
 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

JONAS TAKAYUKI DOI 

 
 

 
 
 

O PRÊMIO DE INFLAÇÃO E A INCERTEZA DOS AGENTES ECON ÔMICOS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
 

2015 



 

JONAS TAKAYUKI DOI 

 

O PRÊMIO DE INFLAÇÃO E A INCERTEZA DOS AGENTES ECONÔMICOS 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Escola de 

Economia de São Paulo da Fundação 

Getulio Vargas, como requisito para 

obtenção do título de Mestre em Economia. 

 

Campo de conhecimento: Macroeconomia e 

Finanças 

 

 

Orientador: Professor Marcelo Fernandes 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doi, Jonas. 

     O prêmio de inflação e a incerteza dos agentes econômicos / Jonas Doi. - 2015. 

     37 f. 

 

     Orientador: Marcelo Fernandes 

     Dissertação (MPFE) - Escola de Economia de São Paulo. 

 

     1. Inflação - Brasil. 2. Juros - Brasil. 3. Modelos econométricos. I. Fernandes, 
Marcelo. II. Dissertação (MPFE) - Escola de Economia de São Paulo. III. Título. 

 

 

CDU 336.748.12(81) 

 

  



 

JONAS TAKAYUKI DOI 

 

O PRÊMIO DE INFLAÇÃO E A INCERTEZA DOS AGENTES ECONÔMICOS 

 

 

Dissertação apresentada à Escola de 

Economia de São Paulo da Fundação Getulio 

Vargas, como requisito para a obtenção do 

título de Mestre em Economia. 

 

 

Campo de conhecimento: Macroeconomia 

Data de Aprovação: __/__/____ 

Banca Examinadora: 

 

 

Prof. Dr. Marcelo Fernandes (Orientador) 

FGV – EESP 

____________________________________ 

Prof. Dr. Clemens Vinicius de Azevedo Nunes 

FGV – EESP 

____________________________________ 

Prof. Dr. Ricardo Dias de Oliveira Brito INSPER 

  



 

Agradecimentos 

 

Agradeço aos meus pais, Hiroyuki e Lídia, pelos valores transmitidos, pelo carinho, 

por sempre me apoiarem em todas as decisões da minha vida. 

 

À Rachel pelo amor, apoio e paciência durante este período. 

 

Aos amigos da FGV, grandes parceiros que trilharam comigo este ciclo que se 

encerra. 

 

Ao meu orientador Marcelo, pelo comprometimento e pelos ensinamentos 

transmitidos, essenciais para a execução da dissertação. 

 

Ao Verde Asset pelo estímulo à educação e apoio financeiro, assim como aos 

amigos de trabalho pelas trocas de ideias, ensinamentos e paciência.  

 

A todos os meus amigos de dentro e fora do mercado financeiro. 

  



 

RESUMO 

 

 

 

O prêmio de inflação é calculado pela diferença entre a inflação implícita 

(diferença entre a taxa de juro nominal e a taxa de juro real encontrada nos títulos 

públicos) e a projeção de inflação dos agentes econômicos. A mediana do prêmio de 

inflação no Brasil varia entre 0.2% e 0.5% ao ano. O presente artigo encontra 

evidência empírica de que um aumento na incerteza dos agentes sobre a 

expectativa de inflação impacta positivamente o prêmio de inflação. O grau de 

incerteza dos agentes é medido neste trabalho pelo desvio padrão das projeções de 

inflação no relatório Focus do Banco Central. O primeiro modelo VAR foi testado 

com o desvio padrão e os prêmios de inflação para os horizontes de 3, 6, 9, 12, 24 e 

36 meses, e apresentou resposta estatisticamente significativa positiva a um impulso 

no desvio padrão para todos os prêmios exceto os de horizontes de 3 e 6 meses. As 

respostas ao impulso são semelhantes para os diferentes horizontes. Um segundo 

modelo VAR foi testado com o desvio padrão, o prêmio de inflação com horizonte de 

12 meses, a inclinação entre os prêmios de horizonte de 6 e 24 meses e uma 

borboleta entre os prêmios de horizonte de 3, 12 e 36 meses para verificar se a 

incerteza impacta também a forma da curva de prêmio de inflação. Esse não 

apresentou resposta estatisticamente significativa a um impulso no desvio padrão. 

Concluiu-se que a incerteza dos agentes impacta a curva de prêmio de inflação em 

nível, porém sem efeitos significativos no formato da curva. 

 

 

Palavras-chave:  Inflação Implícita. Prêmio de Inflação. Incerteza dos agentes. 

Relatório Focus. 

  



 

ABSTRACT 

 

 

The inflation premia is calculated by the difference between the inflation 

breakeven (difference between the nominal yield and the real yield embedded in the 

government bonds) with the inflation projection of the economic agents. The median 

of the inflation premia in Brazil vary from 0.2% to 0.5% per year. This article finds 

empirical evidence that an increase of the agents’ uncertainty over the inflation 

projections positively impacts the inflation premia. The uncertainty of the agents is 

measured by the standard deviation of the projections in the Focus report from the 

Brazil Central Bank. The first model VAR was tested with the standard deviation, the 

inflation premias for 3, 6, 9, 12, 25 and 36 months, and presented a statistically 

significant positive response to an impulse on the standard deviation to all inflation 

premias except for the 3 and 6 month maturities. The responses to the impulse are 

similar for all the maturities. The second model VAR was tested with the standard 

deviation, the 12 month inflation premia, the slope between 6 and 24 months and a 

butterfly between 3, 12 and 36 months inflation premia. This model did not presented 

a statistically significant response to an impulse on the standard deviation to the 

shape of the inflation premia curve. We concluded that the uncertainty of the 

projections impacts the level of the inflation premia curve, but without the significant 

effect on the shape of the curve. 

