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RESUMO 

 

Nesse trabalho são realizadas estimativas do Prêmio de Risco de Inflação por 

três abordagens distintas. Inicialmente, essa variável é estimada com a utilização dos 

preços embutidos nas estruturas a termo de taxas de juros reais e nominais em 

relação às expectativas dos agentes divulgadas em surveys. O segundo modelo 

substitui as expectativas dos agentes por expectativas racionais. O terceiro modelo 

compara o poder explicativo das expectativas dos agentes em relação à abordagem 

por expectativas racionais. O trabalho é realizado para Brasil, Estados Unidos, México 

e Reino Unido. Foi possível verificar que as expectativas declaradas dos agentes 

afetaram significativamente os preços dos mercados e os coeficientes de prêmio de 

risco não apresentaram significância. Adicionalmente, tanto os preços de mercado 

quanto as expectativas dos agentes tiveram baixo poder explicativo em relação à 

premissa de expectativas racionais e a inflação realizada. 

 

Palavras-chave: Prêmio de Risco de Inflação, Estrutura a Termo de Taxas de Juros, 

Expectativas Racionas, Inflação Implícita 

 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

 In this paper we estimate the Inflation Risk Premium (IRP) by three different 

approaches. Initially, we use implied rates in the nominal and real interest rate term 

structures and forecasters expectations. The second model replaces agents’ 

expectations with rational expectations. Lastly, we compare the explanatory power of 

agents’ expectations in relation to rational expectations. The estimations are run for 

Brazil, United States, Mexico and the United Kingdom. We verify that forecasters 

expectations have high and significant explanatory power over implied inflation levels 

and the IRP was not statistically significant. Additionally, market yields and forecasters 

expectations had low explanatory power in relation to rational expectations and 

realized inflation. 

  

Keywords: Inflation Risk Premium, Interest rate term structure, Rational Expectations, 

Break-even Inflation rate 
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1) INTRODUÇÃO  

1.1 - Motivação 

A motivação dessa dissertação está na percepção da existência de um prêmio 

de risco de inflação. Essa percepção parece estar disseminada em alguns 

participantes de mercado que acreditam intuitivamente que o mercado de juros 

nominais pode trazer uma remuneração adicional em relação ao mercado de juros 

reais, especialmente para o caso brasileiro. Dessa forma, um dos principais intuitos 

deste estudo é verificar se esse tipo de pensamento encontra respaldo após análise 

estatística dessas variáveis. Entende-se que há necessidade de aprofundar a 

discussão sobre o tema e verificar se essa percepção se mantém após abordagem 

com a utilização de instrumental econométrico. 

O debate desse tema talvez não esteja amplamente disseminado na discussão 

acadêmica. Grande parte da produção acadêmica tem origem em países 

desenvolvidos onde a inflação está essencialmente controlada há muitos anos. Além 

disso, essas nações costumam possuir mercados financeiros grandes e sofisticados 

em relação ao tamanho de suas economias. Dessa forma, os prêmios de risco de 

inflação seriam pequenos em nível e, de certa forma, deixados em segundo plano em 

relação a outros assuntos mais prementes. 

Na análise de economias como o Brasil, por outro lado, onde a inflação 

historicamente é alta e com volatilidade significativa, entende-se que pode haver 

distorções importantes em relação a ativos nominais contra ativos reais. Dessa forma, 

o questionamento sobre a existência de um eventual prêmio de risco de inflação, seu 

comportamento ao longo do tempo e principais fatores que o afetam é bastante 

relevante. 

 

1.2 - Objetivo 

O objetivo da dissertação é analisar o comportamento do prêmio de risco da 

inflação no Brasil e em alguns países de interesse, assim como os principais fatores 

que afetam essa métrica. Se partirmos da premissa que não há possibilidade de 

arbitragem entre ativos no mercado financeiro, os investidores seriam indiferentes a 
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ativos com os mesmos retornos ajustados pelo risco. Por outro lado, é possível notar 

que em algumas situações a relação entre risco/retorno não se comporta da forma 

esperada e parece haver arbitragem entre tipos de ativos. 

O prêmio de risco será analisado de alguns modos. Primeiramente, será 

realizada a comparação entre níveis observáveis de mercado e as expectativas dos 

agentes. Em segundo lugar, será considerada a hipótese de expectativas racionais, 

ou seja, assume-se que os agentes não cometem erros sistemáticos em relação às 

previsões de inflação. Essa premissa leva à comparação entre os preços de mercado 

e os níveis realizados da inflação e permite outra perspectiva em relação à existência 

de um prêmio de risco de inflação. Por fim, será realizada a comparação entre as 

expectativas dos agentes e a inflação considerando a hipótese de expectativas 

racionais. 

A próxima seção deste estudo consiste em uma breve análise bibliográfica da 

literatura existente sobre o assunto. Alguns autores exploraram o tema com técnicas 

e escopos bastante distintos. Boa parte da literatura ganhou força após a crise de 

2008 e muitos dos artigos publicados sobre o tema levam em consideração a mudança 

de comportamento entre o mercado de juros nominais e o de juros reais após esse 

evento. 

A seção posterior explora a parte de metodologia e características dos modelos 

utilizados. O prêmio de risco de inflação pode ser calculado com abordagens distintas 

e premissas que permitem o afrouxamento de algumas hipóteses. A seção de 

metodologia cobre esses tópicos de modo mais detalhado. 

Há uma seção que faz um breve apanhado dos dados utilizados. Os países de 

interesse do estudo possuem algumas características bastante distintas entre si, 

especialmente quanto ao funcionamento dos títulos indexados à inflação. 

Em seguida, os resultados obtidos são apresentados. A magnitude e 

significância dos prêmios encontrados são exploradas nesta seção. Há também a 

abordagem de alguns problemas econométricos e os procedimentos que foram 

realizados para identificá-los e corrigi-los. Além disso, há breve análise de um 

componente de oscilação do Prêmio de Risco de Inflação para os diferentes modelos. 
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Por fim, a última seção da dissertação consiste em breve exposição das 

conclusões encontradas. Em especial, procura-se enfatizar quais resultados 

estiveram em linha com a teoria e os que podem ser considerados fora das 

expectativas. Há comparação entre os resultados de cada país de interesse e também 

considerando as diferentes metodologias. 

O trabalho encontra indícios de prêmio de risco de inflação para alguns países 

na primeira abordagem. Nesses casos, também existem evidências que há alta 

oscilação dessa variável. Ambas as abordagens posteriores, por outro lado, chegam 

em um resultado interessante, pois apresentam erros significativos de expectativas e 

levam ao questionamento da acurácia dos preços de mercado e das expectativas dos 

agentes. 
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2) REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A literatura sobre o Prêmio de Risco de Inflação já explorou o tema em 

economias desenvolvidas, em especial em momentos de instabilidade econômica 

onde ativos reais ganham relevância. O artigo de Campbell, Shiller e Viceira (2009) 

faz uma detalhada descrição do funcionamento de ativos reais em algumas 

economias desenvolvidas e busca ressaltar a importância desse tipo de ativo após a 

crise de 2008. Os autores constatam que tanto as inflações implícitas quanto as taxas 

de juros reais apresentaram quedas importantes a partir da década de 1990 e até a 

crise de 2008. Ambas as taxas apresentavam relativa tendência de estabilização. A 

partir da crise, no entanto, houve uma mudança de paradigma. As taxas de juros reais 

apresentaram um drástico aumento no auge da crise e, por outro lado, os níveis de 

inflação implícita caíram fortemente. Nesse sentido, segundo os autores, ainda que 

em momentos atípicos de grande volatilidade no mercado financeiro, o propósito de 

títulos reais (indexados à inflação) se mantém e esse tipo de ativo se mostra um 

instrumento seguro aos investidores de longo prazo. 

Outro exemplo, o artigo de Pflueger e Viceira (2011) procura testar se o prêmio 

de risco de inflação é constante ao longo do tempo. Os autores rejeitam fortemente 

essa hipótese. Esse tipo de discussão é particularmente relevante, ainda mais em 

economias similares ao Brasil, com um histórico de inflação mais volátil. Nesse caso, 

os autores acreditam que há uma importante variação no nível do prêmio de risco de 

inflação ao longo do tempo. Além disso, há um grau de previsibilidade no 

comportamento dessa variável. Segundo os autores, esse fenômeno pode ser 

atrelado a diferenças na liquidez dos ativos e também a variações no prêmio embutido 

em juros reais. 

Os trabalhos de Piazzesi e Schneider (2006) e Rudebusch e Wu (2007) 

associam os níveis de prêmio de risco em títulos nominais com o grau de incerteza da 

inflação. Além disso, o trabalho de Backus e Wright (2007) buscou entender os 

motivos dos baixos rendimentos em títulos nominais americanos (as Treasuries) ao 

longo dos anos 2000 e encontrou relação com a queda na incerteza das expectativas 

de inflação. 
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Alguns autores enfatizam o problema da mudança de sinal da relação entre as 

variáveis de interesse. Esse tipo de situação ganhou destaque em trabalhos 

relativamente recentes e esse tipo de efeito foi sentido nos eventos da crise de 2008. 

Em termos mais específicos, a literatura mais antiga não costuma levar em 

consideração a troca de sinal da covariância de algumas variáveis. Em alguns casos, 

há modelos que são construídos com restrições nas hipóteses de correlação e 

covariância. Há ampla literatura que busca analisar a relação entre preços de ações 

e Bonds, por exemplo Mamaysky (2002), d'Addona e Kind (2006) e Bekaert, Engstrom 

e Grenadier (2010), e até mesmo outros casos que buscam associar o ciclo econômico 

aos preços de ações e títulos, como Eraker (2008), mas em nenhum desses modelos 

há a possibilidade de alteração do sinal entre a covariância de títulos e ações. 

Alguns modelos, como o de Buraschi, Cieslak e Trojani (2008) e o de Duffie e 

Kan (1996) procuram relaxar a restrição de troca de sinal no fator de desconto do 

modelo. Esse tipo de consideração torna-se cada vez mais relevante, pois em alguns 

países as taxas de juros nominais tornaram-se negativas após a crise de 2008 e, em 

alguns casos, têm permanecido nesses patamares por um período razoavelmente 

longo de tempo. 

Outros autores, como Stein (2004), tentam estimar o prêmio de risco de inflação 

com o modelo CAPM, de modo que suas estimativas complementam modelos que 

realizam esse tipo de cálculo de outras formas. Existem, no entanto, desafios na 

estimação dessa variável via CAPM pelas mudanças já discutidas nas covariâncias. 

