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O Blog da Carta de Conjuntura passará a divulgar, periodicamente, na seção 

Moeda e Crédito, expectativas de inflação e juros obtidas dos sistemas de expectativas 

do Banco Central do Brasil (BCB) e de cotações de mercados, como de títulos públicos, 

swaps e futuros de juros. Este texto descreve as medidas de expectativas de inflação a 

serem divulgadas. Textos futuros apresentarão as medidas de expectativas de juros e 

trarão breves comentários sobre os dados recentes.  

Monitorar as expectativas de inflação é fundamental para o bom funcionamento 

do sistema de metas de inflação. Por essa razão, o Banco Central do Brasil faz, 

permanentemente, coleta dessas expectativas, por meio do Sistema de Expectativas de 

Mercado, cujos resultados estão disponíveis em sua página na internet e são divulgados 

semanalmente, às segundas-feiras, no boletim “Focus – Relatório de Mercado”.  

Participam cerca de 120 instituições, entre bancos, corretoras, gestores de recursos, 

consultorias, empresas do setor real e outras.  

São coletadas diversas informações, para vários índices de preços. O gráfico 1 

traz, por exemplo, a mediana da amostra completa para a variação esperada do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do IBGE, para os anos de 2017, 

2018 e 2019, em sua evolução diária desde dezembro de 2015. Observa-se a queda do 

IPCA esperado para 2017 de 6,00%, no início de abril de 2016, para 4,36% na última 

semana de fevereiro, e na primeira de março de 2017. O gráfico permite observar 

também que as expectativas para 2018 convergiram para a meta de 4,50% desde julho 

de 2016 e, para 2019, desde maio. 
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GRÁFICO 1 

Variação esperada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - 

mediana da amostra completa. 

(em %) 

 
Fonte: BCB 

Elaboração IPEA/Dimac/Gecon 

 

Outra maneira de se obterem expectativas de inflação é por meio dos retornos 

dos títulos públicos indexados à variação dos preços, mais especificamente ao IPCA, 

em comparação com os retornos de títulos prefixados. Os juros nominais prefixados 

embutem, naturalmente, uma expectativa de inflação e outra de juros reais (acima da 

inflação). Os retornos dos títulos indexados à inflação são compostos de uma parte pós-

fixada (a inflação) e uma parte prefixada (os juros reais). A comparação entre eles 

permite extrair a inflação esperada nos preços de mercado dos títulos prefixados. A 

identidade de Fisher associa a taxa nominal de juros (i) a uma composição entre a taxa 

real (r) e a expectativa de inflação (π) para o mesmo período, ou seja, (1 + i) = (1 + r) x 

(1 + π). Rearranjando-se os termos, têm-se π = [(1 + i) ÷ (1 + r)] – 1. A maneira correta 

de se fazer o cálculo requer que os retornos comparados se refiram a uma mesma 

maturidade e, para isso, a inflação implícita deve ser obtida de uma estrutura a termo da 

taxa de juros (ETTJ), que mostra a relação entre a taxa de juros e o tempo de maturação 

dos títulos. 

A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais 

(Anbima) calcula a inflação implícita a partir da ETTJ estimada com base nas cotações 

do mercado secundário de títulos públicos brasileiro, usando o modelo de Svensson 
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. Para a curva prefixada, são usadas as Letras do Tesouro Nacional (LTN) e as 

Notas do Tesouro Nacional, série F (NTN-F); as Notas do Tesouro Nacional, série B 

(NTN-B), são os títulos usados para a ETTJ indexada ao IPCA. 

Uma segunda fonte de expectativa de inflação implícita em cotações são 

contratos de swaps na BMFBovespa. Como o contrato DI x Pré fornece a taxa prefixada 

nominal de juros e o DI x IPCA, a taxa real, a comparação entre as duas cotações para 

um mesmo prazo permite o cálculo da inflação implícita esperada usando a identidade 

de Fisher acima descrita.  