 

 

Keywords:  Breakeven Inflation. Inflation premia. Uncertainty of the Agents. Focus 

Report. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O presente momento da economia brasileira coloca em foco o tema sobre 

expectativas de inflação, uma vez que esta é componente fundamental para 

ancoragem da inflação em direção a meta perseguida pelo Banco Central do Brasil.  

Bernanke (2004) mostra que os Bancos Centrais devem prestar bastante 

atenção quanto ao nível da inflação implícita precificada na diferença entre a taxa de 

juro nominal e a taxa de juro real. 

Da mesma forma para o caso brasileiro, em comunicação recente feita 

pela autoridade monetária, o objetivo traçado por ela de trazer a inflação para o final 

de 2016 para o centro da meta em 4.50% está intimamente ligado com as projeções 

futuras dos agentes econômicos. 

Tal relevância sobre as expectativas de inflação para o atual momento 

vivido pela economia brasileira em que pela primeira vez desde 2004 poderemos ver 

a inflação fechada no ano acima do teto da meta, é vista no discurso feito pelo 

presidente do Banco Centra do Brasil, Alexandre Tombini, para o encerramento do 

XVII Seminário de Metas para a Inflação no dia 22 de maio de 2015 no Rio de 

Janeiro: 

 

Como tenho afirmado em outras oportunidades, estamos 
testemunhando alguns avanços. Por exemplo, observamos 
recentemente, uma pequena mas contínua redução das expectativas 
de inflação para 2016 confirmando o que já observávamos para os 
anos subsequentes – 2017, 2018 e 2019. Certamente, esses 
avanços estão embasados em vários fatores, em especial, no 
compromisso firme da política monetária com a convergência e na 
eliminação de incertezas que pairavam sobre o realinhamento de 
preços administrados.  
Mas, como tenho também reiterado, os avanços alcançados no 
combate à inflação, a exemplo desses sinais mais favoráveis vindos 
de indicadores de expectativas de médio e longo prazo, contudo, 
ainda não se mostram suficientes.  
Por isso e por tudo o que mencionei anteriormente, faz-se necessário 
manter a política monetária vigilante. 
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Inquestionável a importância das expectativas de inflação no atual 

contexto da economia brasileira, muitos estudos foram feitos em torno do 

funcionamento das projeções feitas pelos agentes econômicos e das inflações 

implícitas nos ativos negociados pelo mercado financeiro. 

Em diversos trabalhos para discussão, o próprio Banco Central do Brasil 

tenta analisar o poder informativo das inflações implícitas nos ativos do mercado 

financeiro, assim como comparar o poder preditivo para inflação realizada em 

relação às projeções feitas pela pesquisa Focus. Veremos com mais detalhes esses 

trabalhos na revisão bibliográfica. 

O presente trabalho irá estudar a diferença entre as projeções de inflação 

captadas pela pesquisa Focus e a inflação implícita nos ativos financeiros de acordo 

com a equação (1). 

 

Prêmio de Risco da Inflação = Inflação Implícita - Expectativa de Inflação (1) 

 

A partir da equação (1), vamos estudar o comportamento do prêmio de 

risco de inflação uma vez que tanto a Expectativa de Inflação como a Inflação 

Implícita são termos observáveis. 

Para o termo da Expectativa de Inflação, utilizamos as projeções da 

pesquisa Focus feita pelo Banco Central do Brasil. A coleta de dados é feita 

semanalmente com aproximadamente cem participantes do mercado financeiro. No 

caso da inflação implícita utilizamos a taxa de juro nominal obtido pela curva zero 

cupom dos títulos pré-fixados e a taxa de juro real obtido pela curva zero cupom dos 

títulos indexados ao IPCA. 

Intuitivamente, é de se esperar que quanto maior for o nível de incerteza 

dos agentes econômicos quanto a inflação futura, maior será o prêmio de risco de 

inflação implícito nos ativos financeiros. Para a análise empírica, utilizamos o nível 

de dispersão dos agentes econômicos também divulgados pela pesquisa Focus. 

As séries obtidas são colocadas em primeira diferença. A partir delas são 

utilizados dois modelos VAR com o propósito de testar o efeito dos desvio padrão 

sobre os prêmios de inflação. O primeiro modelo engloba os prêmios de inflação 

para todos os horizontes e o desvio padrão; dessa forma, é testado o efeito deste 
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sobre os níveis dos prêmios. O segundo modelo testa uma inclinação entre o 

horizonte de seis meses e vinte e quatro meses e também uma borboleta de três, 12 

e 36 meses. Dessa forma o segundo modelo visa a encontrar algum efeito de 

causalidade sobre a curvatura dos prêmios de inflação.  

Os resultados vão na direção esperada quanto ao nível do prêmio de 

inflação, evidenciando a relação de causalidade da incerteza dos agentes sobre o 

prêmio de risco inflacionário. Não encontramos efeito da incerteza dos agentes 

sobre a curvatura dos prëmios de inflação. 