O artigo de Campbell, Sunderam e Viceira (2017) faz a estimação do prêmio de risco 

de inflação usando as correlações com outros mercados (por exemplo, títulos reais 

em comparação com ações) e outras variáveis de interesse que não serão cobertas 

em detalhes no caso desta dissertação. 

 Alguns modelos tentam estimar o prêmio de risco de inflação a partir de 

informações de opções cambiais, como Azoulay, Brenner e Landskroner (2007). 

Como opções cambiais tem mercados muito mais amadurecidos e a maioria dos 

países não possui mercados de opções atreladas à inflação, esse tipo de escolha 

parece associar classes de ativos distintas para resolver a questão de ausência de 

mercado para os ativos de interesse. Além desse tipo de modelo, é possível que a 

estimativa seja realizada de modo mais teórico como proposto por Deacon, Derry e 

Mirfendereski (2004).  
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O caso brasileiro foi analisado por Vicente e Graminho (2014). Os autores 

realizaram uma detalhada exploração dos efeitos de liquidez e convexidade no prêmio 

de risco de inflação brasileiro. Além disso, o modelo tentou comparar o nível da 

inflação implícita com consumo e volatilidade. Vale ressaltar que este estudo procura 

explorar uma abordagem similar ao modelo proposto por esses autores, 

especialmente em relação ao impacto de dados de pesquisa de formadores de 

expectativas (“Surveys”) em diferentes maturidades da estrutura a termo da taxa de 

juros nominal e real. 

 O artigo de Thiele e Fernandes (2014) faz relevante análise do comportamento 

da inflação implícita para o mercado brasileiro. A abordagem procura enfatizar 

componentes macroeconômicos que teriam poder explicativo sobre a inflação 

implícita. Além disso, o trabalho faz comparação entre os níveis observados pelos 

preços de mercado e as expectativas dos agentes divulgadas em pesquisas. Tanto a 

abordagem macroeconômica quanto a relação entre níveis de mercado e expectativas 

dos agentes contribuem para a explicação do comportamento do prêmio de risco de 

inflação. Reis (2018) também faz abordagem considerando variáveis 

macroeconômicas e de preços de ativos. O autor encontra indícios que há relação 

entre o CDS (“Credit Default Swap”) e o Prêmio de Risco de Inflação. 

 O trabalho de Vicente e Guillen (2013) também é particularmente importante 

nesse aspecto. Os autores consideram a premissa de expectativas racionais e 

estimam o Prêmio de Risco de Inflação para o Brasil. Além disso, o artigo analisa 

algumas maturidades e chega em resultados bastante distintos para os horizontes 

utilizados. Nesse caso, conclui-se que a relação entre essas variáveis seria positiva 

para maturidades até 6 meses e negativas para maturidades a partir de 1 ano. 

Kernkraut (2018) utiliza um modelo similar e, além do caso brasileiro, realiza as 

estimações para o Reino Unido.  

Além do nível do Prêmio de Risco de Inflação, alguns autores procuram 

enfatizar a oscilação dessa variável. Campbell e Shiller (1991) enfatizam a análise da 

inclinação entre os vértices das estruturas a termo de taxa de juros. Os autores 

encontram indícios de que diferentes níveis de inclinação acabam impactando o nível 

do prêmio e o tornam mais volátil caso ocorram alterações drásticas ao longo da curva 

de juros. Bernanke (2004) discorre sobre como a oscilação de componentes 

subjacentes na análise, por exemplo questões de liquidez, afetam o prêmio de risco 
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em si. O autor faz uma análise da ótica do banco central norte-americano (o Federal 

Reserve) e procura expor como essa questão é tratada pelos modelos da autoridade 

monetária. O trabalho de Evans (1998), de modo similar aos anteriores, analisa o 

Reino Unido e também conclui que há variação do prêmio de risco ao longo da 

estrutura a termo de taxa de juros. Além disso, o artigo também verifica mudança de 

patamares ao longo do tempo. O artigo de D’Amico, Kim e Wei (2016) analisa o caso 

norte-americano e faz a distinção entre períodos de relativa normalidade e situações 

de grande estresse nos mercados. Os autores encontram evidências de oscilações 

significantes do prêmio de risco. 
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3) METODOLOGIA 

 

3.1 – Inflação implícita e prêmio de risco 

A proposta desse estudo é de realizar a estimação do prêmio de risco de 

inflação utilizando algumas abordagens diferentes. Para tanto, é necessário definir os 

principais conceitos utilizados na formulação desse problema. Inicialmente, o 

entendimento do conceito de Prêmio de Risco de Inflação é essencial para 

interpretação do modelo. 

Conforme proposto por Fisher (1930), o diferencial de taxas de juros nominais 

em relação às taxas de juros reais seria equivalente à expectativa de inflação. É 

possível expressar essa relação de modo linear, que traz resultados aproximados, ou 

de forma multiplicativa. Temos: 

𝑖𝑡 ≈ 𝑟𝑡 + 𝜋𝑡         (1) 

(1 + 𝑖𝑡) = (1 + 𝑟𝑡) ∗ (1 + 𝜋𝑡)    (2) 

A proposição ficou conhecida como Hipótese de Fisher. Além disso, a equação 

(2) é corriqueiramente utilizada na exposição da teoria econômica. Essa equação é 

chamada de Equação de Fisher e permite a introdução da relação entre juros nominais 

(𝑖𝑡), juros reais (𝑟𝑡) e inflação (𝜋𝑡). Contextualizando a equação, a relação entre as 

variáveis implica que eventuais credores vão cobrar uma remuneração adicional, por 

meios de juros mais elevados, caso haja perspectiva de aumento de inflação (ex: 

perda no poder de compra). 

A Hipótese de Fisher consegue associar um poderoso conceito econômico a 

uma relação simples entre as variáveis. Alguns autores, no entanto, passaram a 

verificar se existem outros fatores que influenciam essa relação. Isso pode significar 

a existência de um viés na equação anteriormente proposta. Os trabalhos de Vicente 

e Graminho (2014), Gürkaynak, Sack e Wright (2010), Söderlind (2011), Pflueger e 

Viceira (2013) e Grishchenko e Huang (2013), entre outros, incluem componentes de 

liquidez, convexidade e um fator exógeno (o Prêmio de Risco de Inflação) para tentar 

verificar se a Hipótese de Fisher é verdadeira. Dessa forma, uma relação que tem sido 

bastante utilizada na literatura acadêmica sobre o tema é a seguinte: 
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Inflação Implícita = Expectativa de Inflação + Prêmio de Risco de 

Inflação - Prêmio de Liquidez + Convexidade 

 

O primeiro termo dessa relação, a inflação implícita, pode ser calculado a partir 

das taxas de juros nominais e das taxas de juros reais. A princípio, o cálculo da 

inflação implícita é realizado da seguinte maneira: 

𝐼𝑡 =
(1+𝑖𝑡)

(1+𝑟𝑡)
− 1       (3)  

 Nessa equação, 𝐼𝑡 representa a inflação implícita no período t e, analogamente 

à notação utilizada na Equação de Fisher, 𝑖𝑡 é a taxa de juros nominal do período t e 

𝑟𝑡 é a taxa de juros real. As variáveis 𝑖𝑡 e 𝑟𝑡 podem ser obtidas por construção a partir 

da interpolação de ativos negociados a mercado, em particular títulos pré-fixados e 

títulos indexados à inflação. 

 Vale a pena notar que a implícita pode ser calculada de modo linear, similar à 

forma exposta na Equação (1) e, supostamente, deveria ser equivalente à inflação da 

Equação de Fisher. Temos: 

𝜋𝑡 ≈ 𝑖𝑡 − 𝑟𝑡  ≈  𝐼𝑡      (4) 

𝐵𝐸𝐼𝑅𝑡 =  𝜋𝑡         (5) 

 No formato linear, essa variável é chamada de Break-Even Inflation Rate 

(BEIR). Na maioria dos países onde os ativos são negociados com taxas de juros 

lineares, convencionou-se realizar o cálculo da inflação implícita usando o formato 

linear (BEIR). No Brasil, por outro lado, onde as taxas de juros nominais e reais são 

predominantemente negociadas no padrão exponencial, a inflação implícita costuma 

ser calculada pela Equação (3). 

 Muitos estudos incluem estimativas para o Prêmio de Liquidez e a 

Convexidade, mas os coeficientes encontrados para esses coeficientes costumam ser 

baixos e, em muitos casos, não significativos. O resultado encontrado por Viceira e 

Graminho (2014) para o mercado brasileiro mostrou que esses componentes são 

menores que os spreads de compra e venda dos títulos públicos. Mesmo o artigo de 
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Grishchenko e Huang (2013), que utilizou um período de alta turbulência dos 

mercados, encontrou coeficientes de liquidez menores que o spread de compra e 

venda. Dessa forma, para o propósito dessa dissertação, esses efeitos serão 

desconsiderados da análise (ou seja, Prêmio de Risco de Liquidez = 0 e Convexidade 

= 0). 

 A partir do cálculo da inflação implícita (𝐼𝑡 ou 𝐵𝐸𝐼𝑅𝑡) e da equivalência trazida 

pela Hipótese de Fisher é possível elaborar uma equação funcional para testar se há 

algum viés nessa estimativa. A primeira regressão de interesse será realizada com 

intuito de verificar a relação entre a inflação esperada e a inflação implícita. Temos: 

𝐼𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝐸(𝜋𝑡)        (6) 

𝛽0 = 𝐼𝑅𝑃𝑡 = 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚    (7) 

 Nessa regressão, 𝜋𝑡 representa as expectativas de inflação dos agentes em 

relação ao período t. Caso não exista prêmio de risco de inflação, pode-se dizer que 

as expectativas de inflação são calculadas de modo bastante preciso pela inflação 

implícita decorrente de ativos negociados em mercado. Nessas condições, teríamos 

que o coeficiente do intercepto seria igual a zero, ou seja, 𝛽0̂ = 0, e mudanças do nível 

da variável dependente seriam acompanhadas de mudanças similares na variável 

independente, ou seja, 𝛽1̂ = 1. Isso comprovaria a validade da Hipótese de Fisher. 

 Ambas as premissas são bastante importantes e a partir delas podemos tirar 

algumas conclusões. Caso ambas sejam válidas, não haveria nenhum tipo de reação 

exagerada dos agentes de mercado em relação a alterações nas expectativas de 

inflação. Eventuais alterações em relação às estimativas de inflação seriam 

capturadas rapidamente por preços de mercado (caso 𝛽1̂ = 1) e sem “overshooting” 

nos preços dos ativos. Além disso, o nível da implícita seria equivalente às 

expectativas e os agentes de mercado não cobrariam nenhum tipo de remuneração 

adicional (ou eventualmente aceitariam pagar) por estarem expostos ao risco 

inflacionário. 

