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RESUMO 

 

 

O propósito deste trabalho é verificar se as medidas de núcleo de inflação calculadas 

pelo Banco Central do Brasil são capazes de captar a tendência de longo prazo dos 

preços e se, portanto, são bons indicadores para condução da política monetária 

inserida no contexto do Sistema de Metas de Inflação.  

O instrumental submetido a este estudo tem por finalidade aplicar o Modelo Multivariado 

Irrestrito de Componentes não Observados sobre as medidas de núcleo de inflação e 

inflação ,com o objetivo de decompor as séries econômicas em componentes 

permanente e transitório e consequentemente, capturar as inovações presentes no 

termo de erro de cada variável.  

Com isso, este trabalho tem por análise central avaliar a magnitude da tendência de 

longo prazo e dos distúrbios temporários sobre as medidas de núcleo de inflação e 

inflação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Inflação, Núcleo de Inflação, Modelo de Decomposição, Componentes 

não Observados. 

 



ABSTRACT 

 

 

The purpose of this study is to verify if the measures of core inflation calculated by 

Brazil´s Central Bank are able to capture the trend in prices when there are movements 

and are therefore, good indicators for driving the monetary policy inserted in the context 

of the Target Inflation System.  

The approach of this study is to apply the Unrestricted Multivariate Unobserved 

Components Model on core inflation and headline inflation in order to estimate the 

permanent and transitory components, capturing the innovations using the prediction 

error decomposition. 

The aim of this study is to capture the magnitude of the trend and transitory 

disturbances of the core inflation and headline inflation and thus, identifying if the 

variables are good long-term indicators when there are movements in the prices.  
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1. Introdução 

 

A implantação do Sistema de Metas de Inflação em 1999 foi responsável por um novo 

rumo à política monetária praticada pelo Banco Central do Brasil. O foco no controle 

dos preços e na estabilidade da moeda, resultou na adoção de um índice de inflação 

oficial, o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) calculado pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística). 

O Banco Central do Brasil realiza o cálculo de cinco medidas de núcleo de inflação1, 

sendo: duas medidas de núcleo de exclusão (IPCA-X2 e IPCA-X), duas medidas de 

médias aparadas com e sem suavização (IPCA-MS e IPCA-MA) e uma medida de 

dupla ponderação (IPCA-DP).  

O propósito deste trabalho é avaliar se as medidas de núcleo de inflação no Brasil são 

capazes de captar a tendência de longo prazo nos preços e se, portanto, são bons 

indicadores para condução da política monetária inserida no contexto do Sistema de 

Metas de Inflação.  

Para tanto, este trabalho tem por finalidade aplicar o Modelo Multivariado Irrestrito de 

Componentes não Observados sobre as medidas de núcleo de inflação. Esse processo 

visa decompor a série econômica em componentes permanente e transitório e 

consequentemente, capturar as inovações presentes no termo de erro e assim, 

conseguir medir a magnitude da tendência e dos distúrbios temporários sobre as 

variáveis.  

Para realização desta premissa, o estudo tem por objetivo verificar como as medidas de 

núcleo de inflação reagem após incorporar as inovações, sejam elas permanentes ou 

transitórias. Para isso, a técnica aplicada será responsável por identificar a variação 

entre os choques permanente e transitório sobre a série de tempo. 

                                                      
1 Em vista da nova perspectiva de condução da política monetária, o Banco Central do Brasil passa a 

divulgar em seus Relatórios de Inflação a taxa de núcleo de inflação.  
O núcleo de inflação, segundo o Banco Central do Brasil em seu Relatório de Inflação divulgado em 
Junho de 2000, é uma medida de inflação subjacente, que procura captar a tendência de longo prazo dos 
preços, desconsiderando distúrbios resultantes de choques temporários.  
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Além disso, nesse estudo está presente a análise das correlações cross-section nos 

termos de erro das variáveis, a fim de identificar se existe uma tendência de longo 

prazo entre as variáveis. Por fim, o estudo relaciona as correlações entre os choques, 

com a finalidade de identificar se nas medidas de núcleo de inflação os choques 

permanentes são compensados por choques transitórios. 

A estrutura do trabalho está dividida da seguinte maneira: Seção Dois apresenta a 

literatura a respeito de núcleo de inflação e do modelo de componentes não observados 

na tentativa de situar o tema proposto; a Seção Três contém informações a respeito dos 

dados utilizados no modelo e os testes aplicados de raiz unitária e cointegração, bem 

como uma breve análise univariada das séries  com intuito de analisar o 

comportamento exclusivo das medidas de núcleo de inflação e IPCA; a Seção Quatro 

descreve o Modelo de Componentes não Observados; a Seção Cinco apresenta uma 

discussão sobre os resultados obtidos a partir dos testes realizados; por fim, a Seção 

Seis consta as considerações finais do trabalho.  
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2. Revisão da literatura  

 

2.1  Literatura de núcleo de inflação 

 

Na literatura econômica atual existem inúmeros estudos que desenvolveram e 

aperfeiçoaram a técnica de análise de tendência e ciclos de uma série econômica.  

Este trabalho tem por objetivo aplicar o modelo de componentes não observados sobre 

as medidas de núcleo de inflação no Brasil com o propósito de mensurar os 

componentes permanente e transitório e assim, identificar se existe a presença de uma 

trajetória de longo prazo sobre as séries.  

De acordo com Bradley et. al (2015), a medida de núcleo de inflação tem por finalidade 

identificar e eliminar movimentos voláteis que possam afetar a medida de inflação 

global. Nesta mesma linha, Silva Filho e Figueiredo (2014) e Fiorencio e Moreira (2002) 

denominam núcleo de inflação como uma medida que serve para avaliar pressões 

inflacionárias bem como o rumo da inflação sobre a economia, antecipando os 

movimentos futuros dos preços e portanto, uma medida que serve de orientação da 

política em curso.  Outra abordagem de definição de núcleo de inflação está presente 

em Quah e Vahey (1995) que define a medida como um componente da inflação global 

que não possui impacto de médio e longo prazo no produto real.  

Contudo, os estudos a cerca de núcleo de inflação alcançaram o objetivo de trazer à 

tona o debate sobre a qualidade da medida ao que se refere a captura de tendência de 

longo prazo sobre a variável.  

