvida, 

especialmente nos períodos iniciais da amostra. 

 

Com estes dados diários, para cada um dos vértices correspondentes, tira-se a 

média aritmética simples de todas as observações que estiverem contidas em um 

mesmo mês de um mesmo ano e toma-se este número resultante como a taxa pré-

fixada vigente durante o mês em questão, para o vértice em questão. Assim 

procedemos, também replicando o artigo base, porque os dados de inflação a serem 

introduzidos posteriormente como variáveis dependentes são divulgados apenas 

com na freqüência mensal. 
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Estes dados mensais são subtraídos da média da amostra do vértice 

correspondente. Fazemos isso tomando as variáveis de duas formas: no seu próprio 

nível ou na forma do logaritmo de 1 + a taxa de juros.  Escolhe-se trabalhar com os 

dados na forma de desvios em relação às suas médias para ilustrar o conceito de 

prêmio de liquidez invariante no tempo para o termo em questão. A variável é, então, 

tomada como dependente na regressão expressa pela equação 6.  A única incógnita 

que sobra, além daquela que estamos interessados em descobrir, é a 

correspondente ao parâmetro delta.  

 

O processo de construção da série temporal dos indicadores não lineares da 

inclinação da curva de juros se dá da seguinte maneira: os dados representativos 

das taxas de juros médias vigentes para cada mês e para cada vértice da curva de 

juros são tomados conjuntamente com um valor qualquer para o parâmetro delta, e 

a partir deste conjunto, estima-se, pelo método dos mínimos quadrados ordinários, o 

coeficiente angular da reta ilustrada na equação 6. Fazemos isso recursivamente, 

para todos os meses disponíveis na base de dados inicial (janeiro de 2003 a janeiro 

de 2013), e para diversos valores para o parâmetro delta. Cada uma destas 

equações resulta em um coeficiente angular, que é armazenado paralelamente 

como o indicador não linear da inclinação da curva de juros.  

 

Estas variáveis que foram criadas serão reconhecidas nas regressões posteriores 

pela sigla FL seguida de um número que representará o valor do delta utilizado 

como parâmetro para a resolução da equação apresentada. A série temporal 

completa, para cada valor do parâmetro delta, está apresentada graficamente no 

apêndice (Figuras 4 e 5) , junto com as estatísticas descritivas correspondentes 

(Tabelas 20 e 21). 

 

Examinando estas figuras, percebe-se que, independente da velocidade de 

convergência da taxa curta para a taxa longa assumida para os cálculos, a trajetória 

desta medida alternativa de inclinação é bastante parecida em todos os casos, 

diferenciando-se apenas pelo nível de inclinação em que isto se dá e pela amplitude 

dos movimentos. 
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Das informações contidas na tabela 6 e 7, pode-se depreender que as séries 

geradas atendem, em sua totalidade, aos requisitos de estacionariedade para sua 

utilização como variável explicativa nas regressões de mínimos quadrados 

ordinários mais adiante.  

 

Tabela 6: Para a verificação da estacionariedade das séries dos indicadores 
não lineares de inclinação, taxas de juros expressas na forma de log de 
1+taxa de juros 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Findo este procedimento, construímos a serie temporal de mais duas medidas de 

inclinação da curva de juros, desta vez tomadas como a diferença simples entre dois 

vértices da curva. Chamamos de INCL1 a diferença entre a taxa de juros pré-fixada 

de doze meses e taxa de juros pré-fixada de três meses. Nas tabelas a seguir, ela 

aparece rotulada como INCL1 quando esta diferença é tomada em seu próprio nível 

e como LNINCL1 quando tomamos a diferença de um mais o logaritmo de cada uma 

das taxas mencionadas. O procedimento é o mesmo para a criação da série 

temporal denominada INCL2 e LNINCL2. Nestas, a única diferença é que os vértices 

utilizados são o representativo da taxa overnight (CDI-CETIP) e a taxa de juros pré-

fixada de cinco anos. A representação gráfica e as estatísticas descritivas destas 

séries também se encontram no apêndice (Figura 6 e Tabela 22, respectivamente). 