 O artigo de Fama (1984) calculou a relação entre os coeficientes das 

expectativas dos agentes para o mercado de câmbio e os preços negociados em 

mercado (por futuros cambiais). Esse procedimento ficou conhecido como 

Decomposição de Fama. É possível realizar uma adaptação no cálculo e trazê-lo para 
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o contexto de taxas de juros e, com isso, visualizar essa relação para o prêmio de 

risco de inflação. O modelo utilizado por Fama para prêmio de risco cambial é similar 

ao que foi proposto na Equação (6). A partir do cálculo do coeficiente de inclinação da 

regressão (𝛽1) chega-se a um termo de covariância do prêmio de risco. Nessas 

condições, temos: 

𝛽1 =
𝐶𝑜𝑣(𝜋𝑡,𝐼𝑡)

𝑉𝑎𝑟(𝜋𝑡)
=  

𝐶𝑜𝑣(𝜋𝑡,𝜋𝑡+ 𝐼𝑅𝑃𝑡)

𝑉𝑎𝑟(𝜋𝑡)
 = 1 +  

𝐶𝑜𝑣(𝜋𝑡,𝐼𝑅𝑃𝑡)

𝑉𝑎𝑟(𝜋𝑡)
    (8) 

 A próxima seção explora algumas características das Estruturas a Termo de 

Taxas de Juros (ETTJ) e alguns procedimentos realizados nos ativos utilizados nesta 

dissertação (títulos nominais e reais) para aprimorar a análise. 

 

3.2 – Estrutura a Termo das Taxas de Juros (ETTJ) 

Os mercados de juros reais e juros nominais possuem características 

diferentes entre si. É relativamente comum observar uma amplitude maior de ativos 

nos mercados nominais. Não só existem mais ativos negociados, mas a liquidez 

desses ativos costuma ser maior que no mercado de juros reais. Além disso as 

características dos ativos, como fluxo de caixa, as datas de vencimento, entre outras, 

costumam ser distintas. Adicionalmente, neste estudo há interesse na comparação de 

mercados de alguns países, o que agrava a questão da comparabilidade dos preços 

de mercado.  

Desse modo, para a construção de um modelo que permita verificar a 

existência do prêmio de risco de inflação e analisar seu comportamento, há a 

necessidade de criação da estrutura a termo de taxa de juros. Esse procedimento 

pode ser realizado pela interpolação da taxa de juros dos ativos negociados para 

outras datas de interesse. Isso permite a padronização das informações e eventual 

comparação dos resultados obtidos. 

 Além da interpolação, para criar a estrutura a termo da taxa de juros há a 

necessidade de fazer o bootstrapping no caso de ativos com fluxos de caixa 

intermediários.  
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3.2.1 – Métodos de Interpolação 

 Para realizar o cálculo do prêmio de risco de inflação deve-se notar que os 

vencimentos dos ativos negociados em mercado não se traduzem perfeitamente para 

o horizonte de análise. Dessa forma, é necessário realizar a interpolação das taxas 

de juros para cada um dos mercados de interesse. A interpolação pode ser feita de 

formas distintas, o que pode produzir resultados levemente diferentes nas regressões. 

 Existem alguns métodos distintos para realizar a interpolação das taxas de 

juros, tais como a interpolação linear, exponencial e a spline. Esses métodos fazem a 

decomposição das taxas de juros em funções (de primeira, segunda e terceira ordem, 

respectivamente) e permitem atribuir valores para os prazos que estão entre os 

vencimentos de ativos negociados. 

  

Figura 1 – Exemplo de interpolação de juros nominais (ETTJ Brasil) 

Fonte: Bloomberg, Elaboração do autor 

 

 No método de interpolação via spline, segundo McKinley e Levine (1998), 

atribui-se uma função de terceiro grau para calcular valores da estrutura a termo de 

taxa de juros. Ele parece possuir mais aderência a níveis praticados nos mercados do 

que os métodos de interpolação linear e exponencial. 
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 Outra metodologia relevante foi proposta por Svensson (1993). Nesse caso, os 

autores utilizam uma abordagem paramétrica com o intuito de minimizar os erros 

quadrados dos valores estimados em relação aos níveis de mercado. Temos: 

𝑦𝑖(𝑡, 𝑡 + 𝜏) = 𝛽1𝑡
𝑖 + 𝛽2𝑡

𝑖
(

1−𝑒−𝜆𝑡
𝑖 𝜏

𝜆𝑡
𝑖 𝜏

) + 𝛽3𝑡
𝑖

(
1−𝑒−𝜆𝑡

𝑖 𝜏

𝜆𝑡
𝑖 𝜏

− 𝑒−𝜆𝑡
𝑖 𝜏) + 𝛽4𝑡

𝑖
(

1−𝑒−�̃�𝑡
𝑖
𝜏

�̃�𝑡
𝑖
𝜏

− 𝑒−�̃�𝑡
𝑖
𝜏)  (9) 

 Vale ressaltar que essa metodologia utiliza os parâmetros 𝛽1𝑡
𝑖 , 𝛽2𝑡

𝑖 , 𝛽3𝑡
𝑖 , 𝛽4𝑡

𝑖 , 𝜆𝑡
𝑖  

e �̃�𝑡
𝑖  como balizadores das curvas de mercado. Uma possível interpretação é que o 

estimador 𝛽1𝑡
𝑖  representa o nível da curva. Em seguida, o estimador 𝛽2𝑡

𝑖  seria a 

representação da inclinação da estrutura a termo, ou seja, o diferencial de taxas dado 

por acréscimos na maturidade de interesse. Os próximos parâmetros, 𝛽3𝑡
𝑖  e 𝛽4𝑡

𝑖 , seriam 

métricas para a curvatura da curva. Por fim, 𝜆𝑡
𝑖  e �̃�𝑡

𝑖  atuam de modo a atribuir um grau 

de temporalidade ao modelo. Eles podem ser interpretados como a velocidade de 

decaimento dos componentes anteriores, ou seja, em quais períodos de tempo 

prevalece a influência do componente de inclinação ou dos componentes de 

curvatura. Esse modelo pode até mesmo ser utilizado para uma eventual extrapolação 

da estrutura a termo, ou seja, da atribuição de valores para prazos acima dos 

vencimentos mais longos negociados no mercado. 

 Essa metodologia é particularmente importante, pois é utilizada pela ANBIMA 

na elaboração da estrutura a termo de juros nominais e reais para o Brasil. A curva de 

juros da ANBIMA é utilizada tanto em trabalhos acadêmicos quanto por agentes de 

mercado.  

 Este trabalho replica a interpolação de cada variável baseado na convenção de 

mercado de cada país de interesse. Dessa forma, via de regra, mercados lineares são 

calculados via interpolação linear. Este procedimento, por exemplo, é utilizado pela 

Bloomberg e por diversos agentes de mercado. Mercados que trabalham com 

convenção exponencial normalmente recorrem a métodos de interpolação mais 

complexos (como o caso do Brasil). 

 

3.2.2 – Bootstrapping de ativos com fluxo de caixa 

 Além do processo de interpolação dos vértices da estrutura a termo de juros, 

há a necessidade de realizar um processo conhecido como “bootstrapping” dos fluxos 
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de caixa de alguns títulos. Esse procedimento é necessário pois a maioria dos ativos 

em análise, títulos públicos indexados à inflação e títulos nominais, não podem ser 

imediatamente utilizados como representações diretas da estrutura a termo de taxa 

de juros. Os rendimentos (“yields”) dos títulos são influenciados pelos fluxos de caixa 

de cada ativo. 

  

Tabela 1 – Bootstrapping de ativos com fluxo de caixa (NTN-B) 

Prazo Ativo 1 Ativo 2 Ativo 3 Ativo 4 Ativo 5 

6 meses 3,72% 3,72% 3,72% 3,72% 3,72% 

1 ano 0,00% 2,88% 2,88% 2,88% 2,88% 

1,5 ano 0,00% 0,00% 2,78% 2,78% 2,78% 

2 anos 0,00% 0,00% 0,00% 2,68% 2,68% 

2,5 anos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,11% 

Fonte: Bloomberg, Elaboração do autor 

 

O modelo apresentado por Fabozzi (2005) permite a elaboração desse 

processo de modo relativamente simples. A tabela exemplifica a obtenção das 

estruturas a termo de taxa de juros para cada prazo a partir da decomposição dos 

fluxos de caixa dos ativos de interesse – essencialmente a metodologia de 

“bootstrapping”. Nesse exemplo, o ativo mais curto (de 6 meses) permite o cálculo da 

taxa de juros do segundo ativo (de 1 ano) e assim sucessivamente. O ativo mais curto 

tem yield equivalente à estrutura a termo de taxa de juros. A partir dessa condição e 

do rendimento do título de 1 ano é possível calcular a estrutura a termo de taxa de 

juros para 1 ano. Dessa forma, o processo pode ser repetido até serem encontrados 

os valores de estrutura a termo de taxa de juros para as maturidades de interesse. 

De modo similar à interpolação, este trabalho replica o “bootstrapping” 

conforme as convenções dos mercados de cada país de interesse. 
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3.3 – Expectativas Racionais 

 A segunda abordagem dessa dissertação consiste na modelagem do problema 

considerando a hipótese de expectativas racionais. Nesse caso, a premissa em 

relação às expectativas de inflação consiste em assumir que os agentes são 

perfeitamente racionais. Dessa forma, eles não cometem erros sistemáticos de 

previsão, ou seja, os agentes conseguem corrigir eventuais problemas de estimação. 

Em último caso, ao eliminar os erros de previsão, esse tipo de análise leva à conclusão 

de que os agentes conseguem acertar consistentemente os níveis de inflação. Ou 

seja, a previsão dos agentes será a própria inflação do horizonte de interesse. Esse 

tipo de abordagem é bastante distinto do método anterior pois permite a visualização 

de eventuais efeitos dos níveis de mercado em relação à inflação realizada (ex: 

valores históricos). Temos: 

𝜋𝑡(𝜏) =
1

𝜏
 ∑ 𝜋𝑗(1)𝑡+𝑟−1

𝑗=𝑡      (10) 

Onde 𝜋𝑗(1) é a taxa de inflação do primeiro período da análise e 𝜋𝑡(𝜏) é a taxa 

de inflação acumulada para o estudo. A inflação acumulada será considerada como 

variável para o modelo de Expectativas Racionais. O trabalho de Vicente e Guillen 

(2013) utiliza essa abordagem para o caso brasileiro. O modelo utilizado nesta 

dissertação é bastante similar ao modelo desses autores. A princípio, este estudo 

busca expandir esse tipo de análise para os outros países de interesse.  