De acordo com Silva Filho e Figueiredo (2014), no Brasil existem atualmente cinco 

medidas de núcleo de inflação calculadas pelo Banco Central do Brasil. Entre as 

medidas, duas são de exclusão, uma de dupla ponderação e duas de médias aparadas 

(com e sem suavização). Cada uma dessas medidas foi implementada em momentos 

diferentes. A primeira medida divulgada em 1999 logo após a implantação do Sistema 

de Metas de Inflação, foi o núcleo de médias aparadas com suavização (IPCA-MS). O 

cálculo desta medida adotado pelo Banco Central do Brasil é representado pela 

exclusão de 20% da variação dos preços do IPCA das caudas da distribuição mensal, e 
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que itens de variações não frequentes e de grandes magnitudes são suavizados. A 

outra medida introduzida foi o núcleo por exclusão (IPCA-EXO), que exclui os preços de 

alimentação no domicílio e preços administrados. A próxima medida adotada, foi o 

núcleo de médias aparadas sem suavização (IPCA-MA), que possui a mesma 

metodologia do IPCA-MS, mas sem a suavização. A quarta medida adotada foi o 

núcleo por exclusão (IPCA-EX1) que diferentemente da medida IPCA-EXO, considera a 

exclusão de itens que apresentaram volatilidade consistente nos preços, sendo um total 

de doze itens (dez referentes ao grupo de alimentos no domicílio e dois do grupo de 

administrados). Essa medida foi revisada e alterada para a medida IPCA-EX2, obtida a 

partir da exclusão de onze itens, entre eles o item “óleos e gorduras’’ e ‘combustíveis’’ 

que deixam de ser excluídos, e o item ‘‘fumo’’ que passou para a lista de excluídos. Por 

fim, temos a medida de dupla ponderação (IPCA-DP) na qual reduz o peso dos itens 

mais voláteis em relação à inflação global.  

O estudo de Silva Filho e Figueiredo (2014) também aponta uma tabela com todos os 

países2 que adotaram medidas de núcleo de inflação, sendo que 58% dos países 

adotaram o núcleo de exclusão – entre eles, Estados Unidos – e 33% adotaram o 

núcleo de médias aparadas.  

 

2.2 Literatura do modelo de componentes não observados 

 

O debate sobre a representação do modelo de decomposição de uma série de tempo 

em componentes permanente e transitório se inicia com Beveridge e Nelson (1981), 

que introduziu a metodologia para séries não estacionárias baseadas em valores 

passados. Seus componentes possuem um comportamento estocástico, onde o 

componente permanente é representado por um random walk com drift e o componente 

transitório é estacionário com média zero. O intuito de Beveridge e Nelson (1981) em 

aplicar esse modelo, foi na tentativa de resolver o problema de medição dos ciclos de 

uma série econômica na análise do business cycle. Para efetuar a análise, utilizou-se o 

                                                      
2
 Os países apresentados são: África do Sul, Austrália, Canadá, Chile, Cingapura, Estados Unidos, 

Filipinas, Japão, México, Nova Zelândia, Noruega, Polônia e Zona do Euro 
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período do pós-guerra nos Estados Unidos. O estudo questiona os movimentos de 

expansão e contração do PIB americano, em outras palavras, os episódios cíclicos de 

acordo com a análise do business cycle.  

A decomposição de Beveridge e Nelson (1981) assume uma correlação negativa 

perfeita entre os choques permanente e transitório de uma série. Atribuindo essa 

condição, a importância de choques reais na economia é reforçada, sendo que choques 

reais tendem a alterar o nível da variável no longo prazo. Desse modo as flutuações de 

curto prazo refletirão os ajustes em torno da mudança da tendência. O artigo considera 

que nesse caso, os choques reais possuem um papel dominante.  

O estudo enfatiza que ao contrário, um choque nominal positivo (choque positivo no 

componente transitório), não impacta na tendência. 

Por fim, o estudo implantou um procedimento de decomposição que não impõe que a 

série de tempo seja determinística, mas enfatiza que sucessivos movimentos na série 

são de natureza estacionária, representado por um processo ARIMA. Em outras 

palavras, o estudo implica na decomposição do PIB americano onde a tendência 

estocástica é responsável pela maior variação na série e em contrapartida, a variação 

do componente cíclico em menor intensidade.  

O estudo de Harvey (1985) aplicou a decomposição do modelo de componentes não 

observados e concluiu que o componente cíclico possui uma maior persistência e maior 

amplitude que a tendência.  

A análise de Stock e Watson (1988) ampliou o debate a cerca de que todas as séries 

de tempo macroeconômicas possuem um componente de tendência representado por 

um random walk com drift e que portanto, pode ser uma boa medida de comportamento 

de longo prazo. O artigo incluiu a análise dos movimentos do PIB americano e concluiu 

que existe um link entre a tendência estocástica e os movimentos de business cycle. O 

estudo assumiu que no curto prazo, a adoção de políticas tem como foco o crescimento 

e no longo prazo, o foco são para as políticas de estabilização do produto.  

Ademais, o estudo de Harvey e Koopman (1992) desenvolveu uma pesquisa sobre o 

modelo de componentes não observados com foco na propriedade dos resíduos de 

cada série. O estudo demonstrou o entendimento de como os resíduos das séries são 
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correlacionados e ressalta sua importância nas identificações de outliers e nas 

mudanças estruturais na série ao longo do tempo.  

Um estudo mais recente dentro da literatura econométrica do modelo de componentes 

não observados é o de Morley et. al (2003) com foco na decomposição do PIB 

americano pelo ótica de Beveridge e Nelson (1981) e Harvey (1985). O estudo 

introduziu uma nova extensão do modelo de componentes não observados, onde a 

variância deve ser alocada de maneira equivalente entre os componentes transitório e 

permanente de uma série. Os critérios da modelagem são alterados em alguns 

aspectos, como presença da análise univariada e multivariada por meio da 

representação de espaço estado, a ocorrência de dois choques por componente e a 

correlação cross-section dos componentes diferente de zero.  

Esta revisão centraliza no ponto crucial de estudo deste trabalho, que é aplicação do 

modelo de componentes não observados utilizando a extensão de Morley et. al (2003) 

sobre as medidas de núcleo de inflação calculadas no Brasil.  

