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RESUMO 

 

Este estudo analisa a relação entre o lado fiscal e o prêmio de risco de inflação. Em 

particular, diferente de estudos existentes, analisa a influência das ações discricionárias 

dos formuladores de políticas fiscais e o efeito da credibilidade fiscal sobre o prêmio de 

risco de inflação para o caso brasileiro no período de janeiro de 2005 até junho de 2018.  

Com base nas estimações obtidas pelo método de mínimos quadrados ordinários (OLS) e 

pelo método dos momentos generalizados em um e dois estágios (i.e., GMM e GMM-2s, 

respectivamente), os resultados sugerem que o prêmio de risco de inflação aumenta com 

a adoção de políticas ficais discricionárias. Ademais, ganhos de credibilidade fiscal 

diminuem o prêmio de risco de inflação e, além disso, mitigam o efeito da adoção de 

políticas fiscais discricionárias sobre esse prêmio de risco.  

 

Palavras-chave: Prêmio de Risco de Inflação, Política Fiscal Discricionária, 

Credibilidade Fiscal, Expectativas de Inflação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study analyzes the relationship between the fiscal side and the inflation risk 

premium. In particular, different from the existing studies, it analyzes the effect of 

discretionary fiscal policy and fiscal credibility on the inflation risk premium for the 

Brazilian case from January 2005 to June 2018. Based on the estimates obtained by the 

ordinary one and two stage (i.e., GMM and GMM-2s, respectively), the results suggest 

that the adoption of discretionary fiscal policies increases the inflation risk premium. In 

addition, gains in fiscal credibility lower the inflation risk premium and, furthermore, 

mitigate the effect of discretionary fiscal policies on the inflation risk premium. 

 

Keywords: Inflation Risk Premium, Discretionary Fiscal Policy, Fiscal Credibility, 

Inflation Expectations. 
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1. Introdução 

 

A taxa de inflação implícita (“break-even inflation”), i.e., a diferença entre taxas 

de juros nominais e reais, tornou-se uma ferramenta importante na análise da política 

monetária, pois é frequentemente utilizada para medir a expectativa de inflação do 

mercado, tal como apontado pela hipótese de Fisher (1930). No entanto, a taxa de inflação 

implícita e as expectativas de inflação podem diferir, e tal diferença aumenta devido ao 

prêmio de risco de inflação (Söderlind, 2011; Montes e Curi, 2017). Portanto, analisar o 

prêmio de risco de inflação é importante, pois esse prêmio é a recompensa que os 

investidores de títulos nominais exigem por estarem sujeitos a volatilidade da inflação e, 

consequentemente, a perda de poder de compra (Vicente e Graminho, 2015).  

Para os formuladores de políticas é fundamental entender a dinâmica do prêmio 

de risco de inflação e seus determinantes uma vez que as expectativas de inflação dos 

investidores possuem relação com esse prêmio de risco. Por sua vez, no tocante aos 

determinantes da inflação e das expectativas de inflação, estudos apontam que essas estão 

relacionadas com o lado fiscal – por exemplo, uma maior disciplina fiscal leva a taxas de 

inflação e expectativas de inflação mais baixas e estáveis (e.g., Sargent e Wallace, 1981; 

Leeper, 1991; Sims, 1994; Shirakawa, 2012; Bianchi e Melosi, 2013; Areosa e Areosa, 

2016; Bulut, 2016; Fan et al., 2016; Fischer, Sahay e Végh, 2016; Piazza, 2016; Montes 

e Lima, 2018). Ademais, outros estudos mostram que ganhos de credibilidade fiscal 

ajudam na redução das expectativas de inflação e do desacordo nas expectativas de 

inflação (de Mendonça e Silva, 2016; Montes e Acar, 2018). 

Alguns estudos também mostram que a adoção de políticas fiscais discricionárias, 

captada pelo impulso fiscal, aumenta o endividamento público, promovendo 

desequilíbrios fiscais (Fatás e Mihov, 2003a, 2003b e 2009; Tsuri, 2005), e aumenta o 

desacordo de expectativas formadas para a dívida pública (Montes e Luna, 2018). 

Ademais, o aumento desse desacordo de expectativas em relação à dívida pública leva a 

um aumento do prêmio de risco de inflação (Montes e Curi, 2017). Dessa forma, o 

descontrole fiscal pode deteriorar as expectativas em relação à inflação, estimulando os 

detentores de títulos nominais a exigirem um prêmio de risco maior em relação às 

flutuações na inflação.  Por outro lado, uma elevação na credibilidade fiscal (ou seja, na 

crença dos agentes que o governo fará um esforço fiscal no futuro para manter a dívida 

pública estável (Montes e Acar, 2018)) pode levar a uma diminuição desse prêmio de 
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risco. Assim, ainda que o governo faça uso da política fiscal discricionária, se combinada 

com uma elevada credibilidade fiscal, esta poderia ajustar as expectativas do público, de 

forma que o prêmio de risco de inflação exigido não fosse tão alto. Então, a credibilidade 

fiscal seria capaz de mitigar o efeito de uma política fiscal discricionária sobre o prêmio 

de risco de inflação. 

Assim, esse estudo tem como objetivo analisar a influência das ações 

discricionárias dos formuladores de políticas fiscais e o efeito da credibilidade fiscal sobre 

o prêmio de risco de inflação. Além disso, o estudo também analisa a influência da 

credibilidade fiscal sobre o efeito que o impulso fiscal exerce sobre o prêmio de risco de 

inflação. Até o momento, os trabalhos sobre o prêmio de risco de inflação se baseiam em 

analisar a evolução e os determinantes desse prêmio de risco e da “break-even inflation” 

(Kajuth e Watzka, 2011; Söderlind, 2011 e Wright 2011). Contudo, são escassos os 

estudos que investigam as consequências de ações tomadas do lado fiscal sobre o prêmio 

de risco de inflação (e.g., Montes e Curi, 2017). Por esse motivo, esse estudo contribui 

com a literatura uma vez que é o primeiro a analisar o efeito da credibilidade fiscal e da 

adoção de políticas fiscais discricionárias sobre o prêmio de risco de inflação. 

Em um trabalho recente, Montes e Curi (2017) analisaram os determinantes do 

prêmio de risco de inflação e encontraram evidências de que o desacordo de expectativas 

sobre a dívida pública afeta positivamente o prêmio de risco de inflação. O presente 

estudo se diferencia dos estudos existentes na literatura, e principalmente do trabalho de 

Montes e Curi (2017), na medida em que analisa as consequências do impulso fiscal e da 

credibilidade fiscal sobre o prêmio de risco de inflação.  

O estudo analisa o caso brasileiro para o período de janeiro de 2005 até junho de 

2018. O Brasil é um interessante estudo de caso, pois com a adoção do regime de metas 

para inflação em 1999, o papel das expectativas de inflação no Brasil ganhou ainda mais 

importância. O caso brasileiro é também relevante, pois o mercado brasileiro de títulos 

atrelados à inflação é um dos maiores, sendo em 2009 o quinto maior do mundo1 (Vicente 

e Graminho, 2015). Além disso, apesar de avanços no lado fiscal (tais como, adoção da 

Lei de Responsabilidade Fiscal, maior transparência fiscal e mudanças na composição da 

dívida pública), medidas baseadas em contabilidade criativa e políticas fiscais 

discricionárias adotadas pelo governo brasileiro afetaram negativamente a economia 

                                                             
1Dados do Barclays Global World Gilb Index de março de 2009 (ver, Silva, Garrido e Carvalho, 2009). 
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brasileira, e podem ter impactado as expectativas de inflação, e consequentemente, o 

prêmio de risco de inflação por meio da deterioração fiscal. 

Em relação às variáveis de interesse do estudo (prêmio de risco de inflação, 

impulso fiscal e credibilidade fiscal), a série construída para o prêmio de risco de inflação 

segue Ciccarelli e García (2009), Söderlind (2011), Wright (2011) e Montes e Curi 

(2017), e utiliza a moderna equação de Fisher. No caso do impulso fiscal, os dois 

indicadores utilizados foram construídos com base na literatura sobre política fiscal 

discricionária (e.g., Fatás e Mihov, 2003b; Ciro e de Mendonça, 2016; Montes e Luna, 

2018). Em relação à credibilidade fiscal, os indicadores elaborados por Montes e Acar 

(2018) e de Mendonça e Machado (2013) são utilizados.  

Com base nas estimações obtidas pelo método de mínimos quadrados ordinários 

(OLS) e pelo método dos momentos generalizados em um e dois estágios (i.e., GMM e 

GMM-2s, respectivamente), as evidências sugerem que o prêmio de risco de inflação 

aumenta com a adoção de políticas ficais discricionárias. Ademais, ganhos de 

credibilidade fiscal diminuem o prêmio de risco de inflação e, mitigam o efeito da adoção 

de políticas fiscais discricionárias sobre esse prêmio de risco.  

Esse trabalho está estruturado em seis capítulos, incluindo a introdução. No 

próximo capítulo será apresentado uma revisão de literatura; o capítulo três aborda os 

dados e metodologia; o capítulo quatro apresenta a análise empírica; o capítulo cinco 

apresenta uma análise de robustez com a construção de uma nova proxy para política 

fiscal discricionária. Por fim, teremos os capítulos de conclusão e as referências 

bibliográficas do trabalho. 
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2. Prêmio de risco de inflação e política fiscal discricionária: uma visão geral das 

evidências 

 

As expectativas de inflação podem ser obtidas de pesquisas realizadas com 

consumidores e especialistas do mercado financeiro, como também, extraídas de títulos 

nominais e títulos indexados à inflação por meio da taxa de inflação implícita (Söderlind, 

2011). Contudo, essa medida obtida dos títulos é influenciada pelo prêmio de risco de 

inflação (Kupfer, 2018). Pelo fato das expectativas de inflação afetarem as decisões das 

autoridades monetárias, pois a política monetária é conduzida de maneira forward-

looking, a literatura se dedica cada vez mais em entender a inflação implícita e o prêmio 

de risco e, assim, obter informações mais precisas sobre esses aspectos.  

Ciccarelli e García (2009) investigam quais variáveis macroeconômicas e 

financeiras explicam a taxa de inflação implícita na zona do euro. Os resultados mostram 

que em horizontes curtos, a dinâmica real da inflação é o principal determinante da taxa 

de inflação implícita. No entanto, em horizontes longos as variáveis financeiras, como a 

volatilidade do mercado de títulos, tornam-se cada vez mais relevantes, mas a confiança 

e os indicadores cíclicos permanecem importantes. Por outro lado, Kajuth e Watzka 

(2011) propõe um novo método para corrigir a “break-even inflation” derivada de títulos 

indexados a liquidez e prêmios de risco de inflação sem recorrer a medidas baseadas em 

pesquisas. Os resultados revelam que, em uma estrutura de estado-espaço, a diferença 

entre a taxa de inflação implícita e a expectativa de inflação verdadeira não observada é 

explicada por medidas de liquidez variável e prêmio de risco de inflação. 