 



56 
 

 
 

Tabela 7: Para a verificação da estacionariedade das séries dos indicadores 
não lineares de inclinação, taxa de juros expressas no nível. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Ao examinar a Tabela 8 abaixo, podemos concluir que as estas séries também 

satisfazem a condição de estacionariedade, tanto em sua forma natural como 

quando acrescida de um fator e tomadas na forma de logaritmo. 

 

 
Tabela 8: Para a verificação da estacionariedade das séries dos indicadores 
convencionais de inclinação, taxas de juros expressas no nível e na forma de 
logaritmo de 1+taxa de juros. 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Com as variáveis explicativas em mãos, falta apenas a construção da série temporal 

da variável dependente. A esta altura, já é claro para todos que gostaríamos de 

estudar a capacidade da inclinação da curva de juros de explicar a variação da 
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inflação futura. Resta, agora, saber qual variável utilizar como medida da inflação 

futura.  

 

Argumentamos anteriormente que a inclinação da curva de juros pode ser utilizada 

como um indicador da instância da política monetária em termos reais. Dito de outra 

forma, a curva de juros seria capaz de indicar se a taxa de juros real praticada no 

momento zero está acima ou abaixo do patamar tido como neutro. É amplamente 

aceito na teoria econômica que uma taxa de juros acima do patamar neutro é 

equivalente a uma política contracionista e, assim sendo, é de se esperar que ela 

que impacte negativamente, isto é, desacelere, a taxa de inflação. O oposto é 

verdadeiro quando se verifica uma taxa de juros abaixo do patamar neutro. 

 

Como a teoria apenas trata da relação entre a aceleração da inflação a partir um 

patamar inicial qualquer e o posicionamento da taxa de juros real corrente vis a vis a 

taxa de juros real neutra (representada pela curva de juros), a medida de inflação 

correta para os estudos em questão não é uma de nível absoluto, mas uma que diga 

respeito a sua trajetória ao longo de um período qualquer especificado. 

 

Seguindo as práticas dos autores que trataram deste tema na literatura 

internacional, escolhemos a diferença não anualizada da taxa de inflação acumulada 

em 12 meses e a taxa de inflação acumulada em 3 meses do índice de preços ao 

consumidor ampliado (IPCA), divulgada mensalmente pelo IBGE, como a variável 

dependente para os estudos em questão.  

 

As siglas correspondentes nas tabelas que seguem nas próximas sessões são 

VARDEP (para a diferença das taxas de inflação tomadas de um índice sem ajustes 

sazonais) e VARDEP_DESSAZ (para a diferença das taxas de inflação tomadas de 

um índice com ajustes sazonais). Elas estão representadas graficamente na figura 3 

e têm suas estatísticas descritivas relevantes disponibilizadas no apêndice (Tabela 

22). Além disso, também são comprovadamente estacionárias, como mostram os 

resultados apresentados na Tabela 9. 
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Tabela 9: Para a verificação da estacionariedade das séries das variáveis 
dependentes, com e sem ajuste sazonal. 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Figura 3: Ilustração da série histórica da variável dependente, com e sem 
ajuste sazonal. 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Vale ressaltar, aqui, que a base de dados abrange observações de janeiro de 2003 a 

janeiro de 2013 para as variáveis de índices de preço e taxa de juros. Perdemos, no 

entanto, um ano desta base por estarmos olhando sempre o componente da inflação 

realizada 12 meses à frente. Dito de outra forma, apesar de termos dados de juros 

disponíveis até janeiro de 2013, precisaríamos da inflação realizada até fevereiro de 

2014 para poder utilizar esta base em sua totalidade. Na prática, o que ocorre é que 

precisamos descartar o último ano das observações da base de dados relativas à 

taxa de juros. 
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Finalmente, estamos aptos para calcular as regressões de interesse. 

Matematicamente, ela pode ser expressa por: 

 

Equação 7: Equação objeto de estudo. 