A segunda seção faz uma breve revisão bibliográfica sobre os elementos 

relacionados com o tema abordado. Na terceira seção mostramos a metodologia da 

construção da base de dados para a inflação implícita, expectativas e dispersão do 

Focus, e também os modelos feitos para compararmos os dados. Na quarta seção, 

discutimos os resultados, comparando com os resultados obtidos na literatura. A 

quinta seção resume as conclusões obtidas com o estudo. 
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2 REVISÃO BILIOGRÁFICA 

 

 

Há um crescente interesse por estudos relacionados à inflação implícita 

como forma de previsão da inflação futura principalmente devido ao 

amadurecimento do mercado de ativos indexados ao IPCA. Contribui o fato do 

aumento da base histórica de dados para fazer comparativos de performance do 

mercado financeiro sobre a inflação futura uma vez que a negociação desse tipo de 

ativo ganhou massa crítica por volta de 2006. 

Diversos estudos foram feitos nos últimos cinco anos para avaliar o poder 

preditivo das inflações implícitas no Brasil. Em sua grande maioria, os estudos 

calculam as inflações implícitas a partir da diferença das curvas de juros nominais e 

de juros reais obtidas nos títulos públicos do Tesouro. Para a curva de juro nominal, 

os trabalhos calculam a curva zero a partir dos títulos públicos pré-fixados (LTNs e 

NTN-Fs). Da mesma forma para a curva de juro real calcula-se uma curva zero a 

partir dos títulos públicos indexados ao IPCA. A partir dessas inflações implícitas, os 

estudos utilizam vários modelos para avaliar se trata-se de um estimador não 

viesado como também para comparar com as expectativas dos agentes de mercado 

na pesquisa Focus do Banco Central, a fim de verificar qual dos dois têm o melhor 

poder de previsão. 

Vicente e Guillen (2010) analisam as inflações implícitas nos títulos 

públicos vis a vis às inflações realizadas para analisar o poder de previsão das 

inflações implícitas. Para os horizontes de três e seis meses, as inflações implícitas 

além de serem informativas, são também estimadores não viesados da inflação 

futura. Para horizontes de 12 e 18 meses, a inflação implícita praticamente não tem 

poder de previsão. Para horizontes mais longos, de 24 e 30 meses, a relação entre 

inflação implícita e inflação realizada são negativas, e neste caso, vale citar Patton e 

Timmermann (2010) que argumentam que para prazos suficientemente longos a 

inflação esperada converge com a inflação corrente. 

O trabalho de Val, Barbedo e Maia (2010) apresenta metodologias para a 

estimativas inflacionárias a partir dos preços dos títulos públicos. O erro médio das 
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inflações implícitas é menor que o das expectativas da pesquisa Focus para os anos 

de 2006, 2007 e 2008. Os resultados são robustos para diferentes metodologias de 

extração da inflação implícita. A conclusão é que as inflações implícitas têm melhor 

performance que a pesquisa Focus. 

Weber (2011) compara o poder preditivo das projeções da pesquisa 

Focus dos participantes do Top5 com o das inflações implícitas encontradas na 

curva zero de NTN-Fs e NTN-Bs. O trabalho conclui que as projeções dos cinco 

participantes que mais acertam na pesquisa Focus têm um desempenho melhor 

para o curto prazo, até 6 meses. Já as inflações implícitas apresentam um melhor 

poder preditivo para horizontes acima de 9 meses. 

Mariani (2015) estima uma curva de juros nominais zero cupom, utilizando 

o modelo paramétrico de quatro fatores da família Nelson-Siegel a partir dos títulos 

públicos pré-fixados (as Letras do Tesouro Nacional, LTNs e Notas do Tesouro 

Nacional tipo F, NTN-Fs) e uma curva de juros reais zero cupom utilizando também 

o modelo paramétrico de quatro fatores da família Nelson-Siegel a partir dos títulos 

públicos indexados ao IPCA (as Notas do Tesouro Nacional tipo B). A partir da 

diferença entre essas duas curvas ele estima uma curva de inflação implícita para 

que seja testada como um previsor sobre a inflação futura utilizando três 

metodologias diferentes de regressões: método dos mínimos quadrados, mínimo 

quadrados em dois estágios e métodos dos momentos generalizados. O resultado 

encontrado é também que a inflação implícita tem um poder de previsão para seis e 

12 meses à frente superior às projeções encontradas pela a pesquisa Focus. 

Caldeira e Furlani (2014) estimam as inflações implícitas nos títulos 

públicos usando o método de Svensson (1994) para criar a curva zero. O artigo 

conclui que o poder de previsão das inflações implícitas têm maior acurácia que as 

estimativas de modelos VAR mas tem menor acurácia que as estimativas dos Top5 

do Relatório Focus. 

Thiele (2015) analisa os determinantes macroeconômicos da estrutura a 

termo das expectativas de inflação no Brasil. O trabalho utiliza um modelo de três 

fatores dinâmicos, que estimam o nível da curva de inflação, a inclinação e a 

convexidade da curva de inflação implícita. O modelo é influenciado apenas por 

variáveis econômicas: câmbio, inflação, índice de commodities e risco Brasil implícito 

no CDS. O choque de um desvio padrão no câmbio impacta no aumento da parte 

curta da inflação implícita de curto prazo, com menor impacto no médio prazo e um 



14 

 

impacto mais significativo na parte longa da curva. Um choque na inflação corrente 

causa um aumento na parte curta da curva de inflação implícita, mas com menor 

impacto na parte intermediária da curva e uma leve redução na parte longa da curva. 

O índice de commodities causa um aumento forte na parte curta da curva de inflação 

implícita, menor efeito na parte intermediária e sem efeito na parte longa da curva. O 

choque no CDS causa um efeito de queda na curva toda de inflação implícita, 

constante na parte curta, intermediária e longa da curva. 