Söderlind (2011) explora a diferença entre a taxa de inflação implícita e as 

expectativas de inflação para obter uma proxy mais precisa para essas expectativas. O 

autor combina dados de taxas de juros nominais e reais com dados de pesquisas de 

expectativas de inflação dos Estados Unidos para estimar a equação de Fisher, 

construindo uma série temporal desse desvio. O estudo se diferencia de trabalhos 

anteriores (e.g Lahiri et al., 1988; García e Manzanares, 2007; Wright, 2008) em como 

estimar a incerteza a partir de dados de pesquisa. Ademais, os resultados desses trabalhos 

são incorporados para dar continuidade a literatura e testar se outros fatores como 

incerteza de inflação e desacordo agregam valor explicativo, capturando o prêmio de risco 

de inflação. As evidências apontam que o desvio é causado, principalmente, pelo prêmio 

de risco de inflação (para títulos nominais) e prêmio de liquidez (para títulos reais).  
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Por sua vez, Wright (2011) analisa a relação entre prêmio de risco dos títulos e 

medidas de risco de inflação. A partir de um painel dos rendimentos de títulos nominais 

do governo com cupom zero para dez países, o autor decompõe as taxas futuras em taxas 

de juros futuras esperadas de curto prazo e prêmio a termo (“term premia”). Então, ele 

constrói medidas de incerteza de inflação e encontra uma relação positiva entre essas 

medidas e o prêmio a termo. As evidências apontam que as incertezas sobre as taxas de 

inflação de médio e longo prazo são uma parte substancial da explicação do por que as 

curvas de rendimento se inclinam para cima.  

Vicente e Graminho (2015) apresentam um modelo econômico simples para 

decompor a inflação implícita em quatro fatores: expectativa de inflação, termo de 

convexidade, prêmio de liquidez e prêmio de risco de inflação. Os resultados apontam 

que o prêmio de risco de inflação é pequeno para horizontes curtos. Entretanto, para 

horizontes longos este prêmio de risco é variável no tempo e relacionado com o consumo 

e a volatilidade do mercado de ações, o que está de acordo com a teoria econômica. 

Apesar do aumento da literatura sobre prêmio de risco de inflação, até o momento 

os estudos se concentram em investigar a evolução e os determinantes desse prêmio de 

risco e da “break-even inflation”. Poucos trabalhos analisam o efeito de ações tomadas 

pelos formuladores de políticas fiscais sobre o prêmio de risco de inflação. O estudo 

elaborado por Montes e Curi (2017) investiga os determinantes do prêmio de risco de 

inflação para títulos brasileiros, mas com ênfase na análise da influência do desacordo de 

expectativas da dívida pública e da credibilidade monetária sobre esse prêmio de risco. 

As evidências apontam que aumentos no desacordo de expectativas sobre a dívida pública 

e reduções da credibilidade monetária são capazes de aumentar o prêmio de risco de 

inflação. Os resultados encontrados trazem duas implicações políticas importantes. Uma 

redução no desacordo de expectativas sobre a dívida pública traz consequências benéficas 

para o prêmio de risco de inflação; e, a capacidade do Banco Central guiar as expectativas 

e manter as expectativas de inflação ancoradas à meta reduz o prêmio de risco de inflação. 

O presente estudo se diferencia dos estudos existentes na literatura na medida em 

que é o primeiro a analisar o efeito de políticas fiscais discricionárias e da credibilidade 

fiscal sobre o prêmio de risco de inflação. Essa relação é possível de ser estabelecida na 

medida em que teorias econômicas e evidências empíricas foram encontradas acerca do 

efeito da disciplina fiscal e credibilidade fiscal sobre inflação e suas expectativas.  

De acordo com Bianchi e Melosi (2013), a importância de modelar a interação 

entre as políticas fiscal e monetária remonta a contribuição de Sargent e Wallace (1981). 
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Sargent e Wallace (1981) desenvolvem um modelo teórico para analisar dois cenários em 

uma economia. No primeiro, em que a política monetária domina a fiscal, a autoridade 

monetária pode permanentemente controlar a inflação. Por outro lado, no segundo 

cenário, em que a ordem de dominância se inverte, esse controle sobre a inflação diminui. 

Caso os déficits da autoridade fiscal não possam ser financiados por novas vendas de 

títulos, então a autoridade monetária é forçada a criar dinheiro e tolerar uma inflação 

adicional. Leeper (1991) e Sims (1994) aprofundam o modelo de Sargent e Wallace 

(1981) para mostrar que a inflação não é só um fenômeno monetário e sim um fenômeno 

fiscal. 

Por sua vez, trabalhos mais recentes como Bulut (2016), Fan et al. (2016) e Montes 

e Lima (2018) encontram evidências empíricas acerca da relação entre lado fiscal e 

monetário. Bulut (2016) constrói um indicador de condições financeiras com dados da 

Turquia e realiza um teste de causalidade assimétrica entre esse indicador e a inflação 

para mostrar que um influencia o outro. Por sua vez, Fan et al. (2016) encontram que a 

política fiscal desempenhou um papel substancial na determinação da inflação no Reino 

Unido em 1970. Por outro lado, Montes e Lima (2018) investigam, por meio de dados em 

painel, se a transparência fiscal afeta inflação, expectativas de inflação e a volatilidade 

dessas duas variáveis. As evidências empíricas apontam que países com níveis mais altos 

de transparência fiscal tendem a ter taxas de inflação, volatilidade de inflação, expectativa 

de inflação e volatilidade dessas expectativas mais baixas. Além disso, a transparência 

fiscal tem um efeito mais forte sobre inflação na amostra de países em desenvolvimento 

que seguem o regime de metas para inflação.  

Em relação ao efeito da credibilidade fiscal, de Mendonça e Silva (2016) 

investigam se essa afeta a taxa de inflação em uma economia emergente sob o regime de 

metas para inflação. Os autores constroem um índice de credibilidade fiscal e, com base 

no caso brasileiro, encontram que quando o governo tem sucesso em fazer com que os 

agentes acreditem que a meta de superávit primário fiscal será atingida (e, portanto, que 

a credibilidade fiscal aumenta), isso ajuda na redução da inflação e das expectativas de 

inflação. Por sua vez, Montes e Acar (2018) elaboram um novo índice de credibilidade 

fiscal, e analisam se a credibilidade fiscal afeta a incerteza relacionada ao comportamento 

futuro da inflação (captada pelo desacordo de expectativas formadas para inflação). Os 

resultados para o caso brasileiro indicam que a credibilidade fiscal é importante para 

reduzir o desacordo de expectativas de inflação, e consequentemente, ajuda no processo 
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de ancoragem das mesmas, obtendo melhores resultados para o regime de metas para 

inflação. 

Por outro lado, alguns trabalhos revelam o impacto da adoção de políticas fiscais 

discricionárias no desempenho fiscal e na economia. Utilizando dados de 91 países, Fatás 

e Mihov (2003b) analisam o efeito da política fiscal discricionária na volatilidade do 

produto e no crescimento da economia. Os resultados mostram que uma política fiscal 

agressiva induz a instabilidade econômica, aumentando a volatilidade do produto e 

reduzindo o crescimento econômico. As evidências encontradas apoiam argumentos para 

restringir a discricionariedade, impondo restrições institucionais aos governos como uma 

forma de reverter esse efeito no produto e na taxa de crescimento econômico.  

Tsuri (2005) analisa não apenas os componentes temporal e permanente dos 

déficits públicos no Japão, mas também o componente discricionário. Segundo o autor, 

as despesas discricionárias, receitas discricionárias e cíclicas são os principais fatores de 

aumento no déficit público em 1990. Montes e Luna (2018), com base em Fatás e Mihov 

(2003a, 2003b e 2009), constroem um indicador de impulso fiscal para o Brasil, e 

verificam se o desacordo de expectativas formadas para a dívida pública é afetado pela 

adoção de políticas fiscais discricionárias. Os autores encontram evidências de que a 

aplicação dessas políticas aumenta o desacordo de expectativas sobre variáveis fiscais, 

criando incertezas sobre o comportamento da dívida pública e do equilíbrio orçamentário 

no futuro. De um modo geral, a literatura aponta que a política fiscal discricionária, 

captada pelo impulso fiscal, aumenta o endividamento público, e gera desequilíbrios 

fiscais. 

O prêmio de risco de inflação é uma variável importante para determinação das 

expectativas de inflação. Por sua vez, como as decisões tomadas pelos formuladores de 

políticas fiscais podem influenciar as expectativas de inflação e, consequentemente, esse 

prêmio de risco, é importante entender essa dinâmica na economia. Nesse sentido, as 

próximas seções buscam fornecer novas evidências sobre a relação entre o lado fiscal, em 

particular a adoção de políticas fiscais discricionárias e a credibilidade fiscal, e o prêmio 

de risco de inflação. 
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3. Dados e Metodologia 

 

Com objetivo de estimar o efeito do impulso fiscal e da credibilidade fiscal sobre 

o prêmio de risco de inflação brasileiro, a análise utiliza séries de janeiro de 2005 até 

junho de 2018 (frequência mensal). O país e o período analisados formam um estudo de 

caso interessante uma vez que o Brasil, a partir de 1999, adotou o seguinte arranjo: câmbio 

flutuante, metas para inflação e lei de responsabilidade fiscal. Ademais, em 2013 o 

governo adotou medidas baseadas em contabilidade criativa e políticas fiscais 

discricionárias que contribuíram de maneira adversa para o processo de formação de 

expectativas (Montes e Acar, 2018; Montes e Luna, 2018), o que pode ter impactado o 

prêmio de risco de inflação. 

A construção do prêmio de risco de inflação (𝑅𝑃𝑚) segue Montes e Curi (2017), 

os quais se basearam em Ciccarelli e García (2009), Söderlind (2011) e Wright (2011), e 

na moderna equação de Fisher. Assim, a diferença entre a taxa de juros nominal (𝑖𝑚) e a 

taxa de juros real (𝑟𝑚) foi utilizada para calcular a taxa de inflação implícita (“break- 

even inflation” - BEIR) e comparar com a taxa de inflação esperada (𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐_𝑖𝑛𝑓𝑚).2 

Aplicamos este cálculo a quatro vencimentos (m), onde m é 12, 24, 36 e 48 meses 

à frente. É importante observar que transformamos a curva de juros usual das taxas de 

juros nominais e reais em taxas spot por 𝑠𝑟𝑡
𝑚 = (

𝑝𝑡
𝑚−12

𝑝𝑡
𝑚 ) − 1. Onde sr é a taxa (nominal 

ou real), t é o dia da taxa, m é o vencimento (12, 24, 36 e 48 meses) e p é o preço do título 

(nominal ou real). Vale destacar que 𝑖𝑚 e 𝑟𝑚 são diárias, obtidas entre 01/01/2005 e 

01/06/2018 e extraídas da BMF&BOVESPA.  

Por fim, a primeira componente principal é extraída dessas séries com quatro 

vencimentos (12, 24, 36, 48 meses). Essa componente é uma boa proxy para a tendência 

comum dessas maturidades. A aplicação desta técnica tem uma longa tradição no estudo 

das curvas de juros convencionais (Litterman e Scheinkmann, 1991; Montes e Curi, 

2017), o que justifica sua aplicação à estrutura a termo estudada.  

As taxas de inflação esperada com os mesmos quatro vencimentos são fornecidas 

pelo Banco Central do Brasil (BCB) por meio do sistema gerenciador de séries temporais. 