 

Fonte: (Frankel e Lown, 1994, pg.519). 
 
 

Esta equação é capaz de responder a pergunta central deste trabalho. Se for 

verdade que a inclinação da curva de juros, medida segundo as diversas formas 

explicadas anteriormente, possui informação relevante para a previsão da trajetória 

da inflação no período entre os próximos doze e três meses, então o coeficiente de 

inclinação da reta, representado pela letra b nesta ilustração, deve ser 

significativamente diferente de zero.  

 

Além disso, como a inclinação da curva de juros pode, como já mencionamos, ser 

interpretada como indicador da instância relativa da política monetária, a equação 

também será capaz de fornecer uma medida da inflação dita inercial da economia no 

valor de seu intercepto, representado pela letra a, pois este seria, o valor 

correspondente a uma política monetária neutra na equação, onde a medida de 

inclinação seria igual a zero. 

 

Podemos, então, passar para a análise dos resultados oriundos deste processo. 

 

 

 



Tabela 10: Descrição das variáveis e seu processo de construção, parte um. 

 

 

Fonte : Elaboração própria. 
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Tabela 11: Descrição das variáveis e do seu processo de construção, parte dois. 

 

 
Fonte : Elaboração própria. 



4. RESULTADOS E CONCLUSÃO. 
 

Esta sessão, a última, apresenta os resultados obtidos segundo a metodologia 

proposta, bem como os contextualiza em face da literatura já estabelecida. 

 

O objetivo deste trabalho, como já explicitado, é verificar se os dados brasileiros 

permitem chegar à conclusões semelhantes as de Mishkin, Frankel e Lown, para 

citar só alguns, de que a curva de juros contém informações úteis para explicar a 

variação da inflação futura. Adicionalmente, replicando o método utilizado por 

Frankel e Lown, gostaríamos de testar se a metodologia por eles proposta, superior 

em termos teóricos por não impor a não variabilidade da taxa de juros real de longo 

prazo, gera ganhos na explicação da variação dos dados, como ocorreu com os 

dados americanos em seu trabalho original. 

 

Primeiramente, tomamos os indicadores não lineares que medem a inclinação da 

curva de juros para ordená-los segundo a sua eficiência. O julgamento de valor a 

respeito da eficiência relativa de um indicador não linear qualquer para explicar a 

variação da variável dependente deu-se como resultado da análise dos critérios de 

informação (Akaike, Schwarz e Hannan-Quinn), já tomando cuidado para garantir 

que os tamanhos das amostras fossem iguais. Adicionalmente, comparamos 

também os valores dos coeficientes R2 de cada equação e a soma de seus resíduos 

quadrados. Como já era de se esperar, e de acordo com a experiência internacional, 

independentemente do método escolhido a interpretação e a posição relativa dos 

indicadores, quando organizados segundo seu poder de explicação, é a mesma. 

 

Em todos os casos os coeficientes, tanto os dos interceptos quanto os de inclinação 

da reta representativa da regressão, são estatisticamente significantes aos níveis 

usuais de 5%, e até a níveis mais baixos do que estes.  

 

Com relação ao intercepto, chama a atenção o fato de, em todos os casos, ele se 

encontrar, e ser significativo, entre 4% e 4,10%. Esta seria a taxa de inflação que 

prevaleceria nos nove meses seguintes aos próximos três meses, ceteris paribus, se 

a inclinação da curva de juros fosse igual a zero, ou seja, se a política monetária 
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estivesse sendo percebida como no seu nível neutro em termos de estímulo à 

demanda agregada. Parece particularmente interessante notar que este nível de 

inflação, que pode ser chamada de inercial ou natural, quando anualizado 

(aproximadamente igual a 5,4%), está bastante acima da meta de 4,5% estipulada 

pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e desproporcionalmente muito mais perto 

do topo da banda (6,5%) do que do fundo desta (2,5%). 