 

3.4 – Eficácia das expectativas dos agentes 

 A última abordagem da dissertação consiste na utilização das expectativas dos 

agentes em relação às expectativas racionais. Esse modelo é similar aos anteriores e 

possui forma funcional similar à Equação (6). Há a preocupação de verificar se há 

algum tipo de viés nas pesquisas de expectativas dos agentes e se elas são eficientes. 

De modo distinto em relação aos casos anteriores, a Inflação Realizada é variável 

independente nesse modelo, conforme equação abaixo: 

𝜋𝑡(𝜏) = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝐸(𝜋𝑡)      (11) 
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 Essa abordagem está presente no artigo de Carvalho e Minella (2009) para o 

caso brasileiro. Este estudo busca se aproximar da abordagem utilizada por esses 

autores e expandir a análise para os outros países de interesse. 

 Comparando as equações dos três modelos, é possível notar que há uma 

relação de transitividade entre eles. Caso a equação do terceiro modelo seja 

substituída na equação do segundo, a resultante será equivalente à equação referente 

ao primeiro modelo. Dessa forma, nota-se que as abordagens têm caráter 

complementar na avaliação da existência do Prêmio de Risco de Inflação e seu 

eventual comportamento. 

  

3.5 – Questões econométricas 

 Conforme literatura sobre o assunto, em particular o artigo de Kohlscheen 

(2012), foram encontradas evidências de autocorrelação nos resíduos em séries de 

inflação e de preços de mercado. Dessa forma, há a necessidade de testar para a 

presença desse problema. Foi calculada a função de autocorrelação para todas as 

séries utilizadas no estudo (resultados no Anexo A). Pelos resultados da função de 

autocorrelação para diversos lags é possível verificar que o problema está presente. 

Dessa forma, essa questão será tratada pela estimação dos erros pela metodologia 

de Newey-West. Essa metodologia foi descrita em Newey e West (1987) e recalcula 

a matriz de covariância para corrigir autocorrelação nos resíduos. Todas as 

regressões desse estudo consideram os erros estimados por Newey-West. 

 Além da autocorrelação, no entanto, existem outros problemas econométricos 

que podem afetar os resultados da análise. A literatura sobre o assunto, por exemplo, 

não aponta que existe tendência para essas séries. A ausência de tendência seria 

possível pois as séries trabalhadas são taxas de juros e não índices ou outros dados 

que teriam deslocamento em alguma direção específica ao longo do tempo. Outro 

problema bastante comum é a presença de heterocedasticidade. Nesse caso, como 

as séries já serão corrigidas por Newey-West, entende-se que esse efeito seria 

eliminado pela utilização dessa metodologia. 
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4) DADOS 

 

Os principais dados do estudo são as séries históricas de preços e taxas 

negociados de títulos públicos indexados à inflação dos países de interesse. Além de 

títulos indexados à inflação, é necessário coletar informações similares de outros 

ativos como títulos pré-fixados. Para tornar mais interessantes as análises desse 

estudo, houve a preocupação de incluir dados de um país que possua inflação 

relativamente alta, similar ao Brasil. Estados Unidos e Reino Unido possuem níveis 

de inflação historicamente bem mais baixos que os brasileiros e pode haver uma 

grande diferença no comportamento desses mercados. Dessa forma, foi realizada a 

inclusão de dados referentes ao México. A partir de busca inicial, nota-se que a 

disponibilidade de dados em relação a esse país é bastante satisfatória e, de fato, os 

níveis de inflação são mais elevados que EUA e Reino Unido (de forma similar aos 

níveis brasileiros) o que poderia trazer valor na análise dos modelos. Dessa forma, 

definiu-se como escopo da dissertação a comparação de resultados entre Brasil, EUA, 

Reino Unido e México. 

Essas informações ficam disponíveis em softwares especializados, como por 

exemplo o Bloomberg. Também é possível considerar bases de dados públicas como 

os buscadores Google Finance e Yahoo Finance, que permitem o download de 

algumas séries de dados. Além disso, para o caso brasileiro, a maioria das 

informações de operações negociadas em bolsa fica disponível publicamente no site 

da B3. Vale ressaltar que as informações de outros ativos também podem ser 

encontradas de forma similar. 

Outra fonte bastante útil na busca por dados são os sites dos Bancos Centrais 

dos países de interesse. Como a maioria das informações necessárias está associada 

a títulos públicos e dados referentes à inflação, as bases dos Bancos Centrais são 

bastante frutíferas. 

Além da busca dos dados, é importante ter em mente que há necessidade de 

realizar um processo de tratamento das informações. Esse procedimento tem que ser 

realizado pois o escopo da dissertação envolve alguns ativos que não são 

prontamente comparáveis por causa de distinções na metodologia de cada país. Um 

exemplo claro dessa divergência entre países é a convenção de calendário de 
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negociação de ativos de renda fixa. O Brasil utiliza normalmente o calendário com 

base em dias úteis. Os outros países do escopo desse estudo trabalham com 

calendário de dias corridos. Essa diferença nos calendários afeta as taxas de juros, 

pois no Brasil a maior parte dos ativos é negociada com base em taxas exponenciais 

enquanto que nos outros países as taxas costumam ser apresentadas em bases 

lineares. Além disso, informações sobre diferentes mercados dentro do mesmo país 

muitas vezes precisam ser ajustadas (ex: maturidades distintas entre títulos nominais 

e títulos reais). 

 

4.1 – Características dos Mercados 

 Conforme mencionado anteriormente, esse estudo tem o escopo de calcular o 

prêmio de risco de inflação para quatro países de interesse. Dessa forma, é 

necessário explorar, ainda que superficialmente, as características dos principais 

mercados de juros nominais e reais dessas nações. Além disso, informações sobre 

as pesquisas de expectativas dos agentes também são bastante pertinentes, pois 

cada país tem distinções de metodologia em relação aos outros. A próxima seção é 

uma exposição dessas características. 

 

4.1.1 - Brasil 

 Os principais ativos negociados no Brasil como referência para a estrutura a 

termo de juros nominais são as Letras do Tesouro Nacional (LTN) e o Tesouro 

Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F). Ambos são títulos de dívida soberana e 

possuem ampla liquidez no mercado local. As NTN-Fs possuem pagamentos de 

cupom semestrais, mas as LTNs são títulos bullet (ou seja, não possuem pagamentos 

de cupom). A estrutura a termo de taxas de juros reais tem como referência o Tesouro 

IPCA+ (NTN-B). A remuneração desse título é calculada pela inflação adicionada a 

uma taxa de juros fixa. Via de regra, as NTN-Bs também possuem pagamentos de 

juros semestrais. Os títulos reais brasileiros são corrigidos pelo Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e possuem defasagem mensal. No Brasil, tanto 

o mercado de juros nominais quanto o de juros reais trabalham com taxas 

exponenciais e calendário baseado em dias úteis. 
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 As expectativas de inflação no Brasil são divulgadas pelo Boletim Focus que é 

uma pesquisa divulgada pelo Banco Central do Brasil (BCB). Essa pesquisa teve início 

em 1997 e acontece com periodicidade semanal. A pesquisa contém as expectativas 

dos economistas de mercado para as principais variáveis macroeconômicas 

brasileiras. 

 

4.1.2 - Estados Unidos 

 Os principais ativos que podem ser utilizados como referência para a estrutura 

a termo de taxas de juros nominais norte americana são as Treasuries. Esse é o nome 

corriqueiramente utilizado para os títulos de dívida soberana deste país. 

Especificamente, as emissões norte americanas são compostas por Treasury bills (T-

bills; notas de curto prazo), Treasury notes (T-notes; notas de médio prazo) e Treasury 

bonds (T-bonds; títulos de longo prazo). Normalmente as T-notes e os T-bonds 

possuem pagamentos de cupons semestrais enquanto as T-bills são títulos bullet. Já 

o mercado de juros reais dos EUA utiliza a Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) 

como principal instrumento de negociação. As TIPS são remuneradas pela inflação 

adicionadas de uma taxa de juros fixa. A inflação utilizada é o Consumer Price Index 

for Urban Consumers (CPI-U), que é uma métrica de inflação expandida e não 

ajustada por sazonalidade, e os títulos possuem defasagem de três meses. Tanto o 

mercado de juros reais quanto o mercado de juros nominais negociam as taxas com 

base linear e em calendário de dias corridos. 

 As expectativas de inflação nos Estados Unidos são divulgadas pelo Federal 

Reserve (Fed) desde 1968 no Survey of Professional Forecasters. Essa pesquisa 

contém as principais variáveis macroeconômicas norte americanas e acontece com 

periodicidade trimestral. Adicionalmente, o Bloomberg coleta e publica expectativas 

de inflação dos agentes de mercado. 

 

 4.1.3 - México 

 A estrutura a termo de juros nominais do México é composta principalmente 

por Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) e Bonos de Desarrollo del 

Gobierno Federal con Tasa de Interés Fija (MBONOS). Os CETES são títulos zero 
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coupon e, portanto, não possuem pagamentos de cupom. Eles atuam como papeis de 

curto prazo. Já os MBONOS possuem pagamentos de cupons semestrais e são ativos 

de médio e longo prazo. A estrutura a termo de juros reais do México é composta por 

Los Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal denominados en Unidades de Inversión 

(UDIBONOS). Esses títulos possuem pagamentos de cupons semestrais e, de forma 

similar aos casos anteriores, têm sua remuneração baseada em um componente fixo 

e na inflação medida pelo Unidades de Inversión (UDI). O UDI é um índice de inflação 

publicado pelo Banco de Mexico (Banxico) e similar ao CPI para outros países. A 

defasagem dos títulos reais mexicanos é quinzenal, o que a coloca como a mais baixa 

dentre os países de interesse desse estudo. Tanto o mercado de juros nominais 

quanto o mercado de juros reais no México trabalham com calendário em dias corridos 

e taxas de juros lineares. 

 Vale a pena ressaltar que as características dos mercados no México estão 

bastante alinhadas às norte americanas. Os países trabalham com convenções de 

negociação bastante similares e, além disso, até mesmo a organização e divisão dos 

títulos públicos tem muitas semelhanças. Esse é um aspecto favorável que facilita a 

capacidade dos agentes transitarem entre os mercados. 