                                                             
2Segundo Söderlind (2011), o “break-even deviation” (𝑖 − 𝑟 − 𝜋𝑒) depende positivamente do prêmio de 

risco de inflação e negativamente do prêmio de liquidez dos títulos reais. No entanto, para a taxa de juros 

brasileira, o prêmio de liquidez não é precificado porque os títulos indexados à inflação são mantidos até o 

vencimento pelos fundos de pensão. Assim, seguindo Söderlind (2011) e baseado em uma equação de 

Fisher moderna, nossa variável dependente nas regressões é o “break-even deviation” - que é uma proxy 

para o prêmio de risco de inflação. 
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Baseados em Kajuth e Watzka (2011); Söderlind (2011) e Montes e Curi (2017), a 

equação do prêmio de risco de inflação (𝑅𝑃𝑚)  (“break-even deviation”) pode ser descrita 

com base em uma equação de Fisher moderna: 

 

𝑅𝑃𝑡
𝑚 = 𝑖𝑡

𝑚 − 𝑟𝑡
𝑚 − 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐_𝑖𝑛𝑓𝑡

𝑚                                                                                              (1) 

 

A figura 1 mostra a trajetória do prêmio de risco de inflação para as quatro 

maturidades e para a componente principal dessas maturidades. É possível observar que 

a média da estrutura a termo do prêmio de risco é positiva, o que está de acordo com 

Ciccarelli e García (2009). Além disso, o prêmio de risco é negativo no curto prazo o que 

também é observado nessa literatura. Isso acontece quando a expectativa de inflação 

aumenta mais rapidamente do que o título nominal. 

 

 

Figura 1. Trajetória do prêmio de risco para diferentes maturidades e para a componente 

principal 

 

Por sua vez, baseado em Montes e Acar (2018), o índice de credibilidade fiscal é 

elaborado da seguinte forma: 

 

𝐶𝑅𝐸𝐷_𝑀𝐴𝑡 =

{
 

 
 

1                                                                 𝑠𝑒                        𝐸𝑡(𝑝𝑠𝑡+12) ≥ 𝑝𝑠
𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙

1 − {
[𝐸𝑡(𝑝𝑠𝑡+12)−𝑝𝑠

𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙]

𝑝𝑠𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟−𝑝𝑠𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
}                     𝑠𝑒         𝑝𝑠𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 > 𝐸𝑡(𝑝𝑠𝑡+12) > 𝑝𝑠

𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟

0                                                              𝑠𝑒                           𝐸𝑡(𝑝𝑠𝑡+12) ≤ 𝑝𝑠
𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟

  

}
 

 
            (2) 
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Onde, 𝐸𝑡𝑝𝑠𝑡+12 representa o superávit primário esperado formado no tempo t para 12 

meses à frente. O termo "𝑝𝑠𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙" é o superávit primário necessário ao longo do ano para 

a dívida pública bruta em relação ao PIB chegar a 50% em 12 meses (considerada o valor 

ideal). Já o termo "𝑝𝑠𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟", é o superávit primário necessário para a dívida pública bruta 

em relação ao PIB chegar a 70% (valor máximo tolerável da dívida pública para que ela 

não se torne insustentável). Vale ressaltar que os valores de 50% e 70% têm suporte na 

literatura para economias emergentes (IMF, 2003 e Manasse et al., 2003), em particular, 

para o caso brasileiro (Alfaro e Kanczuk, 2007, 2009).  

Alfaro e Kanczuk (2007, 2009), por exemplo, usam um modelo de equilíbrio 

dinâmico (adaptado para a economia brasileira) e o resolvem para encontrar a melhor 

maturidade da dívida e os níveis ideais que mantêm a dívida sustentável no país. Com 

base em um modelo que considera uma economia da dívida de um período e também de 

dois períodos e mostrando as regiões de sustentabilidade da dívida para o Brasil, os 

autores encontram para ambos os modelos (um período e dois períodos), considerando 

custos de agência iguais a zero, que uma dívida abaixo de 50% do PIB é sustentável e o 

país não entra em default. Além disso, para o modelo econômico de dois períodos, 

considerando custos de agência iguais a zero, uma dívida acima de 70% do PIB 

provavelmente se tornará insustentável. Assim, 𝑝𝑠𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙  e  𝑝𝑠𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟  são obtidos como segue: 

 

𝑝𝑠𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = (𝐷𝑒𝑏𝑡𝑡 − 50%) + 𝐷𝑒𝑏𝑡𝑡 [
[𝐸𝑡(𝑟𝑡+12)−𝐸𝑡(𝑔𝑡+12)]

1+𝐸𝑡(𝑔𝑡+2)
]                                       (3) 

𝑝𝑠𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟 = (𝐷𝑒𝑏𝑡𝑡 − 70%) + 𝐷𝑒𝑏𝑡𝑡 [
[𝐸𝑡(𝑟𝑡+12)−𝐸𝑡(𝑔𝑡+12)]

1+𝐸𝑡(𝑔𝑡+2)
]                                       (4) 

 

Onde, 𝐷𝑒𝑏𝑡𝑡 é a dívida bruta em relação ao PIB em t, 𝐸𝑡(𝑟𝑡+12) é a taxa de juros 

real esperada para 12 meses à frente e 𝐸𝑡(𝑔𝑡+12) é a taxa de crescimento esperada do 

produto 12 meses à frente. 

As equações (3) e (4) são obtidas da equação de restrição orçamentária 

intertemporal básica do governo, que é igual ao fluxo de receitas e despesas para 

mudanças no estoque da dívida pública. Em termos gerais, as equações (3) e (4) nos dizem 

que para a dívida pública atingir o seu valor considerado sustentável, por exemplo, 50% 

do PIB, deve haver um ajuste fiscal capaz de levar a atual dívida pública a 50% do PIB 

(veja o primeiro termo do lado direito da equação (3)). Além disso, o ajuste fiscal deve 

ser capaz de compensar o efeito negativo do aumento (ou não) do endividamento público 
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em função do aumento da taxa de juros e da variação da taxa de crescimento do produto 

(o segundo termo do lado direito). 

Assim, se a expectativa de superávit primário estiver acima do superávit primário 

exigido para a dívida bruta em relação ao PIB para 50% em um ano, a credibilidade é 

igual a 1. Isso significa que os especialistas do mercado financeiro acreditam que o 

esforço fiscal feito pelo governo será mais do que suficiente para tornar a dívida 

sustentável. Caso a expectativa de superávit primário esteja abaixo do excedente exigido 

para uma dívida de 70%, a credibilidade será zero, o que significa que os especialistas 

esperam que o governo não seja capaz de alcançar um superávit primário para tornar a 

dívida sustentável. Por sua vez, se a expectativa de superávit primário estiver entre esses 

valores, usamos a fórmula expressa em (2). Dessa forma, o índice CRED_MA é criado. 

De modo a verificar a robustez dos resultados, o estudo também utiliza outro 

indicador de credibilidade fiscal, proposto por de Mendonça e Machado (2013). O índice 

de credibilidade fiscal desenvolvido por de Mendonça e Machado (2013) (CRED_MM) 

leva em consideração o desvio das expectativas em relação ao compromisso do governo 

com a sustentabilidade da dívida pública. Os parâmetros prudenciais para a dívida pública 

em relação ao PIB que são utilizados para a construção do índice baseiam-se nas 

recomendações do FMI e seguem o ajuste feito por de Mendonça e Tostes (2015) e de 

Mendonça e Auel (2016). Assim, quando as expectativas do mercado para os próximos 

12 meses (𝐸𝑡(𝑑𝑒𝑏𝑡𝑡+12)) são maiores do que o limite superior (𝑑𝑒𝑏𝑡𝑡
𝑀𝑎𝑥 = 70%), o 

CRED_MM é 0. Por sua vez, quando as expectativas são menores do que o limite inferior 

(𝑑𝑒𝑏𝑡𝑡
𝑀𝑖𝑛 = 30%), o índice é igual à 1. O índice varia entre 0 a 1 (estritamente) quando as 

expectativas do mercado para os próximos 12 meses estão entre os limites mencionados 

acima, ou seja, entre 30% e 70%. Portanto, 

 

𝐶𝑅𝐸𝐷_𝑀𝑀𝑡 = 

{
 

 
1                                                        𝑠𝑒           𝐸𝑡(𝑑𝑒𝑏𝑡𝑡+12) ≤  𝑑𝑒𝑏𝑡

𝑀𝑖𝑛           

1 −
[𝐸𝑡(𝑑𝑒𝑏𝑡𝑡+12)−𝑑𝑒𝑏𝑡

𝑀𝑖𝑛]

𝑑𝑒𝑏𝑡𝑡
𝑀𝑎𝑥−𝑑𝑒𝑏𝑡𝑡

𝑀𝑖𝑛           𝑠𝑒   𝑑𝑒𝑏𝑡𝑡
𝑀𝑖𝑛 < 𝐸𝑡(𝑑𝑒𝑏𝑡𝑡+12) < 𝑑𝑒𝑏𝑡

𝑀𝑎𝑥

 0                                                       𝑠𝑒                       𝐸𝑡(𝑑𝑒𝑏𝑡𝑡+12) ≥ 𝑑𝑒𝑏𝑡
𝑀𝑎𝑥  }

 

 
               (5) 

 

A figura 2 mostra a trajetória dos índices de credibilidade fiscal durante o período 

estudado, e o comportamento semelhante que ambos apresentam. A figura mostra que no 

período de 2005 até 2008 houve aumento de credibilidade. Por outro lado, entre 2009 e 

2010 os índices caem, e essa queda pode ser explicada pela crise financeira global 

(Subprime). A crise logo é superada e em meados de 2010 os índices voltam novamente 
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a aumentar. Segundo Montes e Acar (2018), em 2015 devido à crise fiscal que afetou o 

país e resultou em um rebaixamento dos ratings soberanos e perda do grau de 

investimento pelas 3 maiores agências de ratings de crédito (S&P, Moody's e Fitch), a 

credibilidade fiscal caiu consideravelmente, evidenciando a perda de confiança na 

capacidade do governo de tornar a dívida bruta sustentável. 
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Figura 2. Trajetória dos índices de credibilidade fiscal 

 

De modo a captar as ações discricionárias de política fiscal, seguimos Fatás e 

Mihov (2003b), Afonso et al. (2010), Ciro e de Mendonça (2016) e Montes e Luna (2018), 

e utilizamos o indicador de impulso fiscal, o qual captura o comportamento discricionário 

do governo em relação à política fiscal. O termo política fiscal discricionária é usado para 

se referir às mudanças na política fiscal que não representam reação às condições 

econômicas (Fatás e Mihov, 2003b). Esse tipo de comportamento refere-se às mudanças 

na política resultante de ações intencionais dos formuladores de política, não sendo 

resultado de mudanças de ciclos econômicos. Desse modo, a política fiscal é mais 

sustentável e disciplinada quanto menor a mudança discricionária na mesma (Montes e 

Luna, 2018). 