A maior parte dos trabalhos encontrados hoje sobre as inflações implícitas 

miram as projeções de inflação de curto prazo. Em um contexto alternativo Hatisuka 

(2011) investigam a ancoragem das expectativas de inflação de longo prazo. O 

trabalho utiliza as inflações implícitas de longo prazo dos títulos indexados ao IPCA, 

utilizando o modelo de Svensson (1994). Eles testam a sensibilidade de alguns 

vértices das taxas de inflação implícita em relação às variações mensais de 

indicadores macroeconômicos utilizando um modelo simples de Mínimos Quadrados 

Ordinários. A conclusão é que as expectativas de longo prazo no Brasil encontram-

se ancoradas ao redor de 6.0% a.a., nível bem acima do centro da meta de inflação 

de 4.5%. 

 

2.1 Decompondo a inflação implícita 

 

Fisher (1930) afirma que a expectativa de inflação futura é igual à inflação 

implícita obtida pela diferença do juro nominal com o juro real. Nessa hipótese inicial 

não são considerados outros riscos implícitos nesse diferencial de juros além da 

expectativa de inflação. 

Vicente e Graminho (2014) consideram outros riscos além da equação de 

Fisher analisados para o mercado brasileiro. Eles propõem que o diferencial de juros 

embute o prêmio de risco de inflação dos agentes econômicos e o risco de liquidez 

pelo fato dos ativos indexados à inflação terem menor liquidez que os ativos pré-

fixados. Além disso também discutem a existência do risco de convexidade devido 

aos diferentes horizontes de previsões de inflação. A inflação implícita pode ser 

quebrada pela seguinte fórmula:  

 



15 

 

Inflação Implícita = Taxa Nominal – Taxa Real = Expectativa de Inflação + Prêmio de Risco 

da Inflação – Prêmio de Liquidez + Convexidade (2) 

 

O termo Convexidade é dado pela variância da inflação e a série é 

ajustada por um processo AR(1). Com isso estimou-se a convexidade em 

aproximadamente um ponto base para qualquer horizonte. No termo Prêmio de 

Liquidez, a regressão entre a inflação implícita e métricas de liquidez dos títulos, 

controlando pela inflação esperada, mostra que ela é estatisticamente não 

significativa. 

Dessa forma concluiu-se que o Prêmio de Liquidez poderia ser 

descartado. Já e portanto podemos reescrever a equação acima como: 

 

Prêmio de Risco da Inflação = Inflação Implícita - Expectativa de Inflação (3) 

 

Esse resultado é interessante pois propõe uma metodologia para 

encontrar o prêmio de risco de inflação embutido pelos agentes do mercado 

financeiro. Esse prêmio de risco de inflação é uma variável importante que pode 

servir de termômetro da credibilidade do mercado financeiro na convergência da 

inflação para a meta do Banco Central. 

Söderlind (2011) estuda esse prêmio de risco para a economia americana 

entre 1997 e metade de 2008. Para isso ele calcula as inflações implícitas a partir da 

diferença da curva zero dos títulos públicos americanos pré-fixados com a curva 

zero dos títulos públicos americanos indexados à inflação. Vale aqui ressaltar já a 

primeira grande diferença entre as TIPS e as NTN-Bs, pois não há redução dos 

títulos indexados à inflação nos Estados Unidos quando a inflação é negativa. Para 

a expectativas de inflação ele utiliza o Survey of Professional Forecasters (SPF) 

divulgado pelo Federal Reserve Bank of Philadelphia. Para o prêmio de liquidez ele 

utilizou a metodologia do Federal Reserve of Cleaveland em que propunha que o 

prêmio de liquidez está diretamente ligado ao prêmio entre os papéis on-the-run1 e 

os papéis off-the-run2. De fato essa metodologia para a liquidez se mostrou falha 

após 2008 com a crise financeira. O trabalho conclui que com o aumento da 

                                                             
1 Títulos que estão sendo emitidos pelo Tesouro americano e que tem maior liquidez no mercado. 
2 Títulos que deixaram de ser emitidos pelo Tesouro americano e tem menor liquidez no mercado. 
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incerteza dos agentes em relação às expectativas de inflação, aumenta o prêmio de 

risco de inflação. O trabalho aqui apresentado chega a uma conclusão semelhante 

ao apresentado por Söderlind (2011) fazendo os devidos ajustes para o mercado 

brasileiro. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 Dados 

 

Foram utilizados dois bancos de dados como base para o trabalho: as 

séries de projeções do relatório Focus fornecidas pelo Banco Central do Brasil e os 

históricos das curvas zero cupom dos títulos públicos pré-fixados composto por 

LTNs e NTN-Fs e os históricos das curva zero dos títulos públicos indexados ao 

IPCA extraído das NTN-Bs, ambos históricos disponibilizados pela Anbima. 

A base de dados é diária e o período que compreende a base é de  

1/janeiro/2006 até 17/julho/2015. 

  

3.1.1 Histórico das expectativas do Focus 

 

O Banco Central do Brasil divulga os dados históricos com a mediana das 

expectativas dos agentes econômicos para as previsões de inflação desagregadas 

mês a mês para o horizonte de até 18 meses. Para prazos mais longos o Banco 

Centra divulga as medianas do ano fechado com horizonte de até quatro anos. Os 

horizontes de prazos que utilizamos são os períodos fechados de três, seis, nove, 

12, 24 e 36. 

O Banco Central do Brasil divulga também a dispersão da amostra dos 

agentes para as suas projeções. No trabalho será utilizada a dispersão das 

expectativas de inflação no horizonte de um ano que é divulgado no relatório Focus. 