Com base nisso, o estudo de Bradley et. al (2015) aplicou a extensão de Morley et. al 

(2003) com a finalidade de concluir se a medida de núcleo de inflação nos Estados 

Unidos é uma boa medida para capturar mudanças permanentes nos preços. Bradley 

et. al (2015) elaborou primeiramente uma análise univariada e posteriormente uma 

análise multivariada sobre a medida de núcleo de inflação americana. A análise 

multivariada foi realizada em duas etapas, sendo a primeira etapa um modelo bivariado 

irrestrito, ou seja, as séries possuem diferentes componentes de longo prazo e 

posteriormente, devido a critérios estatísticos relacionados a estacionariedade das 

séries, o estudo adicionalmente realizou uma análise bivariada restrita, onde as séries 

possuem um único componente permanente de longo prazo.  
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2.3 Literatura sobre diferentes metodologias aplicadas a núcleo de inflação 

 

Em relação a demais abordagens e estudos que aplicam diferentes metodologias sobre 

a série de núcleo de inflação, temos o trabalho de Quah e Vahey (1995), que utilizaram 

argumentos teóricos com características foward-looking. Econometricamente, o estudo 

estimou o núcleo de inflação utilizando um modelo VAR (Vetor Auto Regressivo) 

Estrutural bivariado, impondo uma restrição consistente com a interpretação da curva 

de Phillips vertical no longo prazo sobre o produto e inflação. O trabalho concluiu que 

as mudanças observadas na inflação, são afetadas por dois tipos de distúrbios não 

correlacionados entre si. O primeiro distúrbio não possui efeito de longo prazo sobre o 

produto e o segundo, possui efeito irrestrito sobre inflação e PIB, demonstrando uma 

influente persistência do núcleo sobre a inflação.  

No Brasil alguns estudos em destaque, procuraram medir a eficiência das medidas de 

núcleo calculadas pelo Banco Central do Brasil. Entre eles, Fiorencio e Moreira (2001) 

aplicou o modelo de Tendência Comum com a finalidade de identificar o núcleo de 

inflação como um indicador da inflação global e consequentemente, um indicador para 

a política monetária. A medida aplicada no estudo descartou as variações transitórias 

nos preços e considerou somente as variações persistentes.  

Silva Filho e Figueiredo (2011) destacou o debate em relação à eficácia da medida de 

núcleo, se realmente é uma boa medida para prever a inflação. O estudo assumiu que 

uma boa medida de núcleo de inflação tem que ser capaz de capturar rigorosamente a 

tendência da inflação. São mencionados os modelos Hodrick-Prescott (HP) filter, 

componentes não observados e o método mais usado, média móvel centralizada. O 

trabalho executou uma análise estatística descritiva sobre as medidas de núcleo do 

Brasil. Os resultados do critério de rastreamento de precisão levaram a concluir que 

uma medida ótima de núcleo, conceitualmente deve ser muito próxima da inflação 

global, de maneira que a própria medida de inflação poderia desempenhar um papel de 

núcleo.  De acordo com o estudo, as medidas de núcleo no Brasil não desempenharam 

esse papel.  
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Por último, o estudo de Trompieri Neto, Castelar e Linhares (2011) aplicou o modelo de 

tendência comum às variáveis PIB real, taxa de juros SELIC nominal, oferta monetária 

M1 e IPCA, a fim de obter uma medida de núcleo de inflação com características 

foward-looking.  

Em suma, a maioria dos estudos mencionados concentram-se no desenvolvimento de 

métodos a fim de identificar se a medida de núcleo de inflação é capaz de eliminar ou 

suavizar movimentos temporários e se portanto, é uma boa medida para capturar os 

movimentos permanentes da inflação global. Entre esses estudos, temos este trabalho 

que segue a metodologia aplicada por Bradley et. al (2015) e Morley et. al (2003) para o 

caso brasileiro.  
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3. Apresentação e descrição dos dados 

 

A estimação do modelo multivariado de componentes não observados utilizou as séries 

de núcleo de inflação e IPCA adquiridos por meio do Sistema Gerenciador de Séries 

Temporais do Banco Central do Brasil e estão em frequência mensal.  

Dado que o tamanho de cada amostra não é o mesmo para todas as medidas, pois a 

implementação de cada medida de núcleo de inflação foi realizada em diferentes 

períodos.  

Para cada período disponibilizado, utilizaram-se as seguintes medidas de núcleo de 

inflação: 

 Janeiro de 1996 - Março de 2016: Médias Aparadas com suavização (IPCA-MS) 

e Exclusão sem Monitorados e Alimentos no Domicílio (IPCA-X); 

 Janeiro de 1995 - Março de 2016: Dupla Ponderação (IPCA-DP) e Exclusão ex.2 

(IPCA-X2), esta última com uma ressalva que foi necessária a exclusão de 

alguns valores negativos que foram identificados como outliers, para que a série 

se adaptasse à programação inicial do modelo e convergisse, o que resultou em 

exclusão de alguns dados mensais da amostra, sendo eles: Agosto de 1997, 

Julho de 1998, Agosto de 1998, Setembro de 1998, Novembro de 1998, Junho 

de 2003, Junho de 2005 e Junho de 2006; total de oito períodos excluídos; 

 Janeiro de 2001 - Março de 2016: Médias Aparadas sem Suavização (IPCA-MA).  

 

Para os períodos disponíveis para cada medida de núcleo de inflação, aplicou-se o 

mesmo período para a medida de inflação, o IPCA.  

Todavia, a amostra das variáveis tem como ponto de partida o período pós-implantação 

do Plano Real que tem por característica a ausência de quebra de regime na economia 

brasileira.  

Portanto, foi coletado o maior número de dados possíveis, pois o foco do trabalho 

assume que quanto maior o tamanho da amostra, mais verossímil serão os resultados 

dado a aplicação de um modelo estrutural de decomposição dos erros nas séries de 

tempo.  
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Por fim, as séries estão em formato de taxa (variação) mensal3 e a escala foi alterada 

de mensal para anual4.  

Inicialmente as Figuras a seguir exibem os gráficos com o comportamento da variação 

mensal (%) de cada série de núcleo de inflação e IPCA com o intuito de obter as 

primeiras impressões dos movimentos de cada variável. 