 

O valor do intercepto implica que seria necessária praticamente a inexistência 

prolongada de choques de oferta ou de demanda para manter, consistentemente, a 

inflação em torno da meta no país. Na prática, no entanto, raramente esta 

privilegiada conjuntura dos fatos se materializa. Outra interpretação possível, se 

tomarmos este resultado isoladamente, seria a necessidade de o país conviver 

sempre com uma política monetária mais apertada que a neutra, de forma a 

contrabalançar outras forças não monetárias, possivelmente de cunho fiscal ou 

deficiências de oferta, que podem ser as responsáveis por este comportamento 

indesejado ilustrado pelo nível do intercepto. 

 

Por outro lado, os coeficientes associados à inclinação da reta, além de 

significativos, são diferentes de zero em todos os casos. Dito de outra forma, 

existem evidências de que a inclinação da curva de juros, seja ela mensurada 

através de indicadores tradicionais ou não lineares, possui capacidade de explicar 

as variações na trajetória futura da inflação, ao menos em algum grau. Estes 

resultados encontrados estão em linha com o documentado na literatura 

internacional, por diversos autores e em diversos países e respondem a uma das 

questões levantadas como objetivo para este trabalho. 

 

Além disso, independentemente de tratarmos de variáveis dependentes com ou sem 

ajuste sazonal, ou de expressarmos os regressandos em seu próprio nível ou na 

forma de logaritmo de um mais a sua taxa, temos que a medida de inclinação 

tradicional que replica o horizonte de previsão da inflação (INCL1) é a que apresenta 

pior desempenho, e por uma margem que não pode ser taxada de pequena. Todos 

os critérios de informação são menos negativos do que os obtidos em quaisquer um 

dos outros métodos, bem como são bem menores os seus R2 e maiores as 
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respectivas somas dos resíduos quadrados. Dito de outra forma, para dados 

brasileiros, bem como para os dados americanos, a forma inicialmente sugerida por 

Mishkin para cumprir esta tarefa, apresenta um desempenho muito pior do que as 

alternativas aqui consideradas. 

 

Tabela 12: Versão resumida dos resultados; taxa de juros no nível e IPCA 
sem ajustes sazonais. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 13: Versão resumida dos resultados; taxa de juros no nível e IPCA 
com ajustes sazonais. 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 
Tabela 14: Versão resumida dos resultados; taxa de juros expressas como 
log de 1+taxa e IPCA sem ajustes sazonais. 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 
Tabela 15: Versão resumida dos resultados; taxa de juros expressas como 
logaritmo de 1+taxa e IPCA com ajustes sazonais. 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Além disso, notamos que, também independentemente da forma sob a qual são 

expressos os regressores ou os regressandos, os resultados das regressões que 

incluem os indicadores não lineares da inclinação são superiores à forma tradicional, 

mais espaçada, de mensuração da inclinação da curva (INCL2), embora em 

magnitude inferior à que se verifica quando comparada com a forma inicial de 

mensurar a inclinação (INCL1). Todos os critérios de informação são mais negativos 

do que os obtidos com INCL2 como regressor, bem como são maiores os seus R2 e 

menores as respectivas somas dos resíduos quadrados. 

 

Adicionalmente, embora a diferença dos critérios de informação, dos respectivos R2 

e das somas dos resíduos quadrados apresentem diferenças bastante pequenas, 

que poderiam ser ignoradas ou passar despercebidas, nota-se uma ligeira melhora 

do desempenho dos indicadores não lineares à medida que o respectivo valor do 

parâmetro delta se distancia do seu limite superior (um) em direção ao limite inferior 

(zero). 

 

Sabendo que este parâmetro é indicativo da percepção da velocidade de 

convergência da taxa de juros de curto prazo para uma taxa de juros de equilíbrio de 

longo prazo pelos agentes econômicos, não seria pouco razoável desconfiar da 

existência da expectativa de ocorrência desta convergência, de forma duradoura, no 

Brasil, pelo menos no que diz respeito à sua ocorrência em um horizonte 

relativamente curto de tempo. 