De acordo com Fatás e Mihov (2003b), em teoria, é útil pensar que a política fiscal 

consiste em três componentes: (i) estabilizadores automáticos, (ii) política fiscal 

discricionária que reage ao estado da economia e (iii) política discricionária que é 

implementada por outras razões que não as condições macroeconômicas. Seguindo a 

literatura, iremos nos concentrar apenas no último componente da política fiscal. Como 
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Fatás e Mihov (2003b) argumentaram, não há consenso na literatura sobre a metodologia 

apropriada para a construção de uma medida de política fiscal discricionária. 

Fatás e Mihov (2003b) focam apenas nos gastos do governo em oposição ao 

déficit orçamentário. Sua escolha é motivada tanto por argumentos teóricos de que o 

processo político na maioria dos países não permite mudanças rápidas nos gastos 

discricionários, como também por evidências empíricas que mostram que os gastos não 

reagem muito ao ciclo. Fatás e Mihov (2003b) estimam uma equação para os gastos do 

governo e usam o termo de erro desta equação para calcular sua volatilidade, onde 

interpretam a volatilidade do termo de erro como uma estimativa quantitativa da política 

discricionária. Assim, calculam a volatilidade do termo de erro, e essa variável pode ser 

interpretada como o tamanho típico de uma mudança discricionária na política fiscal. 

A construção do indicador de impulso fiscal segue Fatás e Mihov (2003b) e a 

metodologia sugerida por Ciro e de Mendonça (2016) e Montes e Luna (2018). Dessa 

forma, foi construído o indicador (FI_1), que capta a mudança discricionária na política 

fiscal.  

Para a construção do indicador de impulso fiscal, em um primeiro momento, 

estimamos as elasticidades dos gastos do governo em relação às principais variáveis 

macroeconômicas por meio da equação 6. Com base nessa equação, é possível remover 

a influência do ambiente econômico sobre o indicador, deixando apenas o termo 

associado à postura discricionária do governo (Ciro e de Mendonça, 2016; Montes e Luna, 

2018). A equação 6 é definida como: 

 

𝐺𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝐺𝑡−1 + 𝛼2𝑟𝑡−1 + 𝛼3𝑌𝑡−1 + 𝛼4𝐼𝑁𝐹𝑡−1 + 𝜀𝑡                                                           (6) 

 

Onde 𝐺𝑡 são os gastos do governo, 𝐺𝑡−1 é a persistência da política fiscal, r é a 

taxa de juros real de curto prazo, Y é o log do PIB real ajustado sazonalmente, INF é a 

taxa de inflação e 𝜀𝑡 é o termo de erro aleatório.3 As variáveis Y, INF e r capturam a 

                                                             
3A série de gastos do governo (G) foi obtida do Banco Central do Brasil (BCB) -  número de série 7547 

(Resultado Primário do Governo Central - Despesa total). A taxa de juros real é obtida através da diferença 

entre a taxa de juros nominal (Selic) obtida do BCB (número de série 4189) e a taxa de inflação é obtida 

pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA (número de série 13522). O PIB real foi obtido a 

partir das séries do PIB acumulado nos últimos 12 meses, preços correntes (R$ milhões), disponibilizados 

pelo BCB (número de série 4382), deflacionado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA 

(número de série número 13522) e com ajuste sazonal. 



23 

 

resposta da política fiscal ao estado da economia.4 A política fiscal discricionária é 

captada por meio do resíduo da equação 6, e, portanto, não representa reação às condições 

econômicas. 

Após estimativa da equação 6, o resíduo é utilizado para observar as mudanças na 

política fiscal discricionária. Assim, com base em Ciro e de Mendonça (2016) e Montes 

e Luna (2018), a equação 7 gera o indicador de impulso fiscal (FI_1)5: 

 

𝐹𝐼_1𝑡 = 𝜀𝑡 − 𝜀𝑡−12                                                                                                       (7) 

 

A figura 3 mostra o comportamento do indicador de impulso fiscal construído de 

acordo com a metodologia descrita acima.  
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Figura 3. Trajetória do Impulso Fiscal (FI_1) 

 

Assim como no estudo de Montes e Curi (2017), também consideramos o efeito 

da credibilidade da política monetária. Em relação à credibilidade da política monetária, 

                                                             
4Tanto o crescimento econômico (capturado através do log do PIB real sazonalmente ajustado) quanto a 

inflação determinam a adoção de políticas de estabilização e a taxa real de juros afeta a decisão de investir 

em infraestrutura pública. Em resumo, essas variáveis definem a prociclicidade ou contra-ciclicidade da 

política fiscal. Diferente de Ciro e de Mendonça (2016), usamos a taxa de inflação em vez dos preços do 

petróleo. Ciro e de Mendonça (2016) estudam o caso colombiano, onde os preços do petróleo afetam o 

estado da economia e contribuem significativamente para a receita total. No caso da economia colombiana, 
a exportação depende em grande parte do setor primário, em que o petróleo representa 50% do total. Uma 

importante fonte de receita do governo nacional da Colômbia é a companhia petrolífera estatal (A Ecopetrol 

responde por aproximadamente 30% do imposto de renda) e o orçamento do governo é definido com base 

no preço do petróleo no mercado de futuros. Como nesse trabalho o caso brasileiro é estudado e o Brasil 

apresentou vários episódios de alta inflação, incluímos a inflação para garantir que os resultados não sejam 

impulsionados pelos episódios inflacionários. A inclusão da taxa de inflação nesse tipo de equação também 

foi adotado por Fatas e Mihov (2003b), Afonso et al. (2010) e Montes e Luna (2018). 
5Tal como Ciro e de Mendonça (2016), usamos uma defasagem de 12 meses porque é longo o suficiente 

para medir mudanças importantes na política fiscal. 
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seguimos a literatura e utilizamos o índice proposto por de Mendonça (2007), o qual se 

baseia na ideia de Agénor e Taylor (1992) de que séries de expectativas de inflação podem 

ser usadas para derivar um índice de credibilidade. Assim como propôs Svensson (2000), 

a credibilidade pode ser medida pela diferença entre a expectativa de inflação e a sua 

meta. Essa ideia está de acordo com a definição de credibilidade apresentada por 

Cukierman e Meltzer (1986), em que a credibilidade pode ser medida pelo valor absoluto 

da diferença entre os planos do policymaker e a crença do público sobre esses planos. 

Blinder (2000) também apresenta uma definição compatível com essa noção: um banco 

central é crível se as pessoas acreditam que ele realmente vai fazer o que propõe. Nesse 

sentido, na prática, essa definição sugere que se observe o quanto a expectativa de 

inflação está próximo da sua meta durante o tempo. 

O índice proposto por de Mendonça (2007) tem o valor igual a 1 quando a 

expectativa de inflação anual (𝐸[𝜋]) é igual a sua meta (𝜋𝑇) e decresce de maneira linear 

quanto maior for o desvio da expectativa de inflação em relação a meta anunciada. Sendo 

assim, esse índice de credibilidade varia entre 0 e 1 estritamente se as expectativas de 

inflação estão situadas entre os limites mínimos e máximos estabelecidos a cada ano (as 

bandas), e assume valor 0 quando as expectativas excedem um desses limites. A ideia do 

índice é capturar o grau de ancoragem em um índice normalizado (entre 0 e 1). Nesse 

sentido, quando as expectativas de inflação estão acima da meta (e, ao mesmo tempo, não 

excede o limite superior da banda), utilizamos, no denominador, a diferença entre o limite 

máximo (𝜋𝑡𝑀𝐴𝑋
∗ ), e a meta (𝜋𝑇). Mas, quando as expectativas de inflação estão abaixo da 

meta (e, ao mesmo tempo, não é menor do que o limite mínimo da banda), utilizamos, no 

denominador, a diferença entre o limite mínimo (𝜋𝑡𝑀𝐼𝑁
∗ ) e a meta (𝜋𝑇). O índice usa as 

expectativas de inflação obtidas do BCB, e as metas de inflação junto com as bandas de 

tolerância definidas pela autoridade monetária. A expressão 8 orienta o cálculo do índice 

de credibilidade da política monetária.  

 

 𝐶𝑅𝐸𝐷_𝑃𝑀 = {

1                                                  𝑠𝑒                  𝐸[𝜋] =  𝜋𝑡
𝑇

1 −
[𝐸[𝜋]−𝜋𝑡

𝑇]

𝜋𝑡
∗−𝜋𝑡

𝑇                     𝑠𝑒     𝜋𝑡𝑀𝐼𝑁
∗ < 𝐸[𝜋] < 𝜋𝑡𝑀𝐴𝑋

∗

0                       𝑠𝑒        𝐸(𝜋) ≥ 𝜋𝑡𝑀𝐴𝑋
∗  𝑜𝑢 𝐸[𝜋] ≤ 𝜋𝑡𝑀𝐼𝑁

∗

}                                 (8) 

 

Além dessas variáveis, o modelo utliza outras variáveis de controle, também 

consideradas por Montes e Curi (2017). Assim, analisamos o efeito: da expectativa média 

de crescimento do PIB (formada para diferentes horizontes de tempo, quanto também 
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para a componente principal desses horizontes de tempo) (𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐_𝐺𝐷𝑃𝑡); da estrutura a 

termo da expectativa da dívida líquida como porcentagem do PIB e a componente 

principal dessa estrutura (𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐_𝐷𝑒𝑏𝑡𝑡); da estrutura a termo do desacordo de 

expectativas da dívida líquida como porcentagem do PIB e a componente principal dessa 

estrutura (𝐷𝑖𝑠𝑎𝑔_𝐷𝑒𝑏𝑡𝑡); da taxa de inflação observada (𝐼𝑛𝑓𝑡)
6 e; do risco-país (𝐸𝑚𝑏𝑖𝑡)  

medido pelo JP Morgan e obtido por meio do IPEA Data7. É importante destacar que a 

variável  𝐸𝑚𝑏𝑖𝑡 capta choques relacionados as crises enfrentadas pelo Brasil durante o 

período analisado. A tabela A1 (no Apêndice) apresenta as estatísticas descritivas de todas 

as variáveis usadas na análise.   