 

Figura 1 - Gráfico IPCA x IPCA-X 

 

                      Fonte: Bacen 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3
 Por se tratar de um modelo composto por um random walk com drift no componente permanente e dada 

preocupação de uma série em formato de taxa não se adaptar ao modelo, foram realizados testes com a 
série em formato logaritmo, porém não houve entradas convergentes de acordo com a programação 
inicial do modelo e diante a proposta de aplicação do modelo original de Bradley et. al (2015) e Sinclair 
(2009), os resultados puderam ser obtidos de forma satisfatória com as séries em formato de taxa.   
4
 Para que o modelo convergisse, a escala teve de ser ajustada de forma que os dados mensais foram 

multiplicados por doze. 
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  Figura 2 - Gráfico IPCA x IPCA-X2 

 

                      Fonte: Bacen 

 

 

Figura 3 - Gráfico IPCA x IPCA-MS 

 

                      Fonte: Bacen 
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Figura 4 - Gráfico IPCA x IPCA-MA 

 

                      Fonte: Bacen 

 

Figura 5 - Gráfico IPCA x IPCA-DP 

 

                      Fonte: Bacen 

 

De acordo com as Figuras anteriores, observa-se que as medidas de núcleo de inflação 

acompanham a trajetória do IPCA, contudo, indicam mais suavidade ao longo da 
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trajetória e aparentemente maior variância do IPCA em relação às séries de núcleo de 

inflação.  

A análise descritiva conforme apresentado na Tabela 1, presume que as séries 

caminhem bem próximas de acordo com os valores aproximados entre as médias e 

entre as medianas. A estatística sugere uma maior variância do IPCA em relação as 

séries de núcleo, com exceção de IPCA-X2, assim como identificado na análise gráfica.  

 

Tabela 1 - Estatística Descritiva das Amostras 

 

 

Esta avaliação preliminar indica que o as medidas de núcleo de inflação refletem o 

comportamento do IPCA de maneira mais suavizada. Porém, a estimação de um 

modelo apropriado em relacionar esse comportamento similar das trajetórias 

determinará se as medidas de núcleo de inflação acompanham mudanças permanentes 

ou transitórias como resultado da incorporação de choques sobre as variáveis. 

 

3.1  Teste de estacionariedade 

 

O primeiro passo referente a análise estatística das séries de tempo tem como objetivo 

testar a presença de estacionariedade nas séries por meio do teste de raiz unitária. 

Umas das condições principais para o modelo de Morley et. al (2003) proposto neste 

trabalho, é presença de séries não estacionárias, dado que o componente permanente 

do modelo é especificado através de um random walk com drift de acordo com Bradley 

et. al (2015).  
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O teste de raiz unitária nas séries de tempo foi realizada através do teste ADF 

(Augmented Dickey-Fuller) em nível e sem a interação de uma variável dummy sazonal, 

conforme Tabela 2.  

 

Tabela 2 - Teste de Raiz Unitária Dickey-Fuller: IPCA e Nucleo de Inflação 

 

 

A Tabela 2 indica a presença de estacionariedade para todas as amostras das séries 

de tempo. Dado que as estatísticas do teste apresentam valores menores que todas as 

demais estatísticas aos níveis de 1%, 5% e 10%. Nesse caso, o teste indica a rejeição 

da hipótese nula de raiz unitária, portanto, as séries são estacionárias. Como a 

aplicação foi realizada para as séries em nível, o teste indica que as séries são de 

característica I(0).  

Contudo, existe um debate em relação aos resultados apresentados pelo teste ADF. O 

estudo apresentado em Lanne et. al (2002) aborda este assunto e define alternativas de 

estimação para verificar presença de estacionariedade em uma série de tempo. O 

estudo propõe alguns testes de raiz unitárias baseados na ideia de que a parte 

determinística da série é estimada em um primeiro momento e depois, retirada da série. 

Nesse caso, o estudo aplica o teste padrão de raiz unitária na série ajustada. Além da 

presença determinística, o estudo considera intercepto e assume presença de quebras 

estruturais e por isso inclui uma variável dummy com intuito de captar as quebras ou 

outliers presentes nas séries.  
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O estudo de Trompieri et. al (2011) testou o teste ADF proposto por Lanne et. al (2002) 

para a variável IPCA. Os resultados do teste5 indicam que se rejeita a presença de raiz 

unitária em primeira diferença da variável, porém não se rejeita a hipótese nula em 

nível, assim consideram o IPCA uma série não estacionaria com ordem de integração 

um, I(1). 

Portanto, dados os diferentes testes realizados, as evidências admitem presença de um 

mix de resultados nos testes de estacionariedade para a taxa de inflação no Brasil.  

 

3.2  Teste de cointegração 

 

O teste a seguir examina se as séries de tempo são cointegradas. Para isto, adota-se o 

Teste de Johansen com a finalidade de identificar relações cointegradas entre as 

variáveis pertinentes a cada medida de núcleo de inflação em relação ao IPCA.  

De acordo com Bradley et. al (2015), se uma série é cointegrada, a presença de um 

mesmo componente de longo prazo no modelo resulta em uma melhor estimação dos 

parâmetros por meio de um modelo restrito de componentes não observados, mas se 

as séries não forem cointegradas, o modelo irrestrito, ou seja, com diferentes 

tendências de longo prazo deverá ser aplicado.  

Todavia, este trabalho tem por finalidade aplicar o modelo irrestrito de componentes 

não observados, pois segundo afirmação de Bradley et. al (2015), se ambas as séries 

forem cointegradas, então um modelo irrestrito deverá produzir um componente de 

longo prazo similar para ambas as séries.  

A Tabela 3 indica os resultados do teste de cointegração com a presença de intercepto. 

Para cada medida de núcleo de inflação foi aplicado o teste junto ao IPCA. Os 

resultados apresentados indicam que a estatística do traço é maior que o valor crítico a 

um nível de 5% de significância tanto para as hipóteses de zero vetor de cointegração 

(Rank = 0) quanto a presença de um vetor de cointegração (Rank = 1). Isso demonstra 

                                                      
5
 Os resultados obtidos no estudo referem-se aos testes realizados na presença de tendência e 

intercepto. Informações a respeito dos valores críticos e mais observações realizadas pelos autores, 
encontra-se presente na página 7 do referido estudo.  
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que rejeita-se a hipótese nula de que não ha nenhum vetor de cointegração (Rank = 0) 

e aceita-se a hipótese alternativa de que há mais de um vetor de cointegração (Rank 

>1). Com isso, o teste permite identificar que as séries envolvidas possuem uma 

relação de longo prazo e, portanto são cointegradas.  