É importante destacar que a inflação implícita assim calculada – tanto no caso de 

títulos públicos quanto no de swaps – não corresponde exatamente à expectativa da 

inflação embutida nos retornos dos ativos, mas a essa expectativa adicionada de um 

prêmio de risco, por sua vez composto de risco inflacionário e risco de liquidez. O 

primeiro tipo de risco se refere à possibilidade de erro na previsão de inflação, e o 

segundo reflete o fato de o mercado de títulos indexados à inflação (NTN-B) ser menos 

líquido do que o de prefixados.
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 Quando a inflação é mais volátil, o que dificulta sua 

previsão, o risco inflacionário provoca aumento nas taxas prefixadas, fazendo com que a 

inflação implícita aumente. O maior risco de liquidez aumenta os prêmios (taxas reais) 

das NTN-B, pressionando a inflação implícita para baixo. A equação de Fisher pode, 

então, ser reescrita como π = [(1 + i) ÷ (1 + r)] – 1 – spread. Nas estimativas aqui 

apresentadas, a “inflação implícita” é, portanto, igual a π + spread, não sendo possível 

discernir entre os dois componentes, nem entre os dois tipos de risco embutidos no 

spread. A diferença na estrutura de pagamentos dos juros nos dois tipos de títulos 

também seria uma fonte de distorção na inflação implícita assim calculada, mas o uso 

das curvas de cupom zero (isto é, com pagamento apenas na maturidade, sem 

pagamentos intermediários de juros) elimina esse problema. 

A inflação esperada calculada dessa forma tem, portanto, essa limitação, 

relativamente à expectativa estimada por meio do sistema Focus do BCB. Por outro 

lado, as negociações de mercado com títulos indexados a índices de preços e com swaps 

poderiam revelar de maneira mais precisa e realística a expectativa quanto à inflação 

futura, se fosse possível isolá-la, já que as pesquisas de mercado tendem a refletir a 

análise e a opinião, mas não necessariamente as apostas das instituições. Além disso, 

são áreas diferentes das instituições financeiras que originam os dois tipos de 

informação: as expectativas do Focus são produzidas pelos departamentos econômicos, 

e as do mercado de títulos e swaps, pelas mesas de operação e estrategistas de 

investimentos, através de suas compras e vendas. Ademais, vários colaboradores do 
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 Em 2016, por exemplo, os negócios com títulos indexados à inflação responderam por 24,8% do volume 

financeiro total de negócios no mercado secundário, enquanto os prefixados movimentaram 59,1% do 

volume. 



Focus não operam com títulos públicos ou swaps, como consultorias e algumas 

empresas do setor real. Assim, é de todo modo útil acompanhar as diversas fontes. 

O gráfico 2 mostra, nos últimos 36 meses, a inflação implícita em negociações 

com títulos públicos, a implícita nos swaps e a expectativa coletada pelo BCB, sempre 

para os 12 meses seguintes e todas referentes ao IPCA. Nas três séries, são usadas as 

expectativas observadas no fim de cada mês. Na maior parte do período apresentado no 

gráfico, as expectativas de inflação implícita foram maiores do que a coletada pelo 

BCB, embora, em fevereiro de 2017, a do Focus tenha sido a maior. Nota-se, também, 

que as três medidas costumam andar na mesma direção, inclusive na queda que se 

observou ao longo de 2016 e início de 2017. 

GRÁFICO 2 

Expectativa de inflação para os 12 meses seguintes 

(em %) 

 
Fonte: BCB, Anbima e BMFBovespa.  

Elaboração IPEA/Dimac/Gecon 
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Essas projeções têm antecipado corretamente a inflação? Observando o gráfico 3 

para o período considerado, as expectativas de inflação implícita (que incluem o spread 

de risco) parecem ter estado mais próximas, na maior parte do tempo, da inflação 

observada, depois de decorridos 12 meses, do que esteve a expectativa resultante das 

pesquisas de mercado do BCB. De fato, calculando-se a raiz do erro quadrático médio 

de cada uma das estimativas em relação à inflação efetivamente ocorrida, considerando-

se o período de fevereiro de 2014 a janeiro de 2017, chega-se ao valor de 2,01 pontos de 

porcentagem (p.p.) para a inflação implícita nos títulos públicos e de 2,09 p.p. para a 

implícita nos swaps, ambos um pouco menores que o erro médio de 2,34 p.p. da 



expectativa de inflação do Focus. Nos três casos, porém, o tamanho do erro é 

considerável. Chamam a atenção, também, dois equívocos das projeções: i) ao não 

preverem a forte elevação da taxa em 2015; e ii) quanto à direção da trajetória recente 

da inflação, especialmente a partir de agosto de 2016 – era esperada significativa 

elevação, mas houve forte queda. 

 

GRÁFICO 3 

Comparação entre inflação esperada e inflação observada 

(em%) 

 
 

Fonte: BCB, Anbima e IBGE 

Elaboração IPEA/Dimac/Gecon 

 