Escolhemos esse vencimento pois não é possível interpolar uma curva com as 

dispersões para os outros vencimentos utilizados no trabalho com os dados 

disponibilizados pelo Banco Central. 
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Figura 1 – Desvio Padrão das Projeções 12 meses Focus 

 

 

3.1.2 Histórico da curva zero cupom juro nominal 

 

A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 

Capitais (Anbima) divulga uma curva zero cupom pré-fixada a partir do modelo de 

Svensson (1994) onde a taxa de juros na data t para o prazo τ  , em anos (base dias 

úteis/252), é dada pela equação (4) abaixo. Os parâmetros β  e λ  são 

disponibilizados para o cálculo da curva. 

Utilizaremos as taxas de juros nominais obtidas a partir desse histórico 

disponibilizado para os prazos de três, seis, nove, 12, 24 e 36. 
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3.1.3 Histórico da curva zero cupom juro real  

 

Da mesma forma a Anbima divulga uma curva zero cupom indexada pelo 

IPCA a partir do modelo de Svensson (1994) onde a taxa de juros na data t para o 

prazo τ  , em anos (base dias úteis/252), é dada pela seguinte equação (5). Os 

parâmetros β  e λ  são disponibilizados para o cálculo da curva. 

Utilizaremos as taxas de juros reais obtidas a partir desse histórico 

disponibilizado para os prazos de três, seis, nove, 12, 24 e 36. 
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3.1.4 Histórico das inflações implícitas  

 

A partir de Fisher (1930), a inflação implícita decorre da diferença entre a 

taxa de juro nominal (i) obtida pela equação (4) do item 3.1.3. com a taxa de juro real 

(r) obtido pela equação (5) do item 3.1.4. Calculamos a inflação implícita a partir da 

equação (6). 

 

�����çã�	�
��í��� = 	
(���)

(���)
− 1  (6) 
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3.1.5 Histórico do prêmio de inflação  

 

Conforme já descrevemos anteriormente, o prêmio de inflação foi 

calculado através da diferença entre a inflação implícita e a mediana das 

expectativas de inflação encontrada no Focus conforme a equação (1) 

 

Prêmio de Risco da Inflação = Inflação Implícita - Expectativa de Inflação (1) 

 

 As séries de dados serão divididas em dois grupos. O primeiro grupo com os 

prazos de três, seis e nove meses será denominado como curto prazo. O segundo 

com os prazos de um, dois e três anos será denominado como médio prazo.  

 Ao analisar os dados dos prêmios de inflação implícita podemos observar 

vários pontos fora da curva para o grupo de curto prazo. Isso ocorre pois o modelo 

proposto por Svensson (1994) sofre de uma limitação importante para os títulos 

indexados ao IPCA em diversos períodos, pois a NTN-B com vencimento mais curto 

é de um prazo maior que um ano. Dessa forma, esses desvios surgem por causa da 

forma como é extrapolada a curva de zero cupom das NTN-Bs. Tais pontos fora da 

curva podem ser observados na figura 1 no ano de 2013. 

 No grupo de médio prazo, os prêmios de inflação não caracterizam esse 

mesmo comportamento de pontos fora da curva. As medianas dos prêmios de 

inflação são positivos e ficam entre 0.2% e 0.5%. 
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Tabela 1 – Descrição Estatística – Prêmio Inflação Implícita vs Expectativa Focus 

 3 meses  6 meses  9 meses  12 meses  24 meses  36 meses  
Média  -0.3% 0.2% 0.3% 0.3% 0.4% 0.5% 

Mediana  0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.4% 0.5% 

Min -22.6% -7.1% -2.0% -1.1% -0.7% -0.6% 

Max 3.8% 4.4% 3.4% 2.0% 1.6% 1.9% 

Desv Pad  2.7% 1.1% 0.7% 0.5% 0.4% 0.4% 

Skew  -3.38 -1.22 0.42 -0.02 -0.12 0.09 

Kurtosis  15.83 5.19 1.17 0.04 -0.65 -0.42 

Jarque -Bera  20,999 1,078 405 875 1,335 1,172 

Observa ções  2,397 2,397 2,397 2,397 2,397 2,397 

 

 

 

Figura 2 – Prêmio de Inflação Curto Prazo 
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Figura 3 – Prêmio de Inflação Médio Prazo 

 

3.2 Estacionariedade dos dados 

 

Todas as séries testadas são estacionárias. Utilizamos o teste de Dickey-

Fuller aumentado para executar o teste, os resultados são apresentados na tabela 

(2). 
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Tabela 2 – Teste de Dickey-Fuller aumentado 

Variável Estatística T Probabilidade 

Var_DesvPad12M -54.28647 0.0001 

Var_Prem03 -15.17136 0.0000 

Var_Prem06 -11.9352 0.0000 

Var_Prem09 -14.18703 0.0000 

Var_Prem12 -46.71854 0.0001 

Var_Prem24 -48.69791 0.0001 

Var_Prem36 -48.95382 0.0001 

Var_Slope_06_24 -12.02647 0.0000 

Var_Fly_03_12_36 -15.16689 0.0000 

 

3.3 Modelo VAR 

 

Para verificar o efeito do aumento da incerteza em torno das expectativas 

de inflação sobre o nível do prêmio de inflação, um primeiro modelo VAR foi testado 

com o desvio padrão das estimativas no Focus (Var_DesvPad12M), os prêmios de 

inflação para os horizontes de três (Var_Prem03), seis (Var_Prem06), nove 

(Var_Prem09), 12 (Var_Prem12), 24 (Var_Prem24) e 36 (Var_Prem36) meses. As 

defasagens do VAR sugeridas pelos critérios de Akaine, Schwartz e Hannan-Quinn 

foram respectivamente cinco, dois e três. Para o presente trabalho foram utilizadas 

duas defasagens. 