 

Tabela 3 - Teste de Johansen de Cointegração: IPCA e Núcleo de Inflação 
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2.3  Análise univariada 

 

O método inicial de análise do componente permanente do IPCA e das medidas de 

núcleo de inflação é desenvolvido por meio da análise univariada.  

A análise permite apurar o comportamento preliminar do componente permanente das 

séries, indicando sua tendência ao longo da amostra. Modelos univariados não 

permitem a verificação de correlação cross-section em razão de ser uma observação de 

característica isolada para cada série de tempo. Por esse motivo, a estimação do 

modelo multivariado é de grande importância e será abordado nas próximas seções. 

Primeiramente, a Figura 6 apresenta o comportamento univariado do componente 

permanente do IPCA ao longo da curva da própria série para cada extensão da 

aplicação do modelo irrestrito para cada medida de núcleo de inflação. 

 

Figura 6 – Gráficos: Componente Permanente IPCA x IPCA 

 

 

       Fonte: Bacen 
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Os gráficos apresentados pressupõem que o componente permanente do IPCA é uma 

medida mais suavizada em relação à própria série, fato este que leva a hipótese de que 

existe uma relação próxima entre as medidas de núcleo de inflação e o componente 

permanente do IPCA.  

Em contrapartida, a Figura 6 demonstra graficamente que a variância do IPCA é maior 

que seu componente permanente. Esta evidência aborda a questão de se a própria 

medida do IPCA pode ser definida como uma boa medida de longo prazo, 

simultaneamente com a hipótese de que as medidas de núcleo de inflação apresentem 

maior suavidade em relação ao componente permanente do IPCA.  

Esses indícios de análise geram a contribuição deste estudo que visa à busca de 

respostas que avaliem se as medidas de núcleo de inflação são capazes de capturar as 

tendências de longo prazo quando ocorrem mudanças nos preços. 
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4. Modelo multivariado de componentes não observados 

 

A aplicação do modelo multivariado de componentes não observados conforme a 

extensão de Morley et. al (2003), tem por objetivo analisar as tendências de curto e 

longo prazo das variáveis econômicas de perfil estocástico por meio de seus 

componentes sendo: permanente, conhecido também como tendência de longo prazo e 

transitório, que se refere à trajetória de curto prazo. Essa definição também realizada 

por Beveridge e Nelson (1981) e Stock e Watson (1988) define o componente 

permanente como um random walk com drift e o componente transitório de perfil 

estacionário com média zero.  

Uma das prerrogativas abordada em Bradley et. al (2015) a respeito do componente 

permanente que não é observado, leva ao fato de que a parte observada da série 

consiste na junção de ambos componentes permanente e transitório. O desafio nesse 

caso, é criar um mecanismo que identifique os componentes separadamente.   

A questão central abordada por Beveridge e Nelson (1981) para execução do modelo, é 

a presença de correlações entre as inovações (choques) entre os componentes de uma 

série de tempo. O objetivo da modelagem é analisar se as inovações dos componentes 

são perfeitamente correlacionadas ou não, fornecendo dessa maneira uma visão de 

curto ou longo prazo para a série.  

Um dos pontos importantes é que o modelo permite a análise de correlações cross-

section que analisa o impacto de choques entre as séries.  

Para a análise das medidas de núcleo de inflação e IPCA, assim como em Bradley et. al 

(2015), será aplicado o modelo multivariado de componentes não observados de 

acordo com a extensão de Morley et. al (2003) a fim de investigar os movimentos nas 

variáveis.   

Como se trata de duas medidas (inflação e núcleo) por modelo, este trabalho adotou o 

modelo bivariado irrestrito. Como visto na seção anterior, a aplicação de um modelo 

irrestrito é adequado para séries não cointegradas, isso quer dizer que o modelo 

apresenta mais de uma tendência de longo prazo, uma para cada variável em questão. 
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Todavia, se as séries apresentarem cointegração, o modelo irrestrito consegue traçar 

uma mesma tendência de longo prazo para as variáveis.  

A seguir, segue análise da estrutura de um modelo multivariado irrestrito de 

componentes não observados.   

Inicialmente, o modelo é identificado por uma matriz com duas séries de tempo, 

conforme em (1): 

 

      (1) 

 

Realizando a multiplicação da matriz, obtêm-se as seguintes equações: 

 

    =    +                       (2) 

 

    =    +                       (3) 

 

 

Onde     representa a inflação e     representa a medida de núcleo de inflação. O 

componente permanente, um random walk com drift, é representado por     e     

respectivamente. Finalmente, o componente transitório     e     é modelado como um 

processo AR (2)6 estacionário.  

 

                                                      
6
A adoção da dinâmica AR (2) provém da análise de Bradley et. al (2015) onde a abordagem sobre 

defasagens adicionais na série não interferem no resultado final. Uma discussão mais aprofundada está 
presente em Bradley et. al (2015) e Sinclair (2009).  
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As equações obtidas podem ser especificadas através da equação de estado, conforme 

em (4): 

 

    (4) 

 

 

    =    +     +                                                      (5) 

 

    =    +      +                                                     (6) 

 

    =         +         +                                    (7) 

 

    =         +         +                                    (8) 

 

 

Dada as especificações acima, segue a equação genérica:  

 

    =   +     +     +         +        +             (9) 

 

 

                  Parte Permanente       Parte transitória     
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O modelo permite a correlação entre as inovações dos componentes permanente e 

transitório. Dado a extensão multivariada do modelo de Morley et. al (2003) aplicado por 

Sinclair (2009) e Bradley et. al (2015), segue a matriz de variância e covariância do 

modelo bivariado irrestrito:  

 

  (10) 

 

A estimação do modelo7 de acordo com Bradley et. al (2015) assume que as inovações 

são normalmente distribuídas e apura os resultados entre as inovações permanente e 

transitória das séries.  