Baseado em Dovern et al. (2012), Montes et al. (2016) e Montes e Curi (2017), a 

estrutura a termo do desacordo de expectativas da dívida líquida é construída a partir de 

dados do sistema gerenciador de séries temporais disponibilizados pelo Banco Central do 

Brasil (BCB)8. De forma a entender melhor a construção, é importante apresentar a 

notação a seguir: t é o instante de tempo em que a expectativa é formada9, i identifica o 

agente que faz as projeções (i ∈ I, em que I é o conjunto de agentes10) e X é a variável de 

interesse do desacordo. Logo, 𝐸𝑖,𝑡𝑋
𝑎+𝑗 representa a expectativa formada pelo agente no 

instante t sobre o valor que a dívida líquida terá no final do ano a+j11. Então, 𝐸𝑡
𝑚𝑖𝑛𝑋𝑎+𝑗 =

min ( 𝐸𝑖,𝑡𝑋
𝑎+𝑗, i ∈ I) denota o valor mínimo da distribuição, enquanto 𝐸𝑡

𝑚𝑎𝑥𝑋𝑎+𝑗 =

max ( 𝐸𝑖,𝑡𝑋
𝑎+𝑗, i ∈ I) denota o valor máximo. A medida de desacordo usada nesse artigo 

é  𝐷𝑖𝑠𝑎𝑔_𝑋𝑡
𝑎+𝑗

 , que é calculada da seguinte forma: 

 

𝐷𝑖𝑠𝑎𝑔_𝑋𝑎+𝑗 = 𝐸𝑡
𝑚𝑎𝑥𝑋𝑎+𝑗 − 𝐸𝑡

𝑚𝑖𝑛𝑋𝑎+𝑗                                                                       (9) 

 

Previsões como 𝐸𝑖,𝑡𝑋
𝑎+𝑗 são conhecidas como eventos fixos porque o horizonte 

previsto varia de acordo com a passagem do tempo. De fato, o período de expectativas 

formadas em t sobre o valor que a variável X terá no final do ano a + j decresce conforme 

t se aproxima de a (ano para o qual as expectativas são formadas). Esse padrão de 

                                                             
6Taxa de inflação acumulada em 12 meses - IPCA (número de série 13522) obtida do banco de dados do 

BCB. 
7Séries EMBI + Risco-Brasil - séries diárias convertidas mensalmente por meio das médias. 
8O BCB disponibiliza as estatísticas de máximo, mínimo, mediana, média, coeficiente de variação e desvio 

padrão diários da dívida líquida em evento fixo para o final do ano corrente e 4 anos à frente. 
9O instante de tempo é caracterizado por uma data específica, ou seja, um dia d, um mês m e um ano a. 
10O número de agentes em I é I. 
11j = 0: ano atual; j = 1: ano imediatamente após o ano atual; j = 2: 2 anos após o ano atual; j = 3: 3 anos 

após o ano atual; j = 4: 4 anos após o ano atual. 
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diminuição do horizonte de previsão, à medida que t avança ao longo do ano, leva a um 

comportamento sazonal em medidas de desacordo baseadas em expectativas de eventos 

fixos, justamente porque a dispersão de expectativas tende a diminuir à medida que o 

horizonte de previsão diminui.12 

Com o objetivo de evitar esse comportamento sazonal, vários estudos recorrem ao 

horizonte fixo, em que o horizonte de previsão não varia com a passagem do tempo (e.g., 

Mankiw et al., 2003; Montes et al., 2016; Oliveira e Curi, 2016; Montes e Curi, 2017). 

Como proposto em Dovern et al. (2012), a conversão de evento fixo para horizonte fixo 

é feita por meio da seguinte fórmula: 

 

𝐸𝑡𝑋
12(𝑗+1) = 

12−(𝑚−1)

12
 𝐸𝑡𝑋

𝑎+𝑗 + 
𝑚−1

12
 𝐸𝑡𝑋

𝑎+𝑗+1 , 𝑗 = 0,1,2,3…                                       (10) 

 

Onde m representa o mês em que a expectativa é formada e 𝐸𝑡𝑋
12(𝑗+1)   denota a 

média das expectativas dos agentes sobre o valor que a variável X (que é a dívida líquida) 

terá no final dos próximos 12 (j + 1) meses. A mesma fórmula é usada para interpolar 

projeções mínimas e máximas, a fim de calcular o desacordo de expectativas (assim como 

as expectativas médias). No final do processo, derivamos uma estrutura a termo de 

desacordo de expectativas da dívida: 𝐷𝑖𝑠𝑎𝑔_𝐷𝑒𝑏𝑡𝑡
12, 𝐷𝑖𝑠𝑎𝑔_𝐷𝑒𝑏𝑡𝑡

24, 𝐷𝑖𝑠𝑎𝑔_𝐷𝑒𝑏𝑡𝑡
36 e 

𝐷𝑖𝑠𝑎𝑔_𝐷𝑒𝑏𝑡𝑡
48. Como o BCB divulga as previsões para o atual e os próximos 4 anos, a 

fórmula acima pode ser aplicado tomando j = 0, 1, 2, 3 e 4. Portanto, podemos sempre 

interpolar previsões para os horizontes temporais fixos de 12, 24, 36 e 48 meses. 

O procedimento descrito é realizado diariamente, permitindo o estudo da estrutura 

a termo de desacordo para cada dia útil. As séries temporais compostas por observações 

diárias são convertidas para a frequência mensal através de médias mensais. O passo final 

é extrair a primeira componente principal dessas séries com as quatro maturidades (12, 

24, 36, 48 meses) da mesma forma que foi feita para o prêmio de risco de inflação. As 

técnicas de conversão de previsões de eventos fixos em horizonte fixo, de frequência 

mensal e de extração da componente principal (pc) são aplicados para calcular as 

seguintes variáveis: 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐_𝐺𝐷𝑃𝑡 , 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐_𝐷𝑒𝑏𝑡𝑡 e 𝐷𝑖𝑠𝑎𝑔_𝐷𝑒𝑏𝑡𝑡.  

                                                             
12Um exemplo poderia ajudar a esclarecer esse problema. Suponha que um agente, em março de 2005, 

calcule sua expectativa sobre o valor da dívida liquida no final de 2005. Neste caso, podemos dizer que o 

horizonte temporal da previsão é de 10 meses porque os primeiros 2 meses de 2005 já passaram e os valores 

do balanço orçamentário para janeiro e fevereiro são conhecidos. Pela mesma linha de raciocínio, quando 

esse agente calcula sua expectativa da dívida líquida em setembro de 2005 sobre o valor do saldo 

orçamentário no fechamento de 2005, o horizonte de sua previsão diminui para 4 meses. 
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A figura 4 apresenta os gráficos das variáveis de controle descritas acima.

 

Figura 4. Trajetória das variáveis de controle 

 

Dado que a análise utiliza séries de tempo, para evitar regressões espúrias, será 

testada a estacionariedade das séries por meio dos seguintes testes de raiz unitária: 

Augmented Dickey-Fuller (ADF), Phillips-Perron (PP) e Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-

Shin (KPSS) (reportados na tabela A2 do apêndice). De acordo com os resultados, 

podemos observar que apenas o prêmio de risco de inflação (𝑅𝑃𝑡), o impulso fiscal (𝐹𝐼𝑡), 

a componente principal do desacordo de expectativas da dívida pública líquida 

(𝐷𝑖𝑠𝑎𝑔_𝐷𝑒𝑏𝑡𝑡
𝑝𝑐
) e o  𝐸𝑚𝑏𝑖𝑡 são integradas de ordem zero, I(0), todas as demais variáveis 

são I(1). Para as séries I(1), nas estimações, estas entram diferençadas, assim, usamos Δ 

como operador da primeira diferença. Assim, a estrutura do modelo analisado no estudo 

é: 

 

𝑅𝑃𝑡
𝑃𝐶 = 𝛽1 + 𝛽2𝑍 + 𝛽3𝐹𝐼𝑡 + 𝛽4Δ𝐶𝑅𝐸𝐷𝑡 + 𝛽5𝐹𝐼𝑡 ∗ Δ𝐶𝑅𝐸𝐷𝑡 + 𝜉𝑡                       (11) 
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onde, 𝑅𝑃𝑡
𝑃𝐶  é a componente principal das maturidades do prêmio de risco de inflação, 𝛽1 

é o intercepto, Z é um vetor formado pelas seguintes variáveis de controle: 

𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐_𝐺𝐷𝑃𝑡
𝑃𝐶 , 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐_𝐷𝑒𝑏𝑡𝑡

𝑃𝐶 , 𝐶𝑅𝐸𝐷_𝑃𝑀, 𝐷𝑖𝑠𝑎𝑔_𝐷𝑒𝑏𝑡𝑡
𝑃𝐶 , 𝐼𝑛𝑓𝑡 ,  𝐸𝑚𝑏𝑖𝑡. Por sua vez, 

𝐹𝐼𝑡 é o impulso fiscal, Δ𝐶𝑅𝐸𝐷𝑡 corresponde às variações no índice de credibilidade fiscal 

(o qual pode ser CRED_MA ou CRED_MM), o termo iterativo (𝐹𝐼𝑡 ∗ Δ𝐶𝑅𝐸𝐷𝑡) capta o 

impacto exercido por melhorias (ou pioras) na credibilidade fiscal sobre o efeito marginal 

que o impulso fiscal exerce sobre o prêmio de risco de inflação. Assim, o efeito que a 

política fiscal discricionária exerce sobre o prêmio de risco de inflação passa a ser função 

de aumentos, ou reduções, da credibilidade fiscal. 

Com base na equação 11, outras equações serão estimadas, onde as variáveis 

dependentes são os prêmios de risco de inflação para as maturidades de 24, 36 e 48 meses 

(ou seja, 𝑅𝑃𝑡
24, 𝑅𝑃𝑡

36 e 𝑅𝑃𝑡
𝑃48). Com relação ao prêmio de risco de inflação com horizonte 

de 12 meses, esta maturidade será excluída da análise, pois, embora existam muitos títulos 

nominais de curto prazo, o mesmo não é válido para os títulos reais, ou seja, o prêmio de 

risco para títulos nominais é bem medido para um horizonte de 12 meses, porém, para 

títulos reais, o prêmio de risco é uma mera extrapolação do modelo de Svensson (1994). 

Com isso, a “break-even inflation” é bem medida para o médio e longo prazo, mas não 

para o curto prazo. Ademais, o prêmio de risco de inflação é pequeno para horizontes 

curtos, já para horizontes longos ele é variável no tempo e correlacionado com o consumo 

e a volatilidade do mercado de ações (Vicente e Graminho, 2015). Por fim, segundo o 

Banco Central do Brasil (BCB), “No desenho atual do sistema, o CMN define em junho 

a meta para a inflação de três anos-calendário à frente”.13 Ou seja, as maturidades 

analisadas estão em conformidade com o objetivo de estabilidade de preços do BCB, o 

qual coloca ênfase na estabilidade dos preços no médio e longo prazo. 

A tabela 1 abaixo, apresenta as correlações entre as variáveis de interesse e os 

prêmios de risco a serem estimados. No tocante as correlações entre os prêmios de risco 

e a credibilidade fiscal, observamos correlações negativas na maioria dos casos (como 

esperado). Quanto às correlações entre os prêmios de risco de inflação e o impulso fiscal, 

observamos correlações positivas em todos os casos.  

 

                                                             
13De acordo com o BCB, esse horizonte mais longo reduz incertezas e melhora a capacidade de 

planejamento das famílias, empresas e governo. Para mais detalhes, consultar: 

https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/metainflacao. 
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Tabela 1. Correlações entre os prêmios de risco e as variáveis de interesse 

 

 

A análise é baseada em estimações pelo método dos mínimos quadrados 

ordinários (OLS), pelo método dos momentos generalizados (GMM) e pelo método dos 

momentos generalizados em dois estágios (GMM-2s). As estimativas obtidas por OLS e 

GMM utilizam a matriz robusta de Newey-West (HAC), enquanto o GMM-2 utiliza a 

matriz de Windmeijer para amostras finitas (Windmeijer, 2005). Enquanto o OLS é 

suscetível a problemas de simultaneidade e endogeneidade dos regressores, o GMM 

fornece estimativas consistentes (Wooldridge, 2001; Hall, 2015) e permite verificar se os 

resultados com o OLS são preservados. Portanto, o GMM é utilizado para lidar com 

problemas de endogeneidade. Nas estimativas por GMM, a seleção de instrumentos segue 

Johnston (1984), ou seja, os instrumentos foram datados do período t-1 ou anterior para 

assegurar a exogeneidade. O teste J padrão foi realizado e relatado para indicar se a 

condição de ortogonalidade é satisfeita. Além disso, para eliminar qualquer possibilidade 

de distorção nos resultados, a razão entre o número de instrumentos e o número de 

observações é relatada, e o teste de Durbin-Wu-Hausman, de endogeneidade dos 

regressores, também é apresentado (Durbin, 1954; Wu, 1973; Hausman, 1978). 