Para verificar o efeito sobre o formato da curva de prêmio de inflação, um 

segundo modelo VAR foi testado com o desvio padrão, o prêmio de inflação com 

horizonte de 12 meses, a inclinação entre os prêmios de horizonte de seis e 24 

meses (Var_Slope_06_24) e uma borboleta entre os prêmios de horizonte de três, 

12 e 36 (Var_Fly_03_12_36) meses. As defasagens do VAR sugeridas pelos 

critérios de Akaine, Schwartz e Hannan-Quinn foram respectivamente cinco, dois e 

dois. Para o presente trabalho foram utilizadas duas defasagens. 

Em ambos os modelos verificamos qual a resposta para cada um dos 

prêmios de inflação para um impulso de um desvio padrão sobre a variável 

Var_DesvPad12M a partir do método de Cholesky. As séries foram analisadas em 

primeira diferença. 
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 Modelo 1: Nível dos prêmios de inflação  

 

 

O prêmio de inflação com horizonte de três meses não apresenta uma 

resposta ao aumento do desvio padrão que seja estatisticamente diferente de zero. 

É razoável imaginar que o modelo para esse prazo é comprometido pelos vários 

pontos fora da curva encontrados nas séries mais curtas devido às limitações do 

modelo de Svensson (1994) para extrapolar a curva de NTN-Bs para horizontes 

curtos, como já discutimos na seção 3.1.4.  

Todos os outros prêmios de inflação apresentam um aumento em 

resposta a um impulso da variável VAR_DESVPAD12. O aumento acumulado dura 

por três dias após o impulso até atingir um platô onde não há mais efeito do impulso. 

Tal resultado vai em linha com o esperado intuitivamente, e também na mesma linha 

com o modelo apresentado por Söderlind (2011) para o as Tips nos Estados Unidos.  

A resposta ao impulso VAR_DESVPAD12 é aproximadamente a mesma 

para todas as maturidades. Para verificar se o efeito é maior, menor ou igual para os 

diferentes horizontes, analisamos um segundo modelo verificando o efeito da 

variável VAR-DESVPAD12 sobre a inclinação e convexidade da curva. Os 

resultados para o impulso podem ser observados na figura 4 e figura 5. 

A variável VAR_DESVPAD12 não causa no sentido de Granger o prêmio 

de inflação com horizonte de seis meses. Novamente o modelo não se prova 

robusto para os vencimentos de curto prazo. Para os prêmios de inflação com 

horizontes maiores existe um efeito de causalidade no sentido de Granger pela 

variável VAR_DESVPAD12M que pode ser observado na tabela 4. 
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Tabela 3 – Modelo 1 VAR Nível dos prêmios de inflação 

 

VAR_DESVPAD12M VAR_PREM03 VAR_PREM06 VAR_PREM09 VAR_PREM12 VAR_PREM24 VAR_PREM36 

VAR_DESVPAD12M(-1) 

       
Coeficiente -0.10834 1.853868 0.706495 0.31182 0.221464 0.175944 0.19116 

Desvio Padrão (0.02052) (1.26957) (0.39128) (0.14635) (0.10856) (0.10235) (0.10645) 

Estatística T [-5.28076] [ 1.46023] [ 1.80561] [ 2.13058] [ 2.04007] [ 1.71906] [ 1.79575] 

VAR_DESVPAD12M(-2) 

Coeficiente -0.025631 1.493245 0.524086 0.216548 0.168729 0.15318 0.192048 

Desvio Padrão (0.02053) (1.27017) (0.39146) (0.14642) (0.10861) (0.1024) (0.1065) 

Estatística T [-1.24875] [ 1.17562] [ 1.33879] [ 1.47891] [ 1.55356] [ 1.49595] [ 1.80325] 

VAR_PREM03(-1)               

Coeficiente -0.004256 0.05457 0.002953 0.01399 -0.000318 -0.00959 -0.007396 

Desvio Padrão (0.0024) (0.14821) (0.04568) (0.01709) (0.01267) (0.01195) (0.01243) 

Estatística T [-1.77707] [ 0.36819] [ 0.06465] [ 0.81880] [-0.02513] [-0.80262] [-0.59512] 

VAR_PREM03(-2)               

Coeficiente 0.002085 0.57424 0.180397 0.057442 0.002796 -0.002266 0.003838 

Desvio Padrão (0.00239) (0.14793) (0.04559) (0.01705) (0.01265) (0.01193) (0.0124) 

Estatística T [ 0.87226] [ 3.88182] [ 3.95678] [ 3.36837] [ 0.22102] [-0.19001] [ 0.30939] 

VAR_PREM06(-1)               

Coeficiente 0.024968 -1.734277 -0.50749 -0.237578 -0.034561 0.042368 0.025517 

Desvio Padrão (0.01325) (0.81965) (0.25261) (0.09449) (0.07009) (0.06608) (0.06873) 

Estatística T [ 1.88504] [-2.11586] [-2.00895] [-2.51436] [-0.49312] [ 0.64118] [ 0.37129] 

VAR_PREM06(-2)               

Coeficiente -0.012541 -3.179791 -1.140981 -0.425453 -0.047912 0.014327 -0.01891 

Desvio Padrão (0.01325) (0.82023) (0.25279) (0.09456) (0.07014) (0.06612) (0.06877) 