Para estimação dos parâmetros através da previsão de decomposição do erro e dos 

componentes, aplica-se o Filtro de Kalman em máxima verossimilhança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7 Este trabalho aplicou o mesmo código do modelo aplicado em Sinclair (2009) e Bradley et. al (2015) 

sem nenhuma alteração na programação. O código original, obtido através de solicitação à autora, estava 
programado em Gauss 6.0 por meio da aplicação Optmun optimization. No entanto, este trabalho 
adaptou as saídas do modelo por meio do sistema Oxmetrics com a utilização da ferramenta Optmun 
library.   
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5. Abordagem dos resultados   

 

Esta seção tem por finalidade analisar os resultados obtidos através da aplicação do 

modelo bivariado irrestrito de componentes não observados seguindo a mesma 

metodologia de Bradley et. al (2015) e Sinclair (2009) dada a extensão de Morley et. al 

(2003) do presente modelo.  

O modelo utilizado neste trabalho foi aplicado a priori no estudo de Sinclair (2009) para 

análise bivariada dos dados americanos do PIB e a taxa de desemprego. 

Posteriormente, foi aplicado em Bradley et. al (2015) para análise de dados americanos 

de núcleo de inflação e inflação global.  

A premissa do modelo irrestrito é a de que as séries de núcleo de inflação e inflação 

global possuem diferentes componentes de longo prazo. Esse tipo de modelagem é 

adequada para casos onde as séries não são cointegradas, segundo Bradley et. al 

(2015).  

Embora o teste de Johansen tenha indicado que as séries de núcleo de inflação e 

inflação global são cointegradas, foi estimado o modelo irrestrito e assim como em 

Bradley et. al (2015), caso as séries realmente sejam cointegradas, o modelo irrestrito 

produzirá similares componentes de longo prazo para ambas as séries. Portanto, este 

trabalho não possui a intenção de estimar um modelo bivariado restrito.  

A conclusão chave desta seção e também presente em Bradley et. al (2015), é 

identificar se os choques de curto prazo do núcleo de inflação são negativamente 

correlacionados com os choques de longo prazo. Veremos se esse fenômeno acontece 

com as séries de núcleo no Brasil por meio da correlação entre os choques.  

A estimação consiste em um modelo bivariado irrestrito para cada medida de núcleo de 

inflação calculada pelo Banco Central do Brasil. Assim, a análise multivariada dos 

resultados será realizada para cada medida separadamente e no final desta seção, 

serão concluídos os resultados de uma forma mais abrangente.  

Primeiramente analisaremos as duas medidas de exclusão logo após, as duas medidas 

de médias aparadas e por fim, a medida de dupla ponderação. 
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Todas as medidas de núcleo de inflação e inflação global apresentaram valores 

negativos e estatisticamente insignificantes do termo do drift. Portanto, essa medida 

não foi incluída na tabela de resultados.  

Embora o modelo tenha apresentado uma forte convergência para todas as séries, a 

estatística de erro para cada parâmetro apresentou o valor igual a zero. Como a 

proposta deste trabalho é replicar a mesma modelagem usada em Sinclair (2009) e 

Bradley et. al (2015) sem substanciais modificações na programação do modelo, 

assume-se que os valores dos parâmetros são válidos, uma vez que os resultados e a 

análise gráfica que serão apresentados nesta seção, estão de acordo com a proposta 

da teoria macroeconômica. 

A seguir na Tabela 4, segue os resultados dos parâmetros apresentados na seção 

anterior da matriz de variância e covariância (10). 

 

Tabela 4 - Modelo Bivariado Irrestrito de Componentes não Observados  
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A Tabela 4 apresenta todos os resultados das estatísticas de núcleo de inflação. 

Primeiramente, temos os resultados do IPCA-X2. Como explicado na seção anterior, 

para que o modelo convergisse foi necessária a exclusão de alguns outliers da amostra.  

De acordo com os resultados apresentados, o modelo sinaliza que a magnitude dos 

choques permanentes em ambas as séries por meio dos valores de desvio-padrão é 

maior que os choques temporários, isso resulta que as séries são proxies dos 

componentes permanentes.  

Em contrapartida, o desvio-padrão de choques permanentes no IPCA são maiores que 

o desvio padrão de choques permanentes no núcleo de inflação (3,5962 x 3,0973), 

indicando que a medida de núcleo é mais suave que a medida do IPCA conforme 

também apresentado na Figura 7.  

 

Figura 7 - Gráficos: IPCA x Núcleo de Exclusão ex.2 

 

 

   Fonte: Bacen 

 

Em relação às correlações, os resultados sugerem correlação fraca positiva entre os 

choques permanente e transitório do IPCA-X2 (0,4536) e correlação cross-section 
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fortemente positiva (1,0000) entre os componentes permanentes, o que leva a crer que 

dado um choque positivo no IPCA, a medida de núcleo reage no mesmo sentido, 

acompanhando a trajetória da inflação.  

A próxima análise refere-se aos resultados de IPCA-X. Conforme os valores sugerem, 

essa medida de núcleo apresenta um desvio-padrão (portanto, a variância) do choque 

temporário maior que o desvio-padrão do choque permanente, sendo 3,2072 x 2,7931 

para IPCA e 2,4987 x 2,2940 para IPCA-X.  

Ao mesmo tempo, a correlação entre choques do IPCA-X foi negativamente muito fraca 

(-0,0444), correspondendo em partes a premissa de Morley et. al (2003) da correlação 

negativa entre choques permanentes e transitórios onde, dado um choque positivo no 

componente permanente, ele é compensando por um choque temporário negativo.  

Portanto, os resultados para essa medida de núcleo de inflação apresentam duas 

interpretações:  

1 – A magnitude do choque transitório é maior que o choque permanente; 

2 – A correlação entre choques de IPCA-X é negativa. 

Podemos sugerir que a interpretação econômica desses fatos assume que o efeito 1 é 

coerente, imaginando que na economia brasileira onde os choques transitórios são 

muito mais comuns e intensos que os permanentes. O efeito 2 se alinha com o efeito 1 

dado que os choques transitórios, de magnitude intensa no Brasil, apresentam uma 

trajetória de overshooting, ou seja, o choque transitório leva a uma dinâmica das 

variáveis além do seu ponto de equilíbrio. Portanto, a medida IPCA-X captura uma 

trajetória de retorno do choque transitório dado a identificação do choque permanente.  