 

Variáveis RP
pc

RP
24

RP
36

RP
48

CRED_MA -0.29 -0.19 -0.29 -0.35

CRED_MM -0.03 0.12 -0.07 -0.17

FI_1 0.07 0.04 0.06 0.07
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4. Resultados 

 

A tabela 2 apresenta os resultados das estimações relacionadas à equação 11, onde a 

variável dependente é a componente principal das diferentes maturidades do prêmio de risco de 

inflação, e o índice de credibilidade fiscal utilizado é o CRED_MA. Por sua vez, a tabela 3 

apresenta as estimações para as diferentes maturidades do prêmio de risco de inflação (ou seja, 

𝑅𝑃𝑡
24, 𝑅𝑃𝑡

36 e 𝑅𝑃𝑡
𝑃48), e o índice de credibilidade fiscal é o CRED_MA. De modo a verificar se 

os resultados são robustos, a tabela 4 apresenta as estimações obtidas por GMM e GMM-2s 

para os diferentes prêmios de risco analisados como variável dependente (ou seja, 

𝑅𝑃𝑡
𝑃𝐶 , 𝑅𝑃𝑡

24, 𝑅𝑃𝑡
36 e 𝑅𝑃𝑡

𝑃48), mas utiliza o índice de credibilidade fiscal CRED_MM.  

Em relação às variáveis de interesse, os resultados revelam que a adoção de políticas 

fiscais discricionárias aumenta o prêmio de risco de inflação. Todos os coeficientes 

relacionados ao impulso fiscal (FI_1) (tabelas 2, 3 e 4) são positivos e significantes. Portanto, 

na medida em que o governo faz uso de políticas fiscais discricionárias e, por conseguinte, 

maior o impulso fiscal, maior é o prêmio de risco de inflação.  

No tocante à credibilidade fiscal, os resultados indicam que aumentos da credibilidade 

fiscal reduzem o prêmio de risco de inflação, e vice-versa. Em todos os casos, os coeficientes 

para ∆CRED_MA e ∆CRED_MM são negativos e estatisticamente significantes. Ademais, os 

coeficientes da variável iterativa são negativos e significantes, exceto o coeficiente obtido para 

a maturidade de 48 meses por GMM-2s na tabela 4 (o qual não apresentou significância 

estatística). Assim, os resultados apontam que os ganhos de credibilidade fiscal são capazes de 

mitigar o efeito do impulso fiscal sobre o prêmio de risco de inflação.  

Em geral, os efeitos das variáveis de controle estão de acordo com os resultados 

esperados e já encontrados na literatura. Analisando os efeitos da variável ∆Expec_GDP, a 

maioria dos coeficientes é positivo, mas não significante. Esse resultado está de acordo com 

Ciccarelli e García (2009) e Montes e Curi (2017), que argumentam que um aumento na 

expectativa de crescimento do PIB gera um aquecimento econômico e pressões inflacionárias. 

 Quanto às variáveis relacionadas à dívida pública, ∆Expec_Debt e ∆Disag_Debt, os 

coeficientes são positivos para todas as estimações, e significantes na maioria dos casos. Desse 

modo, um aumento da incerteza relacionada ao comportamento da dívida pública, capturada 

por essas variáveis, tem um papel importante no comportamento do prêmio de risco de inflação, 

levando a um aumento do mesmo.  
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Uma vez que a taxa de inflação é uma variável relacionada ao prêmio de risco de 

inflação, as estimativas revelam, para todos os casos, que o efeito de ∆Inf é positivo e 

significante. O mesmo acontece para o Embi, resultados positivos e significantes, com exceção 

da estimativa GMM-2s para o prêmio de risco com maturidade de 48 meses que utilizam a 

variável CRED_MM. Esse resultado também corrobora a teoria de que um maior risco país, 

medido pelo Embi, aumenta o prêmio de risco de inflação (Montes e Curi, 2017). 

 Por fim, em relação ao efeito da credibilidade monetária, as estimativas apresentam 

coeficientes negativos e significantes em sua maioria. Ou seja, quanto maior a credibilidade 

monetária, menor será o prêmio de risco de inflação. Esse resultado corrobora o que foi 

encontrado por Montes e Curi (2017). Como o prêmio de risco é composto pela expectativa de 

inflação, e o índice de credibilidade monetária está capturando o desvio da expectativa de 

inflação em relação à meta, então, na medida em que o comprometimento do Banco Central 

com o regime de metas para inflação aumenta, o prêmio de risco diminui. 

    

Tabela 2. Estimações por OLS, GMM e GMM-2s (variável dependente RPPC) 

 
Nota: Níveis de significância marginal: *** denota 0.01, ** denota 0.05 e * denota 0.1. Os erros 

padrão robustos (Newey–West) estão entre parênteses. P(Estatística F) reporta o respectivo p-

valor do teste F. P(Estatística J) relata o respectivo p-valor do teste-J. O teste D–W –H é o teste 

de Durbin–Wu–Hausman (diferença nas estatísticas J) com hipótese nula de que os regressores 

são exógenos. P(D-W-H) relata o respectivo p-valor do teste D-W-H. 

OLS GMM GMM-2s

PC PC PC

-0.1247 -0.1909 -0.1981

(0.1597) (0.1212) (0.1572)

-0.5299 0.1739 0.4399

(0.8197) (0.6373) (0.9459)

1.2891 2.3919*** 2.8556***

(0.7789) (0.8095) (1.0092)

0.2041* 0.1703** 0.1303*

(0.1047) (0.0669) (0.0770)

0.8205** 0.7446** 1.1896**

(0.3357) (0.3573) (0.4577)

0.0102** 0.0237*** 0.0182***

(0.0043) (0.0043) (0.0055)

-1.3416 -2.3990** -2.5487*

(1.1461) (1.0216) (1.5118)

7.2457** 15.3997* 19.0703***

(3.6307) (8.8697) (5.0572)

-30.4476*** -27.4161*** -32.0542***

(11.2330) (6.1782) (11.3633)

-693.1235*** -1468.8210*** -1192.9780***

(223.4397) (393.4269) (439.0517)

Adj. R
2       0.4302 0.3825 0.4193

Estatística F 0.0000

P(Estatística F) 0.0011

Estatística J 23.1195 24.8629

P(Estatística J) 0.6786 0.9190

D-W-H test 1.3781 1.7483

P(D-W-H) 0.9980 0.9949

No. Instr./No. Obs 0.2418 0.3067

ΔCRED_PM

FI_1*ΔCRED_MA

ΔCRED_MA

ΔEmbit-1

FI_1

ΔInft-4

Variáveis

Intercepto

ΔExpec_GDP t-3
m

ΔExpec_Debt
m

ΔDisag_Debtt-1
m
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Tabela 3. Estimações por GMM e GMM-2s (variáveis dependentes: RP24, RP36 e RP48) 

 
Nota: Níveis de significância marginal: *** denota 0.01, ** denota 0.05 e * denota 0.1. Os erros padrão 

robustos (Newey–West) estão entre parênteses. P(Estatística J) relata o respectivo p-valor do teste-J. O teste 

D–W –H é o teste de Durbin–Wu–Hausman (diferença nas estatísticas J) com hipótese nula de que os 

regressores são exógenos. P(D-W-H) relata o respectivo p-valor do teste D-W-H. 
 

 

 

GMM GMM-2s

m=24 m=36 m=48 m=24 m=36 m=48

0.5766*** 0.7982*** 0.9079*** 0.5906*** 0.7609*** 0.9354***

(0.0505) (0.0470) (0.0455) (0.0910) (0.0839) (0.0633)

-0.0706 2.5069*** 3.3489*** -0.1348 1.6346 3.0960**

(0.5542) (0.9531) (1.0406) (0.6149) (1.5042) (1.5414)

0.5449*** 0.4514*** 0.2549*** 0.5226*** 0.4707*** 0.2824***

(0.0844) (0.0755) (0.0448) (0.1054) (0.1090) (0.0695)

0.1385*** 0.0802*** 0.0104 0.0933* 0.0581* 0.0185

(0.0378) (0.0249) (0.0153) (0.0494) (0.0323) (0.0238)

0.3934** 0.4597*** 0.2710** 0.3754* 0.4452* 0.0368*

(0.1560) (0.1546) (0.1333) (0.2253) (0.2385) (0.2113)

0.0146*** 0.0095*** 0.0054*** 0.0134*** 0.0085*** 0.0063**

(0.0017) (0.0018) (0.0018) (0.0031) (0.0021) (0.0024)

-1.4798** -1.2255** 0.0923 -1.2071* -1.3802** 0.0218

(0.5743) (0.5884) (0.4407) (0.6878) (0.6776) (0.6204)

6.4467* 6.9064* 5.7111* 7.3830* 8.6307** 6.9289*

(3.4126) (3.9463) (3.3135) (3.8852) (3.5968) (4.0768)

-15.3691*** -8.3954*** -13.1176*** -17.4753*** -8.9458** -13.4989***

(3.6699) (2.8512) (2.9484) (5.4623) (3.8592) (4.0536)

-645.0653*** -600.5963*** -466.6159*** -665.0492*** -401.2877** -375.9954*

(157.9625) (171.1148) (130.9694) (238.5131) (180.3068) (212.3859)

Adj. R
2       0.3187 0.2665 0.1463 0.3716 0.3416 0.1308

Estatística J 23.1284 25.2440 21.5290 24.2878 27.5568 23.7497

P(Estatística J) 0.6257 0.5052 0.8973 0.8644 0.8426 0.9807

D-W-H test 4.4541 1.4384 4.5314 3.5281 1.3006 4.0093

P(D-W-H) 0.8791 0.9976 0.8731 0.9396 0.9984 0.9108

No. Instr./No. Obs 0.2338 0.2338 0.2752 0.2810 0.3067 0.3356

Variáveis

FI_1*ΔCRED_MA

ΔEmbit-1

ΔCRED_PM

FI_1

ΔCRED_MA

ΔInft-4

Intercepto

ΔExpec_GDP t-3
m

ΔExpec_Debt
m

ΔDisag_Debtt-1
m
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Tabela 4. Estimações por GMM e GMM-2s (variáveis dependentes: RPPC, RP24, RP36 e RP48)  

 
Nota: Níveis de significância marginal: *** denota 0.01, ** denota 0.05 e * denota 0.1. Os erros padrão robustos 

(Newey–West) estão entre parênteses. P(Estatística J) relata o respectivo p-valor do teste-J. O teste D–W –H é o 

teste de Durbin–Wu–Hausman (diferença nas estatísticas J) com hipótese nula de que os regressores são exógenos. 

P(D-W-H) relata o respectivo p-valor do teste D-W-H. 