 A pesquisa de expectativas de inflação no México é a Encuesta sobre las 

expectativas de los especialistas en economía del sector privado, realizada pelo 

Banxico. Essa pesquisa foi iniciada em 1999 e contempla diversas variáveis 

macroeconômicas. Ela é realizada com periodicidade mensal. 

 

 4.1.4 - Reino Unido 

 As estruturas a termo de juros nominais no Reino Unido são compostas em sua 

maioria por Gilts. Esse é o nome dado aos títulos prefixados na maioria dos países 

que fazem parte do Commonwealth. Vale a pena notar que o termo teve influência da 

expressão “gilt-edged bonds” ou “gilded bonds” (que remete à época em que os títulos 

tinham bordas douradas). Os Gilts são negociados para diversas maturidades, de 

modo similar às Treasuries, e costumam ter pagamentos de cupons, especialmente 

para os vencimentos mais longos. A estrutura a termo de juros reais no Reino Unido 

é composta pelos Index-linked Gilts (também conhecidos como Inflation-linked Gilts). 

Esses títulos possuem em sua remuneração um componente prefixado e um 
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componente de inflação. Diferentemente dos outros países, esses títulos não utilizam 

o CPI como base de cálculo. Nesse caso, é utilizado o Retail Price Index (RPI) como 

métrica de inflação. É válido frisar que existem períodos que o CPI e o RPI apresentam 

divergências de valores, o que afeta os preços de mercado dos ativos no Reino Unido. 

A defasagem desses títulos é trimestral. 

 A pesquisa de expectativas de inflação no Reino Unido é conduzida pelo Bank 

of England (BOE). O BOE publica a Prospects for inflation que contém as estimativas 

de vários agentes de mercado. Essa publicação é realizada trimestralmente e teve 

seu início em 1998. Além disso, o tesouro do Reino Unido (HM Treasury) publica 

mensalmente uma pesquisa das principais variáveis macroeconômicas, Forecasts for 

the UK economy, que contém expectativas de inflação. Essa publicação teve início 

em 1986. Adicionalmente, o Bloomberg realiza uma pesquisa de expectativas dos 

agentes. 

 

4.2 – Inflação Implícita, Expectativas dos agentes e Prêmio de Risco Calculado 

A partir de coleta e tratamento de alguns dados, retirados em sua grande 

maioria de terminais da Bloomberg, alguns indicadores iniciais desses mercados já 

podem ser analisados. Idealmente, o horizonte de dados dessa dissertação 

compreende o intervalo de 2000 até 2019 para que a análise seja mais robusta. 

Uma comparação bastante pertinente é a das taxas de juros reais dos países 

de interesse. Conforme a Tabela 1, é possível notar que os níveis de juros reais entre 

esses países são bastante diferentes entre si. A tabela compara a média dos 

rendimentos (yields) de alguns títulos públicos desde a emissão até junho de 2019. 

 

Tabela 2 – Rendimentos (yields) de Títulos indexados à inflação (juros reais) 

Estados Unidos (TIPS)      

Vencimentos 15/jul/20 15/jan/21 15/abr/28 15/abr/29 15/abr/32 15/fev/41 

Média (yield) -0,03 0,16 0,67 0,71 0,75 0,97 

       

Brasil (NTN-B)       
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Vencimentos 15/ago/24 15/ago/26 15/ago/30 15/mai/35 15/ago/40 15/mai/45 

Média (yield) 5,73 5,39 5,80 5,86 5,85 5,90 

       

México (Udibonos)       

Vencimentos 13/jun/19 09/jun/22 12/abr/25 30/nov/28 15/nov/40 08/nov/46 

Média (yield) 2,78 2,90 3,03 3,66 3,66 3,67 

       

Reino Unido (Inflation Gilts)      

Vencimentos 16/abr/20 22/nov/22 22/mar/24 22/nov/27 22/nov/55 22/mar/68 

Média (yield) -1,78 -1,55 -1,34 -1,20 -1,05 -1,09 

Fonte: Bloomberg; Elaboração do autor 

 

Além das taxas de juros reais, é fundamental analisar as expectativas de 

inflação de cada país. Essa variável é uma das partes centrais do estudo. A 

expectativa de inflação é uma variável observável e consiste na estimativa da inflação 

para determinados períodos (normalmente ela é medida de janeiro até dezembro de 

cada ano). Os principais agentes de mercado divulgam suas estimativas de inflação e 

normalmente é utilizada a média e/ou a mediana desses valores como métrica para 

expectativas de inflação (no caso desse estudo, estamos considerando a média). A 

Figura 2 mostra as expectativas de inflação dos países de escopo da dissertação. 

Também são considerados dados mensais, do último dia útil de cada mês. Vale a 

pena notar que as expectativas dos EUA e do Reino Unido possuem níveis bastante 

similares, especialmente se compararmos com os níveis de México e Brasil (que são 

substancialmente mais elevados). As Expectativas de inflação utilizadas no gráfico 

foram as estimativas mais longas divulgadas pelos agentes no momento da coleta. 

 

Figura 2 – Expectativas de Inflação por survey (Longo Prazo) 
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Fonte: Bloomberg; Elaboração do autor 

 

A próxima variável de interesse é a inflação implícita. Essa variável não é 

observada e normalmente deve-se realizar um cálculo a partir de preços de ativos 

negociados no mercado para estimá-la. A Figura 3 mostra o comportamento das 

inflações implícitas para os países de interesse do estudo. Do modo similar à Figura 

2, esses dados possuem periodicidade mensal, do último dia útil de cada mês. Foi 

realizado o cálculo da inflação implícita a partir dos níveis da curva de juros nominais 

e de juros reais de cada país utilizando o procedimento descrito na equação (1). A 

inflação implícita utilizada na elaboração desse gráfico refere-se ao vértice de 10 anos 

da curva à vista de juros. 

 

Figura 3 – Inflação Implícita 
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Fonte: Bloomberg; Elaboração do autor 

 

Em seguida, o próximo tópico de interesse da análise é a comparação entre as 

variáveis anteriormente mencionadas. É possível quantificar os níveis do prêmio de 

risco de inflação pela diferença entre a Expectativa de Inflação e a Inflação Implícita. 

Como as variáveis utilizadas anteriormente tinham periodicidades e horizontes de 

dados equivalentes, bastou realizar a diferença entre elas para obter os valores dos 

gráficos. Ainda que simplificada, essa métrica permite uma verificação de ordem de 

grandeza do nível do prêmio de risco. Vale ressaltar que os mercados de títulos 

públicos brasileiros e mexicanos negociavam em maturidades mais curtas no início 

da amostra (próximo ao ano 2000). Dessa forma, foram considerados dados de 

mercado a partir de 2001 para o México e 2003 para o Brasil, quando as maturidades 

dos títulos passaram a contemplar vencimentos mais longos. 

 

Figura 4 – Diferença entre Inflação Implícita e Expectativa de Inflação (Brasil) 
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Fonte: Bloomberg; Elaboração do autor 

 

Figura 5 – Diferença entre Inflação Implícita e Expectativa de Inflação (Estados 

Unidos) 

Fonte: Bloomberg; Elaboração do autor 

 

Figura 6 – Diferença entre Inflação Implícita e Expectativa de Inflação (México) 
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Fonte: Bloomberg; Elaboração do autor 

 

Figura 7 – Diferença entre Inflação Implícita e Expectativa de Inflação (Reino 

Unido) 

Fonte: Bloomberg; Elaboração do autor 
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4.3 – Inflação Realizada 

 A seção anterior fez a comparação entre variáveis observáveis nos mercados 

(ou, de certa forma, calculadas a partir de preços de mercado) e as expectativas 

declaradas dos agentes. Nessas condições, a análise é realizada com observações 

coletadas no mesmo instante de tempo e a partir da observação da evolução de seu 

comportamento. 

 Por outro lado, conforme mencionado na seção de metodologia, a análise do 

prêmio de risco de inflação pode ser realizada assumindo a hipótese de expectativas 

racionais. Considerando essa abordagem, foram coletados dados de inflação histórica 

dos países de interesse, em bases mensais e no período de escopo da dissertação. 

Podemos observar que os níveis de inflação ao longo do tempo são bastante 

diferentes entre os países e não necessariamente estão relacionados entre si. Além 

disso, a oscilação dos níveis de inflação (ex: volatilidade) também é notoriamente 

distinta entre as nações observadas. A partir da Figura 8, abaixo, é possível visualizar 

esse comportamento. De longe, para o período em análise, a inflação histórica no 

Brasil apresentou patamares bastante elevados e maior amplitude. Durante alguns 

meses, por outro lado, as inflações do Reino Unido e dos Estados Unidos ficaram 

negativas. 

 

 Figura 8 – Inflação Histórica (Acumulado últimos 12 meses) 

Fonte: Bancos Centrais; Bloomberg 
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 Além da evolução dos níveis de inflação, ao analisar as estatísticas descritivas 

dessa variável com mais detalhes pode-se perceber diferenças em termos de 

amplitude e oscilação. As Tabelas 3, 4 e 5 trazem os valores de inflação quebrados 

em dados mensais, acumulados de 12 meses e níveis de final de ano. Essas divisões 

são rotineiramente monitoradas pelos agentes. É possível notar que, especialmente 

nos dados acumulados em 12 meses, as peculiaridades dos níveis de inflação de cada 

país se sobrepõem. 

 

Tabela 3 – Inflação (dados mensais) 

Dados Mensais Brasil México Reino Unido Estados Unidos 

Média 0,51 0,37 0,24 0,18 

Mediana 0,45 0,40 0,29 0,19 

Desvio Padrão 0,38 0,34 0,40 0,38 

Variância 0,15 0,11 0,16 0,14 

Mínimo -0,23 -0,59 -1,44 -1,92 

Máximo 3,02 1,26 1,09 1,22 

Fonte: Bloomberg; Elaboração do autor 

 

Tabela 4 – Inflação (acumulado 12 meses) 

Acumulado 12 meses Brasil México Reino Unido Estados Unidos 

Média 6,45 4,65 2,84 2,18 

Mediana 6,17 4,31 2,98 2,13 

Desvio Padrão 2,70 1,61 1,38 1,26 

Variância 7,27 2,59 1,91 1,60 

Mínimo 2,46 2,10 -1,57 -2,10 

Máximo 17,24 11,81 5,59 5,60 

Fonte: Bloomberg; Elaboração do autor 

 

Tabela 5 – Inflação (final do ano) 
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Final do ano Brasil México Reino Unido Estados Unidos 

Média 6,36 4,57 2,81 2,14 

Mediana 5,91 4,16 2,75 2,07 

Desvio Padrão 2,44 1,55 1,21 1,03 

Variância 5,93 2,39 1,47 1,05 

Mínimo 2,95 2,10 0,70 0,09 

Máximo 12,53 8,91 4,82 4,08 

Fonte: Bloomberg; Elaboração do autor 
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5) APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

5.1 – Inflação Implícita vs Expectativas dos agentes (Surveys) 

 Inicialmente, iremos realizar a análise dos resultados comparando a inflação 

implícita, obtida de dados de mercado, com as expectativas divulgadas pelos agentes 

de mercado via pesquisas. Nesse caso, vale ressaltar que os resultados foram 

estimados para maturidades distintas. Para tentar aumentar a profundidade da análise 

dessa dissertação, foram utilizados os vértices de 1 ano, 5 anos, 10 anos e 30 anos. 