No estudo de Trompieri Neto, Castelar e Linhares (2011), em resumo, o modelo 

aplicado testou condições estatísticas sobre as medidas de núcleo de inflação no Brasil 

com a finalidade de encontrar bons estimadores. De acordo com o estudo, confere-se 

que a medida de IPCA-X é a única medida que não satisfaz as condições pré-

estabelecidas e, portanto, o estudo conclui que a medida IPCA-X é enviesada e não 

antecede a inflação.  
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Coincidentemente, este trabalho apresentou por meio do Modelo Irrestrito de 

Componentes não Observados resultados que identificam maior magnitude dos 

choques temporários sobre a medidas, apresentando uma trajetória de overshooting.  

A Figura 8 demonstra as análises gráficas de que o comportamento do componente 

transitório acompanha uma trajetória bem próxima do componente permanente tanto 

para a medida de núcleo quanto para a medida de inflação.  

 

Figura 8 – Gráficos: IPCA x Núcleo de Exclusão sem Monitorados e Alimentos no 

Domicílio 

 

 

         Fonte: Bacen 

 

A próxima medida de núcleo de inflação a ser analisada é o IPCA-MS. Conforme os 

resultados sugerem, conclui-se que a magnitude dos choques permanentes de ambas 

as séries são maiores que os choques transitórios e que a correlação entre os choques 

permanente e transitório do IPCA-MS apresenta um comportamento positivo (0,7627). 
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Sendo a correlação cross-section entre os componentes permanentes perfeitamente 

correlacionados (1,0000).  

A Figura 9 demonstra a análise gráfica, onde se pode observar que a amplitude do 

componente permanente do IPCA é maior que a amplitude do componente permanente 

do IPCA-MS, contudo o componente permanente identifica uma trajetória mais ampla 

em relação ao componente transitório.  

 

Figura 9 – Gráficos: IPCA x Núcleo de Médias Aparadas com Suavização 

 

 

         Fonte: Bacen 

 

A próxima análise refere-se aos resultados de IPCA-MA. Conforme resultado sugere, 

conclui-se que a magnitude dos choques permanentes de ambas as séries são maiores 

que os choques transitórios e que a correlação entre os componentes permanente e 

transitório de IPCA-MA, assim como na medida de núcleo suavizada, apresenta um 

comportamento positivo (0,7733). Sendo a correlação cross-section entre os 



40 
 
componentes permanentes perfeitamente correlacionados (1,0000). Esses movimentos 

podem ser observados graficamente na Figura 10. 

 

Figura 10 – Gráficos: IPCA x Núcleo de Médias Aparadas sem Suavização 

 

 

        Fonte: Bacen 

 

 

Por fim, seguimos com a análise de resultados da medida IPCA-DP. Os valores ilustram 

assim como nas medidas anteriores, que a magnitude dos choques permanentes de 

ambas as séries são maiores que os choques transitórios e que a correlação entre os 

componentes permanente e transitório de IPCA-DP, apresenta um comportamento 

positivo (0,7832). Sendo a correlação cross-section entre os componentes permanentes 

perfeitamente correlacionados (1,0000). 

A análise gráfica presente na Figura 11, apresenta o comportamento mais suave do 

componente permanente do IPCA-DP em relação ao componente permanente do IPCA. 

Essa análise leva aos valores presentes na Tabela 4, que demonstram que o desvio 
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padrão do componente permanente do IPCA é maior que o desvio padrão do 

componente permanente do IPCA-D 

 

Figura 11 – Gráficos: IPCA x Núcleo de Dupla Ponderação 

 

 

 

         Fonte: Bacen 

 

5.1  Síntese dos resultados  

Em resumo, esta seção apresentou o comportamento de todas as medidas de núcleo 

de inflação calculadas pelo Banco Central do Brasil. O intuito foi identificar quais 

medidas capturam mudanças permanentes na inflação e se, portanto, são boas 

medidas de leitura de longo prazo.  

Entre as medidas de núcleo de inflação testadas, com exceção de IPCA-X, todas 

apresentaram uma correlação positiva entre choques e ao mesmo tempo, a variância 

dos choques permanentes foi maior que a variância dos choques transitórios.  
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Podemos concluir, dado algumas ressalvas dos resultados de IPCA-X, que as medidas 

de núcleo de inflação no Brasil possuem uma forte tendência de longo prazo, uma vez 

que dado um choque permanente nos preços, não há compensação de um choque 

temporário, em outras palavras, um choque temporário não impacta na tendência da 

inflação, e por isso, a magnitude do choque permanente é maior que a magnitude do 

choque temporário. Isso leva a crer que de uma maneira geral, as medidas de núcleo 

de inflação no Brasil podem ser uma boa medida de análise de longo prazo.  

As análises gráficas e dos parâmetros, sugerem entre os choques capturados pelas 

medidas de núcleo de inflação, a maior relevância são para os choques permanentes, 

dado uma menor magnitude dos choques temporários.  

Considera-se o fato que as medidas de núcleo de inflação e inflação global capturam os 

choques permanentes com magnitudes bem próximas, de acordo com as correlações 

cross-section entre os componentes permanentes que em sua maioria, apresentaram 

correlação positivamente perfeita (1,0000) entre os choques permanentes. Esse 

episódio leva a concluir que as medidas de núcleo de inflação capturam a reação dos 

choques permanentes bem próximos ao da inflação global, porém mais suavemente ao 

longo da curva. 

Embora as magnitudes dos choques sejam muito próximas, a explicação para uma 

magnitude dos choques do IPCA serem maiores que as magnitudes dos choques das 

medidas de núcleo de inflação, é que provavelmente a medida de núcleo de inflação 

depura o efeito do choque no contexto de sua construção. Outra hipótese sugerida e 

que pode ser testada em futuros estudos, é a presença de eventos sazonais no 

componente permanente do IPCA. 

Em contrapartida, os parâmetros AR que representam a parte transitória, apresentaram 

valores estatisticamente próximos a zero, o que também leva a conclusão que a parte 

transitória apresenta uma menor importância na composição das medidas tanto de 

núcleo de inflação quanto da inflação global. 