 

De modo a verificar o impacto econômico das variáveis estimadas sobre o prêmio de 

risco de inflação, analisamos os efeitos de um choque de um desvio padrão nessas variáveis e 

seus efeitos sobre os diferentes prêmios de risco. Essa análise permite uma interpretação mais 

precisa do efeito das variáveis de interesse, impulso fiscal e credibilidade fiscal, sobre o prêmio 

de risco de inflação. A tabela 5 apresenta os resultados desses impactos em pontos base (pb). 

Para isso, calculamos o coeficiente médio de cada variável com base nos coeficientes 

estatisticamente significantes obtidos de cada estimação.  

Os resultados apontam, no caso da componente principal, que o aumento de um desvio 

padrão em FI_1, o RPpc aumenta em 0.2952 pontos base. Ao passo que o aumento de um desvio 

padrão nas variáveis ΔCRED_MA e ΔCRED_MM diminui RPpc em 0.5032 e 0.2507 pontos 

base, respectivamente. Já o efeito de um choque de um desvio padrão na variável iterativa 

diminui RPpc em 0.3825 e 0.1825 pontos base no caso de ΔCRED_MA e ΔCRED_MM, 

respectivamente.  

GMM GMM-2s

PC m=24 m=36 m=48 PC m=24 m=36 m=48

-0.2574*** 0.5804*** 0.0772*** 0.8943*** -0.2407* 0.5994*** 0.7781*** 0.8780***

(0.0883) (0.0394) (0.0320) (0.0396) (0.1405) (0.0629) (0.0626) (0.0964)

-0.7708 -0.8898*** 0.6562 2.5965*** 0.1360 -1.2235 0.4426 2.1835

(0.5935) (0.2697) (0.6989) (0.9107) (0.1673) (0.9694) (1.1797) (1.7727)

2.2492*** 0.6108*** 0.5287*** 0.3161*** 1.0660 0.4033*** 0.4873*** 0.1904

(0.5138) (0.0790) (0.0679) (0.0564) (1.0572) (0.1279) (0.1231) (0.1371)

0.2801*** 0.1510*** 0.0885*** 0.0803*** 0.2828*** 0.1639*** 0.0948*** 0.0772

(0.0554) (0.0197) (0.0221) (0.0246) (0.0929) (0.0410) (0.0316) (0.0505)

1.7879*** 0.8014*** 0.4088*** 0.3240*** 2.1859*** 0.8027*** 0.4795** 0.5488*

(0.2920) (0.1198) (0.1200) (0.1175) (0.4911) (0.1841) (0.2206) (0.2869)

0.0257*** 0.0100*** 0.0095*** 0.0070*** 0.0273*** 0.0126*** 0.0099*** 0.0055

(0.0038) (0.0018) (0.0011) (0.0013) (0.0074) (0.0033) (0.0019) (0.0040)

-1.6585* -2.2425*** -1.4085*** -1.0955*** -3.1679* -1.3057* -1.2526* -0.8134

(0.9955) (0.4078) (0.4548) (0.4089) (1.6689) (0.7430) (0.6549) (0.5454)

25.0915*** 5.5491* 5.4871** 7.4516*** 18.9980* 13.1260* 8.9606* 11.4321*

(8.2810) (3.2052) (2.5216) (2.7806) (10.5969) (7.5609) (5.3705) (6.8629)

-15.6145* -16.9679*** -8.1607** -7.5510* -33.0697** -30.2442*** -12.6817* -16.0760*

(9.3206) (5.1080) (3.9697) (4.3595) (16.3810) (8.4292) (6.7352) (9.2195)

-543.7593* -312.3374** -374.4905* -515.7227* -1202.2940* -1256.7400* -1335.5180* 35.9295

(327.3706) (156.1254) (219.6992) (299.2153) (700.1796) (745.0850) (803.6602) (250.1843)

Adj. R
2       0.2265 0.2451 0.2241 0.0040 0.1611 0.1146 0.0041 0.0507

Estatística J 22.8300 25.9112 24.8495 22.4501 23.4255 25.1648 25.1773 22.7038

P(Estatística J) 0.9867 0.9141 0.9619 0.9844 0.9694 0.9577 0.9753 0.9874

D-W-H test 2.3500 1.4461 1.4589 2.8259 3.1497 1.2979 3.3223 1.1554

P(D-W-H) 0.9929 0.9975 0.9974 0.9708 0.9777 0.9984 0.9501 0.9971

No. Instr./No. Obs 0.3356 0.3154 0.3182 0.3267 0.3200 0.3224 0.3312 0.3425

FI_1*ΔCRED_MM

ΔEmbit-1

ΔCRED_PM

FI_1

ΔCRED_MM

ΔInft-4

Variáveis

Intercepto

ΔExpec_GDP t-3
m

ΔExpec_Debt
m

ΔDisag_Debtt-1
m
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Em relação às maturidades do prêmio de risco, os resultados para o impulso fiscal 

mostram que um choque de um desvio padrão em FI_1 aumenta o prêmio de risco com 

maturidade de 24 meses (RP24), de 36 meses (RP36) e de 48 meses (RP48) em 0.1398, 0.1289 e 

0.1356 pontos base, respectivamente. Ao passo que para a variável ΔCRED_MA o aumento de 

um desvio padrão diminui RP24, RP36 e RP48 em 0.2757, 0.1456 e 0.2234 pontos base, 

respectivamente. Ademais, o aumento de um desvio padrão em ΔCRED_MM diminui RP24, 

RP36 e RP48 em 0.2432, 0.1073 e 0.1217 pontos base, respectivamente. Em relação à variável 

iterativa, o efeito de um choque de um desvio padrão diminui RP24, RP36 e RP48 em 0.2240, 

0.1713 e 0.1441 pontos base para ΔCRED_MA e em 0.1640, 0.1787 e 0.1078 para 

ΔCRED_MM. É possível notar que, ao comparar as maturidades, os efeitos das variáveis de 

interesse é, na maioria dos casos, maior, para RP24, com exceção da iterativa que utiliza 

ΔCRED_MM. 

 

Tabela 5. Análise de um desvio padrão sobre o prêmio de risco de inflação 

 
Nota: Os coeficientes médios foram obtidos pela média dos coeficientes estimados que apresentaram significância 

estatística. Os pontos base são calculados pela multiplicação do coeficiente médio pelo desvio padrão.

PC m=24 m=36 m=48

Regressores
Coeficiente 

Médio

Desvio 

Padrão

Pontos 

Base

Coeficiente 

Médio

Desvio 

Padrão

Pontos 

Base

Pontos 

Base

Coeficiente 

Médio

Desvio 

Padrão

Pontos 

Base

Coeficiente 

Médio

Desvio 

Padrão

0.1927

ΔExpec_Debt
m 2.4989 0.1596 0.3988 0.5204 0.5988 0.21410.3116 0.4845 0.6701 0.3247 0.2845 0.7528

ΔExpec_GDPt-3
m 0.0000 0.1588 0.0000 -0.8898 0.1051 -0.0935 2.5069 0.0672

0.1160 0.1367 1.5885 0.2171 0.0804 1.8694

0.1684 3.0138 0.0640

28.8160 0.3645 0.0094 28.8160

0.1503 0.0803 1.7889 0.1436

ΔInft-4 1.3457 0.3444 0.4634 0.5932 0.3444 0.10160.2043 0.4483 0.3444 0.1544 0.2952 0.3444

ΔDisag_Debtt-1
m 0.2135 0.5435

7.4962 0.0172

0.2694 0.0062 28.8160 0.1796

ΔCRED_PM -2.4435 0.1130 -0.2761 -1.5588 0.1130 -0.1238-0.1761 -1.3167 0.1130 -0.1488 -1.0955 0.1130

ΔEmbit-1 0.0210 28.8160 0.6057 0.0127

0.1289 7.8809 0.0172 0.1356

ΔCRED_MA -29.9726 0.0168 -0.5032 -16.4222 0.0168 -0.2234-0.2757 -8.6706 0.0168 -0.1456 -13.3083 0.0168

FI_1 17.1610 0.0172 0.2952 8.1262 0.0172 0.1398

-0.1073 -11.8135 0.0103 -0.1217

FI_1*ΔCRED_MA -1118.3075 0.0003 -0.3825 -655.0573 0.0003

ΔCRED_MM -24.3421 0.0103 -0.2507 -23.6061 0.0103 -0.2432 -10.4212 0.0103

-0.1787 0.0002 -0.1078-515.7227

-0.1441

FI_1*ΔCRED_MM -873.0267 0.0002 -0.1825 -784.5387 0.0002 -0.1640 -855.0043 0.0002

-0.2240 -500.9420 0.0003 -0.1713 -421.3057 0.0003
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5. Análise de Robustez 

 

De modo a verificar a robustez dos resultados obtidos, o estudo utiliza outra variável 

para captar a política fiscal discricionária. Para isso, calculamos a diferença dos gastos 

discricionários do governo (Gasto_Discric)14 em uma janela de 12 meses, obtendo uma segunda 

medida para o impulso fiscal.  

 

𝐹𝐼_2𝑡 = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜_𝐷𝑖𝑠𝑐𝑟𝑖𝑐𝑡 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜_𝐷𝑖𝑠𝑐𝑟𝑖𝑐𝑡−12                                                                (12)       

 

A figura 5 mostra o comportamento do indicador FI_2 construído acima.  
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Figura 5. Trajetória do Impulso Fiscal (FI_2) 

 

Dessa forma, a equação 11 é estimada utilizando a variável FI_2. Para obter estimativas 

robustas, as estimações serão feitas por GMM. Os resultados são reportados na tabela 6 abaixo. 

Os resultados se mantém para todas as variáveis analisadas anteriormente.  

Em relação às variáveis de interesse, todos os coeficientes relacionados ao impulso 

fiscal (FI_2) são positivos e significantes e a credibilidade fiscal (∆CRED_MA) são negativos 

e significantes.  Desse modo, enquanto a adoção de políticas fiscais discricionárias aumenta o 

prêmio de risco de inflação, aumentos da credibilidade fiscal reduzem esse prêmio de risco. 

Além disso, todos os coeficientes da variável iterativa são negativos e significantes, ou seja, os 

                                                             
14 A série de gastos discricionários do governo foi obtida do Banco Central do Brasil (BCB) -  número de série 

24390 (Resultado Primário do Governo Central – Despesas em milhões de u.m.c. – Discricionárias). 
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ganhos de credibilidade fiscal são capazes de mitigar o efeito do impulso fiscal sobre o prêmio 

de risco de inflação.  

 

Tabela 6. Estimações por GMM (variáveis dependentes: RPPC, RP24, RP36 e RP48) 

 
Nota: Níveis de significância marginal: *** denota 0.01, ** denota 0.05 e * denota 0.1. Os erros padrão 

robustos (Newey–West) estão entre parênteses. P(Estatística J) relata o respectivo p-valor do teste-J. O 

teste D–W –H é o teste de Durbin–Wu–Hausman (diferença nas estatísticas J) com hipótese nula de que 

os regressores são exógenos. P(D-W-H) relata o respectivo p-valor do teste D-W-H. 