 O primeiro país a ser discutido para esse modelo será o Brasil. A Tabela 6 e a 

Tabela 7 possuem os resultados encontrados para as maturidades de interesse. 

 

Tabela 6 – Resultados Regressão (Intercepto, 𝛽0̂) - Brasil 

 Brasil Intercepto (𝛽0̂) Erro padrão (NW) Estatística t P-valor 

1 ano -0,90 0,51 -1,78 0,07 

5 anos 0,11 1,42 0,08 0,90 

10 anos 1,51 1,43 1,05 0,15 

30 anos 2,02 1,47 1,37 0,17 

Fonte: Elaboração do autor; Regressão entre Inflação Implícita e Expectativas dos Agentes 

 

Tabela 7 – Resultados Regressão (Coeficiente, 𝛽1̂) - Brasil 

Brasil Coeficiente (𝛽1̂) Erro padrão (NW) Estatística t P-valor 

1 ano 1,24 0,10 13,04 0,00 

5 anos 1,26 0,31 4,00 0,00 

10 anos 1,00 0,32 3,13 0,00 

30 anos 0,91 0,33 2,79 0,00 

Fonte: Elaboração do autor; Regressão entre Inflação Implícita e Expectativas dos Agentes 

 

 É possível dizer que o caso brasileiro foi bastante aderente à proposição teórica 

de inexistência de prêmio de risco de inflação. Utilizando essa metodologia e o período 

anteriormente mencionado, não podemos rejeitar ambas as hipóteses do modelo (𝛽0̂ 
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= 0 e 𝛽1̂ = 1). Na Tabela 8 podem ser observados os resultados que corroboram a 

hipótese referente à inclinação da série. Nesse caso, vale ressaltar, o teste t é ajustado 

para ser condizente com a hipótese que está sendo testada.  

 

Tabela 8 – Teste t ajustado (Brasil) 

 

  
Intervalo de Confiança (µ ± z ∗

𝜎

√𝑛
 ); α = 5% 

Maturidade Hipótese 𝛽1̂ = 1 Teste t (ajustado) Limite Inferior  Limite superior 

1 ano Rejeitada 2,56 1,05 1,44 

5 anos Não rejeitada 0,81 0,63 1,88 

10 anos Não rejeitada -0,02 0,36 1,63 

30 anos Não rejeitada -0,27 0,26 1,57 

Fonte: Elaboração do autor 

 

 Conforme observado, os resultados encontrados para o caso brasileiro 

apontam na direção das expectativas dos agentes (Survey) estarem alinhadas com 

os níveis de preço de mercado. Além disso, apesar dos coeficientes obtidos para o 

intercepto estarem distantes de zero, a significância estatística não pode ser 

verificada. Dessa forma, os resultados obtidos por essa metodologia estariam 

corroborando a proposição teórica que não há prêmio de risco de inflação para o caso 

brasileiro. 

 Vale realizar uma exposição do intervalo de confiança para os valores do caso 

brasileiro de modo mais detalhado. Aqui, há intuitivamente uma percepção que o 

Prêmio de Risco de Inflação é maior que zero. Por outro lado, a análise do intervalo 

de confiança permite notarmos que isso não é verdade com 95% de confiança. Isso 

pode ser visualizado na Figura 9. Realizando o teste unicaudal, por outro lado, a 

confiança para que o prêmio seja positivo (>0) fica em torno de 85%. A partir desse 

resultado, é possível inferir a percepção da existência do prêmio de risco de inflação 

por participantes de mercado. Apesar da significância estatística não atingir o patamar 

desejado, nota-se que tanto os valores calculados estão corriqueiramente diferentes 

de zero quanto o resultado apresentar significância a 85% pode levar a agentes que 

atuam nos mercados a entender que há um viés nas estimativas de inflação. 
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Figura 9 – Intervalo de Confiança do intercepto de Brasil (Maturidade de 10 
anos) 

Fonte: Bancos Centrais; Bloomberg, Elaboração do autor 

 

Em seguida, a estimação foi realizada considerando os dados norte-

americanos. Nesse contexto, espera-se que o comportamento seja bastante distinto 

do caso brasileiro pois existem várias diferenças entre os juros reais e os juros 

nominais nesses países. Conforme verificado, a inflação americana tem patamares e 

volatilidade muito menores que a brasileira. Além disso, é possível argumentar que 

existem diferenças nas composições dos mercados e até mesmo em relação à 

credibilidade de política monetária nessas nações. 

 Na Tabela 9 e na Tabela 10 podem ser observados os resultados obtidos a 

partir dos dados dos Estados Unidos considerando as maturidades de interesse. 

 

Tabela 9 – Resultados Regressão (Intercepto, 𝛽0̂) – Estados Unidos 

EUA Intercepto (𝛽0̂) Erro padrão (NW) Estatística t P-valor 

1 ano -1,22 0,48 -2,53 0,01 

-0,20

-0,10

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

Intervalo de confiança (Brasil 10 anos, Intercepto)
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5 anos -1,25 0,48 -2,58 0,01 

10 anos 0,59 0,65 0,91 0,36 

30 anos -0,22 0,84 0,79 0,79 

Fonte: Elaboração do autor; Regressão entre Inflação Implícita e Expectativas dos Agentes  

 

Tabela 10 – Resultados Regressão (Coeficiente, 𝛽1̂) – Estados Unidos 

EUA Inclinação (𝛽1̂) Erro padrão (NW) Estatística t P-valor 

1 ano 1,49 0,22 6,79 0,00 

5 anos 1,35 0,21 6,36 0,00 

10 anos 0,59 0,28 2,12 0,03 

30 anos 1,03 0,35 2,89 0,00 

Fonte: Elaboração do autor; Regressão entre Inflação Implícita e Expectativas dos Agentes 

 

 Além dos testes acima mencionados, há a necessidade do ajuste dos testes t 

para que as conclusões em relação à hipótese da inclinação estejam adequadas. 

Dessa forma, a Tabela 11 apresenta esses ajustes. É possível verificar que, de modo 

similar ao Brasil, os resultados para os Estados Unidos estão aderentes à proposição 

teórica, ou seja, 𝛽1̂ = 1 de modo significante para a maioria dos horizontes de 

interesse. Mesmo no horizonte de 1 ano, onde não houve essa convergência, o 

coeficiente ficou relativamente próximo do patamar teórico. 

   

Tabela 11 – Teste t ajustado (Estados Unidos) 

 

  

Intervalo de Confiança (µ ± z ∗
𝜎

√𝑛
 ); α = 5% 

Maturidade Hipótese 𝛽1̂ = 1 Teste t (ajustado) Limite Inferior Limite superior 

1 ano Rejeitada 2,26 1,06 1,93 

5 anos Não rejeitada 1,71 0,93 1,77 

10 anos Não rejeitada -1,44 0,04 1,15 

30 anos Não rejeitada 0,09 0,32 1,73 

Fonte: Elaboração do autor 
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 Em seguida, serão apresentados os resultados referentes ao México. Essa 

nação possui taxas de inflação muito mais elevadas que os Estados Unidos. Na 

verdade, os números do México são muito mais próximos do caso brasileiro. Conforme 

os resultados da Tabela 12 e da Tabela 13, nesse caso também há convergência em 

relação ao que seria esperado pela teoria. 

   

Tabela 12 – Resultados Regressão (Intercepto, 𝛽0̂) – México 

México Intercepto (𝛽0̂) Erro padrão (NW) Estatística t P-valor 

1 ano -1,99 0,51 -3,85 0,00 

5 anos -0,16 0,28 -0,57 0,57 

10 anos 1,36 1,40 0,97 0,33 

30 anos 0,89 1,66 0,53 0,59 

Fonte: Elaboração do autor; Regressão entre Inflação Implícita e Expectativas dos Agentes 

 

Tabela 13 – Resultados Regressão (Coeficiente, 𝛽1̂) - México 

México Inclinação (𝛽1̂) Erro padrão (NW) Estatística t P-valor 

1 ano 1,37 0,11 12,08 0,00 

5 anos 1,13 0,06 17,91 0,00 

10 anos 0,76 0,37 2,06 0,04 

30 anos 0,90 0,42 2,10 0,03 

Fonte: Elaboração do autor; Regressão entre Inflação Implícita e Expectativas dos Agentes  

 

 Assim como nos casos anteriores, é necessário ajustar as estatísticas t para 

que os testes sejam apropriados. Dessa forma é possível observar que há a rejeição 

da hipótese referente à inclinação para a maturidade de 1 ano e de 5 anos. Por outro 

lado, o coeficiente é relativamente próximo de 1 em nível, o que não torna esse 

resultado particularmente atípico. 
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Tabela 14 – Teste t ajustado (México) 

   

Intervalo de Confiança (µ ± z ∗
𝜎

√𝑛
 ); α = 5% 

Maturidade Hipótese 𝛽1̂ = 1 Teste t (ajustado) Limite Inferior Limite superior 

1 ano Rejeitada 3,45 1,15 1,60 

5 anos Rejeitada 2,22 1,00 1,25 

10 anos Não rejeitada -0,64 0,03 1,49 

30 anos Não rejeitada -0,23 0,05 1,74 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Em seguida, são apresentados os resultados para o último mercado de escopo 

dessa dissertação, o Reino Unido. Vale ressaltar que os níveis das variáveis são mais 

próximos dos observados nos Estados Unidos e, em geral, em outras nações 

desenvolvidas. No caso do Reino Unido, no entanto, parece haver uma diferença 

atípica entre as inflações implícita e as expectativas dos agentes, conforme os 

resultados abaixo. 