Estatística T [-0.94611] [-3.87669] [-4.51350] [-4.49951] [-0.68314] [ 0.21667] [-0.27495] 

VAR_PREM09(-1)               

Coeficiente -0.05331 4.157188 1.464186 0.720222 0.144645 -0.037997 0.009867 

Desvio Padrão (0.02853) (1.76571) (0.54418) (0.20355) (0.15098) (0.14235) (0.14805) 

Estatística T [-1.86835] [ 2.35441] [ 2.69061] [ 3.53833] [ 0.95804] [-0.26694] [ 0.06664] 

VAR_PREM09(-2)               

Coeficiente 0.032932 2.028805 1.264293 0.80219 0.161144 0.037662 0.082205 

Desvio Padrão (0.02856) (1.7673) (0.54467) (0.20373) (0.15112) (0.14247) (0.14818) 

Estatística T [ 1.15313] [ 1.14797] [ 2.32119] [ 3.93748] [ 1.06636] [ 0.26434] [ 0.55475] 

VAR_PREM12(-1)               

Coeficiente 0.043169 -2.687713 -1.075692 -0.561982 -0.107749 0.001523 -0.04993 

Desvio Padrão (0.02387) (1.47725) (0.45528) (0.1703) (0.12631) (0.11909) (0.12386) 

Estatística T [ 1.80835] [-1.81940] [-2.36268] [-3.30003] [-0.85302] [ 0.01279] [-0.40310] 

VAR_PREM12(-2)               

Coeficiente -0.028083 1.208287 -0.260095 -0.527184 -0.152736 -0.059883 -0.094947 

Desvio Padrão (0.02388) (1.47805) (0.45553) (0.17039) (0.12638) (0.11916) (0.12393) 

Estatística T [-1.17577] [ 0.81749] [-0.57097] [-3.09403] [-1.20852] [-0.50256] [-0.76613] 
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VAR_PREM24(-1)               

Coeficiente -0.012415 -0.551299 0.018286 0.14653 0.07839 0.068703 0.034116 

Desvio Padrão (0.01608) (0.99518) (0.30671) (0.11472) (0.08509) (0.08023) (0.08344) 

Estatística T [-0.77201] [-0.55397] [ 0.05962] [ 1.27724] [ 0.92121] [ 0.85635] [ 0.40885] 

VAR_PREM24(-2)               

Coeficiente 0.01739 -2.669097 -0.584053 0.065183 0.099144 0.046594 0.080537 

Desvio Padrão (0.0161) (0.99603) (0.30697) (0.11482) (0.08517) (0.0803) (0.08352) 

Estatística T [ 1.08042] [-2.67973] [-1.90261] [ 0.56769] [ 1.16411] [ 0.58028] [ 0.96434] 

VAR_PREM36(-1)               

Coeficiente 0.009976 0.419425 0.036097 -0.063539 -0.049802 -0.061202 -0.016476 

Desvio Padrão (0.01135) (0.70241) (0.21648) (0.08097) (0.06006) (0.05663) (0.0589) 

Estatística T [ 0.87890] [ 0.59712] [ 0.16674] [-0.78469] [-0.82919] [-1.08081] [-0.27974] 

VAR_PREM36(-2)               

Coeficiente -0.008184 1.736591 0.475067 0.063941 -0.00418 -0.008155 -0.077887 

Desvio Padrão (0.01137) (0.70354) (0.21683) (0.0811) (0.06016) (0.05672) (0.05899) 

Estatística T [-0.71986] [ 2.46835] [ 2.19097] [ 0.78839] [-0.06949] [-0.14379] [-1.32032] 

C               

Coeficiente 0.00000106 -5.84E-06 -1.55E-06 0.00000078 0.00000331 0.00000403 0.00000295 

Desvio Padrão (0.0000027) (0.00017) (0.000052) (0.000019) (0.000014) (0.000014) (0.000014) 

Estatística T [ 0.39200] [-0.03480] [-0.03002] [ 0.04031] [ 0.23056] [ 0.29786] [ 0.20943] 

 R-squared 0.015347 0.096398 0.099166 0.060885 0.011108 0.006706 0.005454 

 

  



27 

 

 

Figura 4 – Modelo 1: Resposta acumulada dos prêmios de curto prazo ao impulso pelo 
método de Cholesky de um desvio padrão do VAR_DESVPAD12M 
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Figura 5 – Modelo 1: Resposta acumulada dos prêmios de médio prazo ao impulso pelo 
método de Cholesky de um desvio padrão do VAR_DESVPAD12M 



29 

 

Tabela 4 – Modelo 1: Teste de Causalidade de Granger, na hipótese nula a variável 
DESVPAD12M causa a variável dependente no sentido de Granger 

Variável Dependente Chi quadrado Probabilidade 

Prem_3M 3.179496 20.4% 

Prem_6M 4.582277 10.1% 

Prem_9M 6.115183 4.7% 

Prem_12M 5.958251 5.1% 

Prem_24M 4.690557 9.6% 

Prem_36M 5.842955 5.4% 
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4.2 Modelo 2: Curvatura dos prêmios de inflação   

 

Com o propósito de verificar se existe algum efeito do aumento do nível 

de incerteza dos agentes econômicos sobre o formato da curva de prêmio de 

inflação implícita, testamos um segundo modelo com uma inclinação entre os prazos 

de seis e 24 meses e também uma borboleta entre os prazos de três, 12 e 36 

meses. 