Por fim, os resultados apresentados sugerem que as medidas de núcleo de inflação no 

Brasil sejam consideradas como peça de informação relevante na condução da política 

monetária, o que contrapõe duas premissas: 
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1 – A meta de inflação que o Banco Central do Brasil adota, baseado no IPCA 

acumulado, pode levar a economia a um maior aperto monetário do que efetivamente 

deveria; 

2 - que as medidas de núcleo sejam peças chaves para estipular a meta de inflação.  

A explicação para a primeira premissa está no fato de que uma vez considerado que o 

comportamento do índice cheio também afeta as expectativas, isso tende a ser 

considerado no design da política monetária e, portanto, as medidas de núcleo de 

inflação têm por objetivo atuar somente como bons indicadores de previsão da inflação, 

contrapondo dessa maneira a segunda premissa.  
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6. Conclusão 

 

O presente trabalho teve por objetivo aplicar sobre as séries de núcleo de inflação no 

Brasil a extensão do modelo de Morley et. al (2003) de componentes não observados.  

O modelo originado da decomposição de Beveridge e Nelson (1981) tem por finalidade 

dimensionar os componentes permanente e transitório de uma série de tempo com 

perfil não estacionário e, portanto, estocástico.  

O modelo de componentes não observados foi aplicado para as séries de núcleo de 

inflação no Brasil no período pós-Real seguindo a metodologia aplicada por Bradley et. 

al (2015) na análise da medida de núcleo de inflação para o caso americano.  

A literatura a respeito de decomposição de séries de tempo levou a crer que a 

identificação dos componentes de curto e longo prazo das medidas de núcleo de 

inflação seria capaz de demonstrar se a série é uma boa medida de tendência de longo 

prazo, em outras palavras, se a medida de núcleo de inflação é adequada para capturar 

mudanças permanentes nos preços.  

Embora outros estudos, tanto no Brasil como em outros países, tenham aplicado 

diferentes metodologias para análise de comportamento de longo prazo de uma série 

de tempo, este trabalho corrobora a aplicação do modelo de Morley et. al (2003) como 

uma boa forma de analisar o comportamento de longo prazo de uma série após a 

incorporação de um choque.  

O teste de raiz unitária sobre as medidas de núcleo levantou o debate abordado em 

Lanne et. al (2002) em relação à distintas metodologias de identificação da 

estacionariedade de uma série de tempo. O estudo de Trompieri et. al (2011) que 

aplicou a metodologia de Lanne et. al (2002) para as séries do Brasil, evidenciou que o 

IPCA não apresenta estacionariedade em primeira diferença, contrapondo a aplicação 

do teste ADF de raiz unitária, sendo assim, este trabalho a presentou um mix de 

resultados em relação a presença estacionariedade sobre a taxa de inflação.  

O teste de cointegração de Johansen identificou que as séries de núcleo de inflação e 

IPCA são cointegradas de acordo com a estatística do traço e, portanto, existe uma 

relação de longo prazo entre as variáveis.  
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A análise univariada evidenciou que o componente permanente da inflação acompanha 

a trajetória do IPCA ao mesmo tempo em que demonstrou uma curva mais suavizada 

ao longo das amostras.  

A aplicação do modelo irrestrito de componentes não observados sobre as medidas de 

núcleo de inflação, indicou que a variação de um choque permanente é maior que a 

variação de um choque transitório, com exceção da medida IPCA-X que apresentou 

uma magnitude do choque transitório maior que o choque permanente, evidenciando 

um cenário de overshooting.  

O IPCA apresentou maior magnitude de choque permanente que as medidas de núcleo 

de inflação, fato que leva a crer que as medidas de núcleo de inflação no Brasil 

capturam o efeito do choque no contexto de sua construção.  

Uma das condições que o estudo de Beveridge e Nelson (1981) assume é a correlação 

negativa perfeita entre os choques permanente e transitório de uma série. Este trabalho 

teve por identificar se essa condição se aplica para as medidas de núcleo de inflação 

no Brasil. Dessa forma, com exceção da medida IPCA-X que apresentou uma 

correlação negativa fraca entre os choques, as demais medidas não evidenciaram essa 

condição corroborando a hipótese que as medidas de núcleo de inflação possuem uma 

forte tendência de longo prazo, uma vez que dado um choque permanente nos preços, 

o mesmo não é compensado por um choque temporário, isto é, não impacta na 

tendência da inflação. Por isso que a magnitude do choque permanente é maior que o 

choque temporário, indicando que a medida de núcleo de inflação pode ser um bom 

indicador de análise de longo prazo. Dado que os choques reais tendem a alterar o 

nível da variável no longo prazo e as flutuações de curto prazo refletem os ajustes em 

torno da mudança de tendência, é factível o papel dominante dos choques reais sobre 

as medidas de núcleo de inflação no Brasil.  

Em relação a correlação cross-section, o modelo aplicado apresentou valores 

perfeitamente positivos entre choques permanentes. Mais uma vez, o teste corrobora a 

hipótese de que o componente permanente de núcleo de inflação acompanha a 

trajetória do componente permanente do IPCA sem apresentar viés, porém com uma 

característica mais suavizada ao longo da curva, o que resulta que as medidas de 
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núcleo de inflação são muito próximas do IPCA e, portanto, leva a conclusão que a 

medida de núcleo de inflação no Brasil pode ser um bom indicador de longo prazo.  

Conclui-se, portanto, que de uma maneira geral as medidas de núcleo de inflação no 

Brasil podem atuar como bons indicadores para execução da política monetária. Ao 

mesmo tempo, não devem atuar como parâmetro principal para tomada de decisões de 

política, uma vez que o comportamento do IPCA engloba as expectativas que devem 

ser consideradas no design da política monetária.  

Desta maneira, este trabalho obteve êxito na ampliação do debate sobre núcleo de 

inflação e aplicação de uma metodologia de decomposição do termo de erro das séries 

de inflação e núcleo de inflação para o caso brasileiro, com a finalidade de apurar bons 

indicadores de política monetária inseridos no contexto do Sistema de Metas de 

Inflação.    

Com isso, a sugestão deste trabalho para futuros estudos é o exercício de previsão da 

inflação e aprimoramento do potencial preditivo do núcleo de inflação, a fim de obter 

progressivamente uma trajetória consistente e factível na condução da política 

monetária executada no Brasil.  
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