 

 Tabela 15 – Resultados Regressão (Intercepto, 𝛽0̂) – Reino Unido 

Reino Unido Intercepto (𝛽0̂) Erro padrão (NW) Estatística t P-valor 

1 ano -0,48 0,66 -0,72 0,47 

5 anos 1,23 0,35 3,55 0,00 

10 anos 2,30 0,28 8,20 0,00 

30 anos 1,14 0,26 4,34 0,00 

Fonte: Elaboração do autor; Regressão entre Inflação Implícita e Expectativas dos Agentes  

 

Tabela 16 – Resultados Regressão (Coeficiente, 𝛽1̂) – Reino Unido 

Reino Unido Inclinação (𝛽1̂) Erro padrão (NW) Estatística t P-valor 

1 ano 1,04 0,23 4,43 0,00 

5 anos 0,50 0,12 4,09 0,00 

10 anos 0,20 0,10 2,10 0,03 

30 anos 0,70 0,09 7,88 0,00 
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Fonte: Elaboração do autor; Regressão entre Inflação Implícita e Expectativas dos Agentes 

 

 De modo similar aos casos anteriores, também é necessário ajustar as 

estatísticas t para verificar se a hipótese referente à inclinação é válida. A Tabela 17 

possui esses resultados e nota-se que, de forma distinta dos casos anteriores, a 

hipótese é rejeitada para a maioria das maturidades de interesse. A regressão com 

30 anos de maturidade teve coeficiente relativamente próximo de 1, mas as 

estimações para os horizontes de 5 e 10 anos tiveram coeficientes mais distantes do 

patamar esperado. 

 

Tabela 17 – Teste t ajustado (Reino Unido) 

   

Intervalo de Confiança (µ ± z ∗
𝜎

√𝑛
 ); α = 5% 

Maturidade Hipótese 𝛽1̂ = 1 Teste t (ajustado) Limite Inferior Limite superior 

1 ano Não rejeitada 0,28 0,74 1,34 

5 anos Rejeitada -4,09 0,26 0,74 

10 anos Rejeitada -8,40 0,01 0,39 

30 anos Rejeitada -3,31 0,53 0,88 

Fonte: Elaboração do autor 

5.2 – Inflação Implícita vs Rational Expectations 

 As Tabelas 18 e 19, abaixo, permitem a visualização dos resultados das 

regressões considerando as premissas de expectativas racionais. Nessas tabelas, 

podemos verificar que os resultados dos coeficientes estimados ficaram bastante 

distintos dos coeficientes do modelo anterior. Os valores do intercepto ficaram maiores 

que as estimativas do outro modelo. Além disso, os valores dos coeficientes ficaram 

significativamente distintos dos níveis esperados (seria esperado alcançar 

coeficientes próximos de 0). Os coeficientes de inclinação ficaram em patamares 

distintos do esperado (com exceção de México). 

 

Tabela 18 – Resultados Regressão (Intercepto, 𝛽0̂) – Modelo 2 

 Intercepto (𝛽0̂) Erro padrão (NW) Estatística t P-valor 
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Brasil 3,28 0,50 6,63 0,00 

Estados Unidos 1,41 0,21 6,59 0,00 

México -0,49 1,37 -0,36 0,72 

Reino Unido 2,30 0,20 11,24 0,00 

Fonte: Elaboração do autor; Regressão entre Inflação Implícita e Inflação Realizada  

 

Tabela 19 – Resultados Regressão (Coeficiente, 𝛽1̂) – Modelo 2 

 Inclinação (β1̂) Erro padrão (NW) Estatística t P-valor 

Brasil 0,42 0,08 5,10 0,00 

Estados Unidos 0,16 0,10 1,57 0,11 

México 0,98 0,36 2,70 0,00 

Reino Unido 0,01 0,07 0,12 0,90 

Fonte: Elaboração do autor; Regressão entre Inflação Implícita e Inflação Realizada 

 

 Pelos resultados obtidos, é possível verificar que a substituição das 

expectativas dos agentes nas surveys por expectativas racionais piora o poder 

explicativo do modelo. O resultado das inclinações mostra que não há uma correlação 

tão alta entre os valores de mercado e o que de fato ocorreu na economia. Esse tipo 

de resultado piora conforme as maturidades aumentam. 

 

5.3 – Rational Expectations vs Expectativas dos Agentes (Surveys) 

 A partir dos dados anteriormente mencionados, podemos aplicar o modelo para 

verificar o comportamento entre as expectativas dos agentes e expectativas racionais. 

Nesse caso, foi possível fazer a análise para todos os países dentro de escopo do 

estudo, assim como verificar as diferenças de resultados entre eles. A Tabela 20 e a 

Tabela 21 possuem algumas métricas da regressão que possibilitam a análise dos 

coeficientes estimados. No caso, temos os valores dos coeficientes em si, o erro 

padrão, a estatística t e o p-valor encontrados. 
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Tabela 20 – Resultados Regressão (Intercepto, 𝛽0̂) – Modelo 3 

 Intercepto (𝛽0̂) Erro padrão (NW) Estatística t P-valor 

Brasil 3,85 1,16 3,31 0,00 

Estados Unidos 0,90 0,57 1,58 0,11 

México 2,05 0,48 4,27 0,00 

Reino Unido 1,58 0,93 1,69 0,09 

Fonte: Elaboração do autor; Regressão entre Inflação Realizada e Expectativas dos Agentes 

 

Tabela 21 – Resultados Regressão (Coeficiente, 𝛽1̂) – Modelo 3 

 Coeficiente (𝛽1̂) Erro padrão (NW) Estatística t P-valor 

Brasil 0,47 0,20 2,28 0,02 

Estados Unidos 0,61 0,29 2,08 0,03 

México 0,54 0,08 6,19 0,00 

Reino Unido 0,46 0,33 1,38 0,16 

Fonte: Elaboração do autor; Regressão entre Inflação Realizada e Expectativas dos Agentes 

 

Em relação aos valores obtidos nas Tabelas 20 e 21, podemos notar que os p-

valores foram bastante distintos entre os coeficientes. Para as mesmas estimações, 

alguns países apresentaram significância dos coeficientes bastante alta enquanto em 

outros ela foi muito baixa. Além disso, os coeficientes de 𝛽1̂ estão em níveis bem 

abaixo de 1, similar ao modelo anterior. Vale a pena mencionar que para todos os 

casos, o R-quadrado foi baixo, permanecendo em um patamar entre 10% e 20% para 

os países de interesse (esse valor foi bem mais elevado em ambos modelos 

anteriores). 

 

5.4 – Comparação entre países 

 Pela seção anterior, é possível observar que os resultados das regressões são 

relativamente distintos entre países e modelos utilizados. Dessa forma, uma 

exposição que consolida os resultados pode facilitar a análise. A Tabela 22 traz os 

resultados de todos os coeficientes β0̂ encontrados. Neste caso, os coeficientes 

significativamente diferentes de zero estão em negrito. 
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 Tabela 22 – Comparação entre os coeficientes β0̂ 

Modelo 1 Brasil Estados Unidos México Reino Unido 

1 ano -0,90 -1,22 -1,99 -0,48 

5 anos 0,11 -1,25 -0,16 1,23 

10 anos 1,51 0,59 1,36 2,30 

30 anos 2,02 -0,22 0,89 1,14 

     
Modelo 2 3,28 1,41 -0,49 2,30 

     
Modelo 3 3,85 0,90 2,05 1,59 

Fonte: Elaboração do autor 

  

É possível observar que os resultados do Modelo 1 (inflação implícita x 

expectativas de survey) foram diferentes para as maturidades analisadas. O 

vencimento de 1 ano, por exemplo, apresentou todos os coeficientes negativos. Além 

disso, o β0̂ apresentou significância para Estados Unidos e México. Outra conclusão 

importante é que para as maturidades mais longas, os coeficientes do Reino Unido 

apresentaram significância que não foi observada nos outros países de interesse. No 

caso do primeiro modelo, 9 das 16 regressões estimadas não apresentaram 

coeficientes β0̂ significantes. Os outros dois modelos, por outro lado, apresentaram 

coeficientes significantes em 5 das 8 regressões.  

Além do coeficiente β0̂, é necessário realizar uma análise similar do coeficiente 

β1̂ e, portanto, uma exposição similar pode trazer conclusões frutíferas. A Tabela 23 

consolida os resultados desse coeficiente. Os valores em negrito são estatisticamente 

significantes. Vale ressaltar que para o Modelo 1 todos os coeficientes foram 

significativamente diferentes de zero. Dessa forma, os valores em negrito desse 

modelo representam os resultados que foram estatisticamente iguais a 1 (ex: β1̂ = 1 

não foi rejeitada). 

 

 Tabela 23 – Comparação entre os coeficientes β1̂ 

Modelo 1 Brasil Estados Unidos México Reino Unido 

1 ano 1,24 1,49 1,38 1,04 

5 anos 1,26 1,35 1,13 0,50 
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10 anos 1,00 0,59 0,76 0,20 

30 anos 0,91 1,03 0,90 0,70  
    

Modelo 2 0,40 0,16 0,99 0,01  
    

Modelo 3 0,47 0,61 0,55 0,46 
Fonte: Elaboração do autor 

  

De forma análoga ao modelo anterior, o Modelo 1 apresentou resultados 

peculiares na maturidade curta (1 ano) e para o Reino Unido para maturidades longas. 

Nesse caso, o coeficiente β1̂ foi significativamente diferente de 1. Para as maturidades 

de 5, 10 e 30 anos e para Brasil, Estados Unidos e México, a grande maioria dos 

coeficientes está em linha com a proposição teórica (β0̂ = 0 e β1̂ = 1). Os outros dois 

modelos, no entanto, apresentaram resultados diferentes. Com exceção de México 

para o Modelo 2, nenhum coeficiente β1̂ foi significantemente igual a 1. Esse modelo 

apresentou os menores níveis para o coeficiente β1̂. No Modelo 3, por outro lado, os 

coeficientes encontrados ficaram entre 0,4 e 0,6. 

 

5.5 – Oscilação do Prêmio de Risco de Inflação 

 Além do nível do Prêmio de Risco de Inflação, é possível analisar um 

componente de oscilação dessa variável. Pela Decomposição de Fama, representada 

na Equação 8, há um termo de covariância entre o prêmio de risco e a variável 

independente da regressão (no primeiro modelo, por exemplo, as expectativas de 

survey). Nesse caso, ao calcular e isolar esse componente nota-se que algumas 

regressões possuem valores mais elevados (em módulo) para a covariância. Esse 

efeito poderia ser interpretado como uma maior oscilação do Prêmio de Risco de 

Inflação ao longo do tempo. Analogamente, caso esse termo possua valor próximo de 

zero, isso levaria a crer que o prêmio de risco seria relativamente constante (ex: 

permaneceria no mesmo patamar). A Tabela 24 traz o resultado dessas covariâncias. 