 

 

 

 

 

PC m=24 m=36 m=48

-0.2411* 0.5255*** 0.7474*** 0.8846***

(0.1314) (0.0490) (0.0444) (0.0443)

-0.3720 0.1419 0.9092 2.9079**

(0.8045) (0.4577) (0.8328) (1.3173)

4.3537*** 0.6216*** 0.4921*** 0.3456***

(1.0330) (0.0914) (0.0653) (0.0618)

0.1534** 0.1669*** 0.0851*** 0.0472*

(0.0638) (0.0458) (0.0245) (0.0252)

0.9490** 0.2942* 0.3235** 0.3825**

(0.4368) (0.1676) (0.1440) (0.1593)

0.0310*** 0.0163*** 0.0113*** 0.0058***

(0.0052) (0.0023) (0.0018) (0.0019)

-4.9404*** -1.8135*** -0.9413* -0.9389*

(1.4466) (0.6486) (0.5364) (0.5361)

0.00005* 0.00002* 0.00002* 0.00003*

(0.00003) (0.00001) (0.00001) (0.00002)

-30.3651*** -16.8419*** -10.8448*** -14.0050***

(7.3522) (3.6904) (2.5943) (2.8688)

-0.0098*** -0.0035** -0.0032*** -0.0035***

(0.0026) (0.0014) (0.0009) (0.0013)

Adj. R
2       0.0975 0.1806 0.2270 0.0198

Estatística J 21.5319 22.0387 25.0162 20.3253

P(Estatística J) 0.7608 0.7795 0.7242 0.8168

D-W-H test 0.6934 3.4963 1.5936 3.5037

P(D-W-H) 0.9999 0.9413 0.9964 0.9409

No. Instr./No. Obs 0.2483 0.2500 0.2685 0.2534

FI_2*ΔCRED_MA

GMM

Variáveis

Intercepto

ΔExpec_GDP t-3
m

ΔExpec_Debt
m

ΔDisag_Debtt-1
m

ΔInft-4

ΔEmbit-1

ΔCRED_PM

FI_2

ΔCRED_MA
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6. Conclusão 

 

 Até o momento, os estudos sobre o prêmio de risco de inflação buscam analisar a 

evolução e os determinantes desse prêmio de risco e da inflação implícita. Entretanto, entender 

a relação entre o lado fiscal e o prêmio de risco de inflação é importante, uma vez que decisões 

tomadas pelos formuladores de políticas fiscais podem influenciar as expectativas de inflação 

e, consequentemente, esse prêmio de risco. Com o objetivo de contribuir para a literatura que 

aborda os determinantes do prêmio de risco de inflação, este estudo é o primeiro a analisar o 

efeito da credibilidade fiscal e da adoção de políticas fiscais discricionárias (i.e impulso fiscal) 

sobre o prêmio de risco de inflação.  

As evidências sugerem que o prêmio de risco de inflação aumenta com a adoção de 

políticas ficais discricionárias. Ademais, ganhos de credibilidade fiscal diminuem o prêmio de 

risco de inflação e, além disso, mitigam o efeito da adoção de políticas fiscais discricionárias 

sobre esse prêmio de risco. Dessa forma, o estudo traz implicações importantes sobre a 

condução da política fiscal, pois, uma política fiscal discricionária combinada com uma 

melhora na eficiência do governo (capacidade de manter uma dívida pública estável) causa um 

impacto menor no prêmio de risco de inflação. 
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Apêndice 

 

Tabela A1. Estatísticas Descritivas 

 

Variáveis Média Mediana Maximo Minimo DP

RP
pc 0.000 -0.297 7.554 -2.592 1.597

RP
24 0.644 0.534 4.354 -0.551 0.804

RP
36 0.867 0.776 3.877 -0.294 0.700

RP
48 0.999 0.882 3.412 -0.445 0.710

FI_1 -0.0003 0.001 0.064 -0.132 0.017

FI_2 1133.004 936.890 45012.260 -43924.380 5783.133

CRED_MA 0.380 0.461 0.681 0.000 0.240

CRED_MM 0.695 0.750 0.900 0.340 0.165

CRED_PM 0.572 0.594 0.985 0.000 0.295

Expec_GDP
pc 0.000 0.658 2.666 -4.582 1.954

Expec_GDP
24 3.226 3.625 4.535 0.498 1.126

Expec_GDP
36 3.468 3.733 4.643 1.576 0.891

Expec_GDP
48 3.541 3.747 4.716 1.960 0.832

Expec_Debt
pc 0.000 -0.761 4.495 -2.391 1.974

Expec_Debt
24 42.049 39.423 58.654 32.851 7.406

Expec_Debt
36 41.492 37.990 60.896 31.830 8.354

Expec_Debt
48 40.957 36.706 63.347 30.424 9.225

Disag_Debt
pc 0.000 -0.661 7.177 -2.058 1.918

Disag_Debt
24 9.679 8.074 28.300 4.315 4.843

Disag_Debt
36 11.108 9.455 29.860 5.350 5.158

Disag_Debt
48 11.840 10.129 34.686 4.853 5.703

Inf 5.754 5.805 10.710 2.460 1.860

Embi 264.073 238.277 530.526 146.273 87.927
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Tabela A2. Testes de Raiz Unitária e de Estacionariedade (ADF, PP e KPSS) 

Nota: ADF – a escolha final do lag foi baseada no Critério de Informação de Schwartz. PP e KPSS − lag é o 

truncamento de largura da banda escolhido por Bartlett kernel. “I” denota intercepto; “I/T” denota intercepto e 

tendência e “N” denota nada. 

 

 

Lag t-stat 10% Lag t-stat 10% Lag t-stat 10%

RP
pc N 1 -4.174 -1.615 N 4 -3.674 -1.615 I 9 0.092 0.347

RP
24 I 1 -4.190 -2.576 I 4 -3.828 -2.576 I/T 9 0.058 0.119

RP
36 I 1 -4.217 -2.576 I 1 -3.703 -2.576 I 9 0.096 0.347

RP
48 I 0 -3.754 -2.576 I 3 -3.677 -2.576 I 9 0.098 0.347

G N 0 4.509 -1.616 N 3 4.028 -1.616 I/T 11 0.197 0.119

ΔG I 0 -13.208 -2.574 I 0 -13.208 -2.574 I 2 0.200 0.347

r I/T 1 -2.884 -3.139 I/T 4 -2.380 -3.139 I/T 11 0.197 0.119

Δr N 0 -9.221 -1.616 N 4 -9.146 -1.616 I 4 0.060 0.347

Y N 4 1.100 -1.616 I 11 -1.298 -2.574 I/T 11 0.266 0.119

ΔY N 3 -2.237 -1.616 I 2 -3.481 -2.574 I/T 11 0.252 0.119

INF I 1 -3.128 -2.574 N 9 -1.095 -1.616 I/T 11 0.140 0.119

ΔINF N 0 -6.384 -1.616 N 4 -6.372 -1.616 I 9 0.043 0.347

FI_1 N 11 -6.289 -1.615 N 3 -12.206 -1.615 I/T 3 0.035 0.119

FI_2 I 0 -12.513 -2.576 I 3 -12.515 -2.576 I/T 3 0.075 0.119

CRED_MA I/T 1 -1.734 -3.143 I/T 9 -1.263 -3.143 I/T 10 0.329 0.119

ΔCRED_MA N 0 -3.696 -1.615 N 6 -3.607 -1.615 I/T 9 0.068 0.119

CRED_MM N 3 -0.904 -1.615 I/T 9 0.938 -3.143 I/T 10 0.337 0.119

ΔCRED_MM N 2 -1.809 -1.615 I/T 8 -8.460 -3.143 I/T 9 0.128 0.119

CRED_PM I 0 -2.425 -2.576 I 4 -2.492 -2.576 I/T 9 0.166 0.119

ΔCRED_PM N 0 -11.855 -1.615 N 1 -11.860 -1.615 I/T 1 0.061 0.119

Expec_GDP
pc N 1 -1.091 -1.615 N 8 -0.971 -1.615 I 10 0.955 0.347

ΔExpec_GDP
pc N 0 -5.217 -1.615 N 2 -5.173 -1.615 I 8 0.157 0.119

Expec_GDP
24 N 1 -0.887 -1.615 N 8 -0.773 -1.615 I/T 10 0.204 0.119

ΔExpec_GDP
24 N 0 -5.530 -1.615 N 0 -5.530 -1.615 I 8 0.135 0.347

Expec_GDP
36 N 1 -0.885 -1.615 N 8 -0.760 -1.615 I/T 10 0.273 0.119

ΔExpec_GDP
36 N 0 -6.771 -1.615 N 3 -6.789 -1.615 I 8 0.254 0.347

Expec_GDP
48 N 1 -1.151 -1.615 N 7 -0.943 -1.615 I/T 10 0.302 0.119

ΔExpec_GDP
48 N 0 -8.449 -1.615 N 4 -8.680 -1.615 I 7 0.337 0.347

Expec_Debt
pc I/T 1 -0.106 -3.143 I/T 7 -0.081 -3.143 I/T 10 0.343 0.119

ΔExpec_Debt
pc I/T 0 -7.684 -3.143 I/T 5 -7.881 -3.143 I/T 8 0.083 0.119

Expec_Debt
24 N 1 0.715 -1.615 I/T 7 -0.061 -3.143 I/T 10 0.343 0.119

ΔExpec_Debt
24 I/T 0 -7.563 -3.143 I/T 5 -7.754 -3.143 I/T 8 0.084 0.119

Expec_Debt
36 N 3 0.642 -1.615 I/T 8 -0.226 -3.143 I/T 10 0.347 0.119

ΔExpec_Debt
36 I/T 0 -8.212 -3.143 I/T 6 -8.511 -3.143 I/T 8 0.080 0.119

Expec_Debt
48 N 3 0.750 -1.615 I/T 7 -0.318 -3.143 I/T 10 0.347 0.119

ΔExpec_Debt
48 I/T 0 -8.684 -3.143 I/T 6 -8.910 -3.143 I/T 7 0.080 0.119

Disag_Debt
pc N 0 -1.825 -1.615 N 6 -2.027 -1.615 I/T 10 0.130 0.119

Disag_Debt
24 I 0 -2.117 -2.576 I 5 -2.138 -2.576 I/T 10 0.120 0.119

ΔDisag_Debt
24 N 0 -14.329 -1.615 N 5 -14.252 -1.615 I 4 0.060 0.347

Disag_Debt
36 I 0 -2.323 -2.576 I 4 -2.272 -2.576 I/T 10 0.155 0.119

ΔDisag_Debt
36 N 0 -13.572 -1.615 N 1 -13.574 -1.615 I 0 0.042 0.347

Disag_Debt
48 I 0 -1.980 -2.576 I 7 -2.259 -2.576 I/T 10 0.135 0.119

ΔDisag_Debt
48 N 0 -13.171 -1.615 N 7 -13.197 -1.615 I 7 0.047 0.347

Inf I 1 -2.529 -2.576 N 8 -1.022 -1.615 I/T 10 0.101 0.119

ΔInf N 0 -5.688 -1.943 N 1 -5.725 -1.615 I/T 8 0.080 0.119

Embi I 1 -2.897 -2.576 I 4 -2.824 -2.576 I 10 0.156 0.347

Séries
ADF PP KPSS