Os resultados mostraram que não há uma resposta estatisticamente 

significativa diferente de zero na inclinação e na borboleta em relação a um impulso 

da variável VAR_DESVPAD12M. Além disso, a variável DESVPAD12M não causa 

no sentido de Granger nem a inclinação, nem a borboleta. 

Com o resultado do primeiro modelo indicando uma resposta dos prêmios 

de inflação à variável VAR_DESVPAD12M e o segundo modelo indicando 

insensibilidade desta variável em relação à curvatura, a conclusão é que a variável 

impacta os prêmios de inflação em nível de forma paralela. 
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Tabela 5 – Modelo 2: VAR curvatura dos prêmios de inflação 

 

VAR_DESVPAD12M VAR_PREM12 VAR_SLOPE_06_24 VAR_FLY_03_12_36 

VAR_DESVPAD12M(-1)         

Coeficiente -0.11 0.22 -0.48 1.48 

Desv Pad (0.02) (0.11) (0.41) (1.29) 

Estatística T [-5.27016] [ 2.01370] [-1.18520] [ 1.14930] 

VAR_DESVPAD12M(-2)         

Coeficiente -0.02 0.16 -0.35 1.30 

Desv Pad (0.02) (0.11) (0.41) (1.29) 

Estatística T [-1.21176] [ 1.51639] [-0.84641] [ 1.00460] 

VAR_PREM12(-1)         

Coeficiente 0.01 0.03 0.10 -0.48 

Desv Pad (0.00) (0.02) (0.08) (0.27) 

Estatística T [ 1.48232] [ 1.34141] [ 1.20569] [-1.79112] 

VAR_PREM12(-2)         

Coeficiente 0.00 0.05 0.04 -0.17 

Desv Pad (0.00) (0.02) (0.08) (0.27) 

Estatística T [ 0.85726] [ 2.01218] [ 0.50088] [-0.63555] 

VAR_SLOPE_06_24(-1)         

Coeficiente 0.00 -0.01 0.08 -0.17 

Desv Pad (0.00) (0.01) (0.05) (0.15) 

Estatística T [ 0.20834] [-0.84049] [ 1.69059] [-1.16875] 

VAR_SLOPE_06_24(-2)         

Coeficiente 0.00 0.02 -0.23 0.75 

Desv Pad (0.00) (0.01) (0.05) (0.15) 

Estatística T [ 0.48693] [ 1.37051] [-4.87975] [ 5.04179] 

VAR_FLY_03_12_36(-1)         

Coeficiente 0.00 -0.01 0.08 -0.24 

Desv Pad (0.00) (0.00) (0.01) (0.05) 

Estatística T [ 0.07272] [-1.32213] [ 5.30349] [-5.08805] 

VAR_FLY_03_12_36(-2)         

Coeficiente 0.00 0.00 0.01 0.02 

Desv Pad (0.00) (0.00) (0.01) (0.05) 

Estatística T [ 0.86076] [ 0.75108] [ 0.49805] [ 0.37719] 

C         

Coeficiente 0.00 0.00 0.00 0.00 

Desv Pad (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

Estatística T [ 0.40452] [ 0.18307] [ 0.20436] [-0.11941] 

 R-squared 1.31% 0.80% 8.30% 7.53% 
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Figura 6 – Modelo 2: Resposta acumulada na inclinação e borboleta ao impulso pelo método 
de Cholesky de um desvio padrão do VAR_DESVPAD12M 
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Tabela 6 – Modelo 2: Teste de Causalidade de Granger, na hipótese nula a variável 
DESVPAD12M causa a variável dependente no sentido de Granger 

Variável Dependente Chi quadrado Probabilidade 

Prem_12M 5.767386 5.6% 

Slope_6M_24M 1.928636 38.1% 

Fly_3M_12M_36M 2.107299 34.9% 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Calculamos o prêmio de inflação a partir da diferença entre a inflação 

implícita (obtida pelas curvas zero cupom pré-fixada e indexada ao IPCA) e as 

medianas das projeções de IPCA na pesquisa Focus. Criamos uma base de dados 

com os prêmios de inflação com horizontes de três, seis, nove, 12, 24 e 36 meses. 

As medianas dos prêmios de inflação são positivas e ficam entre +0.2% e +0.5%. A 

hipótese testada é de que o aumento da dispersão dos agentes econômicos 

causaria um aumento do prêmio de inflação. Criamos dois modelos VAR.  

Os resultados evidenciam que os prêmios de risco para os prazos de 

nove, 12, 24 e 36 meses aumentaram quando o desvio padrão das projeções do 

relatório Focus aumentou. Além disso, o desvio padrão causou no sentido de 

Granger esses prêmios de risco. O modelo não foi conclusivo quanto aos prêmios de 

três e seis meses, uma vez que esses apresentaram na sua base de dados alguns 

pontos fora da curva devido à limitação do modelo de Svensson (1994) para 

extrapolar adequadamente para prazos mais curtos a curva zero cupom indexada ao 

IPCA. 

A resposta ao impulso foi aproximadamente a mesma para todos os 

vencimentos, levantando a hipótese de que o efeito da incerteza afeta a curva de 

prêmio de inflação em paralelo. Para verificar se havia um efeito diferente para os 

diferentes horizontes, um segundo modelo foi testado com uma inclinação e uma 

borboleta. Não encontramos evidências de que o nível de incerteza dos agentes 

econômicos impactem o formato da curva do prêmio de inflação.  

Dessa forma o trabalho conclui que o efeito do nível de incerteza dos 

agentes afeta a curva de prêmio de inflação em paralelo, sem efeitos de inclinação e 

convexidade. 
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