 

Tabela 24 – Oscilação do Prêmio de Risco (Covariância) 

Modelo 1 Brasil Estados Unidos México Reino Unido 

1 ano 0,24 0,15 0,58 0,01 
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5 anos 0,04 0,02 0,08 -0,10 

10 anos 0,00 -0,01 -0,02 -0,17 

30 anos -0,01 0,00 -0,01 -0,06  
    

Modelo 2 -1,93 -1,34 -0,02 -1,98  
    

Modelo 3 -1,06 -0,12 -0,73 -0,18 
Fonte: Elaboração do autor 

 

Há também a possibilidade de visualizar esse resultado padronizado, entre -1 

e 1, utilizando a correlação. A tabela 25, abaixo, traz as correlações encontradas.  

 

 Tabela 25 – Oscilação do Prêmio de Risco (Correlação) 

Modelo 1 Brasil Estados Unidos México Reino Unido 

1 ano 0,29 0,35 0,47 0,04 

5 anos 0,09 0,15 0,20 -0,48 

10 anos 0,00 -0,14 -0,15 -0,74 

30 anos -0,03 0,01 -0,05 -0,40 

     
Modelo 2 -0,64 -0,72 -0,01 -0,84 

     
Modelo 3 -0,02 0,11 0,20 -0,21 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Tanto nos valores de covariância quanto nos de correlação é possível verificar 

que o Modelo 2 e o Modelo 3 apresentam os maiores valores do termo de oscilação. 

Além disso, para o Modelo 1, as regressões com maiores valores foram nos horizontes 

curtos e no Reino Unido para horizontes longos. Nesse caso, em linha com a análise 

dos coeficientes, há maior divergência do que seria esperado pela teoria. Também é 

possível verificar que o Modelo 3 apresentou altos valores para as covariâncias, mas 

as correlações ficaram em patamares baixos. Isso pode significar que a oscilação do 

prêmio é relativamente alta em pontos base, mas acaba ficando relativamente baixa 

se comparada à variância das séries utilizadas.  

Em seguida, para complementar a análise, foi realizado o teste Dickey-Fuller 

de raiz unitária. A presença de raízes unitárias pode indicar que as séries possuem, 

entre outras coisas, quebra estrutural. Isso significa, por exemplo, que após um 

determinado choque exógeno a série é deslocada de seu patamar original. Esse 
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deslocamento não seria apenas temporário, mas mudaria o nível da série e as 

métricas associadas (ex: média, mediana, desvio padrão, etc). Na Tabela 26 são 

apresentados os p-valores do teste. Dentre os países analisados, o Brasil apresentou 

o maior número de séries com raiz unitária (p-valor > 0,05; valores em negrito). O 

México, por outro lado, não apresentou raiz unitária em nenhuma das séries utilizadas. 

Vale a pena observar que, em linhas gerais, as inflações implícitas apresentam menor 

ocorrência desse efeito enquanto que as expectativas de survey e expectativas 

racionais tiveram comportamento oposto. 

 

 Tabela 26 – Teste de Raiz Unitária (Dickey-Fuller) 

Dickey-Fuller (P-valor) Brasil Estados Unidos México Reino Unido 

Implícita 1 ano 0,13 0,00 0,00 0,00 

Implícita 5 anos 0,07 0,00 0,00 0,00 

Implícita 10 anos 0,04 0,01 0,00 0,00 

Implícita 30 anos 0,03 0,02 0,00 0,16 

Survey 1 ano 0,50 0,00 0,00 0,03 

Survey 5 anos 0,45 0,47 0,00 0,15 

Survey 10 anos 0,45 0,65 0,00 0,36 

Survey 30 anos 0,45 0,65 0,00 0,36 

Expectativas Racionais 0,61 0,05 0,00 0,31 
Fonte: Elaboração do autor 
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6) CONCLUSÕES  

 

Os resultados dessa dissertação foram contrários à intuição que muitos 

participantes de mercado possuem em relação ao prêmio de risco de inflação. Apesar 

de verificar que existem diferenças altas entre a inflação implícita e a expectativa de 

inflação dos agentes nas surveys, os resultados de todas as abordagens feitas nesse 

estudo alteraram essa noção. 

Na primeira abordagem, de inflação implícita em relação às expectativas dos 

agentes em surveys, o coeficiente referente ao prêmio de risco de inflação foi distinto 

de zero, porém ele não apresentou significância na maioria dos casos analisados. 

Adicionalmente, isso foi observado para as diferentes maturidades. 

Ainda que com baixa significância, o resultado dos coeficientes de prêmio de 

risco de inflação foi bastante distinto entre países. Nações desenvolvidas com a 

inflação sob controle e com mercados financeiros com maior liquidez e sofisticação 

teriam coeficientes de prêmios de risco de inflação em patamares muito menores que 

países similares ao Brasil, com mercados relativamente pequenos, inflação alta e 

volátil. No caso de Brasil e México, como esperado, parece haver uma oscilação maior 

do coeficiente do prêmio de risco de inflação. No caso dos Estados Unidos, por outro 

lado, o prêmio de risco apresenta patamares substancialmente menores e até mesmo 

atinge níveis negativos em períodos recentes. Um caso fora do esperado foi o do 

Reino Unido, pois o coeficiente do prêmio de risco apresentou patamares 

razoavelmente elevados. Vale a pena notar que os mercados de juros reais estão em 

níveis muito baixos enquanto esse movimento não foi acompanhado pelo mercado de 

juros nominais. Isso teve como consequência o patamar relativamente alto da inflação 

implícita. As expectativas de inflação, por sua vez, não acompanharam o movimento 

e isso acabou levando ao patamar inesperado do coeficiente do prêmio de risco. 

Além das conclusões anteriormente mencionadas, é possível notar que as 

regressões permitiram o levantamento de alguns pontos relevantes. Os resultados dos 

coeficientes foram esperados para o caso da inclinação (𝛽1), mas houve relativa 

surpresa no caso do intercepto. Na inclinação, havia expectativa dos coeficientes 

ficarem próximos de 1 e com alta significância. Isso ocorreu para os países analisados, 

exceto o caso do Reino Unido. Os resultados referentes ao intercepto, por outro lado, 
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foram relativamente surpreendentes. Havia uma expectativa que os coeficientes 

fossem diferentes de zero (e, além disso, positivos para o caso de Brasil e México) e 

que tivessem alta significância. Para os casos analisados, a significância dos 

interceptos foi baixa. A oscilação do coeficiente de prêmio de risco foi alta nas 

estimações com coeficientes fora do esperado. Isso foi observado tanto na métrica de 

covariância quanto na de correlação. 

Na segunda abordagem, assumindo a premissa de racionalidade dos agentes 

e levando em consideração a inflação histórica, houve relativa surpresa entre os 

resultados obtidos com o que era esperado e, além disso, com o modelo anterior. 

Quando removemos as expectativas declaradas dos agentes e substituímos pela 

inflação realizada, os resultados dos coeficientes de interesse mudam 

substancialmente. Ao invés de estar próximo de 1, conforme esperado, o coeficiente 

de inclinação ficou bem mais baixo nos países analisados. Esse efeito poderia ser 

interpretado como uma possível diminuição na relação entre a inflação implícita nos 

mercados e as inflações realizadas (assumindo expectativas racionais). 

Além do coeficiente de inclinação ter diminuído drasticamente, o coeficiente 

referente ao intercepto ficou significativamente diferente de zero no Brasil, Estados 

Unidos e no Reino Unido. Nesses casos, o resultado também foi bastante distinto do 

esperado. O resultado para o México apresentou baixa significância. A oscilação dos 

coeficientes de Prêmio de Risco de Inflação foi bastante elevada. Isso foi observado 

tanto em termos de covariância quanto na correlação. 

Parecem existir diferenças altas em termos de modelos utilizados. O primeiro 

modelo, ao comparar expectativas dos agentes com os níveis de mercado, está mais 

aderente aos parâmetros esperados. O segundo modelo, por outro lado, ao assumir 

expectativas racionais, teve resultados bastante distintos do primeiro e menos 

alinhados com os níveis esperados dos coeficientes. 

Por fim, o último modelo analisado, que utiliza as inflações realizadas e as 

expectativas dos agentes divulgadas nas surveys, apresentou baixo poder explicativo. 

Há a possibilidade de antecipação das conclusões desse resultado, pois, conforme as 

regressões anteriores, aparentemente os preços negociados nos mercados possuem 

alta relação com as expectativas dos agentes e baixa com os valores realizados. 

Dessa forma, infere-se que a relação entre as expectativas dos agentes e os valores 
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realizados também seja baixa. De fato, o poder explicativo desse modelo foi baixo, 

resultado também encontrado por outros artigos que seguem essa linha, e os 

coeficientes de inclinação não ficaram próximos de 1 e os do intercepto não foram 

próximos de zero. Além disso, a oscilação do coeficiente de prêmio de risco foi elevada 

considerando a métrica de covariância. Diferentemente do caso anterior, ao utilizar a 

correlação, há uma diminuição sensível dos patamares de oscilação. 
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8) ANEXOS 

 

Anexo A) 

 Conforme mencionado anteriormente, para verificar se há autocorrelação nas 

séries utilizadas é possível analisar o gráfico da função de autocorrelação. Seguem 

abaixo os gráficos de algumas funções utilizadas. O comportamento observado em 

todas as séries utilizadas é típico em casos onde há presença de correlação serial. 

Os eixos dos gráficos consistem na métrica de autocorrelação para lags crescentes. 

O cálculo foi realizado até 35 lags. 

Gráficos da função de autocorrelação por país. Maturidade curta (1 ano). 

 

Brasil: 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Estados Unidos: 
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Fonte: Elaboração do autor 

 

México: 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Reino Unido: 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Gráficos da função de autocorrelação por país. Maturidade longa (10 anos). 

Brasil: 
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Fonte: Elaboração do autor 
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México: 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Reino Unido: 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Anexo B) 
Em seguida, além da função de autocorrelação (ACF), é necessário calcular a 

função de autocorrelação parcial (PACF) para complementar a análise. A PACF busca 

identificar a ordem de grandeza do termo autoregressivo. De forma similar ao Anexo 

A, o cálculo da PACF foi realizado até 35 lags. 

Gráficos da função de autocorrelação parcial por país. Maturidade curta (1 

ano). 

 

Brasil: 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Estados Unidos: 
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Fonte: Elaboração do autor 

 

México: 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Reino Unido: 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Gráficos da função de autocorrelação parcial por país. Maturidade longa (10 

anos). 
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Fonte: Elaboração do autor 
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