 

Isto pode ser uma consequência do fato de grande parte da economia ainda ser 

dominada por instrumentos que favorecem a perpetuação da inércia no 

comportamento dos preços e, por consequência, dado o fato de que a política 

monetária no país, tanto hoje quanto no período contemplado na amostra, é operado 

segundo os princípios do regime de metas de inflação, na taxa de juros de curto 

prazo.  

 

Quando comparadas a variável INCL2 que, como mencionamos anteriormente, pode 

ser tratada como variável de controle para a interpretação da contribuição marginal 

dos indicadores não lineares da inclinação da curva de juros, estas medidas exibem 
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um desempenho marginalmente superior. Todos os critérios de informação são mais 

negativos do que os obtidos com INCL2 como regressor, bem como são maiores os 

seus R2 e menores as respectivas somas dos resíduos quadrados. 

 

Assim, tudo isso sugere que o método que se utiliza de todos os vértices disponíveis 

na curva para parametrizar a inclinação, ao invés de recorrer apenas a diferença 

simples de dois pontos específicos, é capaz de explicar uma fatia maior da variação 

da variável dependente. Esse achado também está em linha com o trabalho original 

de Frankel e Lown (1994).  

 

Dito de outra forma, e com isso respondendo à segunda questão levantada ao longo 

deste trabalho, existem evidências de que os dados no Brasil, ao menos para o 

período selecionado, comportam-se de maneira similar aos dados dos outros países 

analisados na literatura. 

 

Em termos práticos, este trabalho espera contribuir com evidências que encorajem a 

incorporação destas variáveis não lineares nos modelos de previsão de inflação 

utilizados pelos agentes em suas tomadas de decisão. Se é verdade que estes 

indicadores não lineares são capazes de expressar uma parcela maior da variação 

da inflação futura, então é de se esperar que exista um ganho na qualidade das 

previsões caso seus realizadores decidam por adicionar estas variáveis à seus 

modelos. 

 

No contexto de uma curva de juros ainda bastante incipiente no país, e na 

conseqüente existência de tão poucos trabalhos que abordem a interação entre a 

curva de juros como previsora da inflação futura, especialmente quando comparados 

ao volume de estudos deste tipo disponíveis internacionalmente, espera-se que este 

trabalho, depois de contribuir brevemente para este campo de conhecimento, 

também suscite a curiosidade de outros pesquisadores para ampliar os estudos e 

verificar a sustentação destes resultados em meio a modelos mais complexos e 

robustos. 
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6. APÊNDICE 
 

 

Figura 4: Representaçaõ gráfica da série temporal dos indicadores não 
lineares da inclinação da curva de juros, para delta variando entre 0,01 e 0,1. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Figura 5: Representação gráfica da série temporal dos indicadores não 
lineares da inclinação da curva de juros, para deltas variando entre 0,2 e 0,9. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 6: Representação gráfica da série temporal dos indicadores 
convencionais de inclinação da curva de juros. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 16: Resultados para a regressão da variável dependente contra os 
diversos regressores: IPCA sem ajuste sazonal e com as taxas de juros 
expressas no nível. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 17: Resultados para a regressão da variável dependente contra os diversos regressores: 
IPCA com ajuste sazonal e com as taxas de juros expressas no nível. 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Tabela 18: Resultados para a regressão da variável dependente contra os diversos regressores: 
IPCA sem ajsute sazonal e com as taxas de juros expressas na forma de logaritmo de um mais a 

taxa. 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 19: Resultados para a regressão da variável dependente contra os diversos regressores: 
IPCA com ajuste sazonal e com as taxas expressas na forma de logaritmo de um mais a taxa. 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 
Tabela 20: Estatísticas descritivas das variáveis de inclinação não-lineares; delta entre 0,01 e 0,09. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 
Tabela 21: Estatísticas descritivas das variáveis de inclinação não lineares; delta entre 0,1 e 0,9. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

 

 



73 
 

 
 

Tabela 22: Estatísticas descritivas das variáveis de inclinação convencionais e das duas formas da 
variável dependente. 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 


