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BOLETIM DE EXPECTATIVAS

Leitura das curvas de juros: o que dizem         
sobre a economia?

As expectativas para juros e inflação foram, certamente, impactadas pelos últimos 
acontecimentos na política. A estrutura a termo da taxa de juros nominal obtida 
de títulos públicos embute expectativas para diversas variáveis, como a inflação, 
os juros reais e a atividade econômica. O gráfico 1 mostra que a curva de juros 
elevou-se, entre os dias 12/5/2017 e 16/6/2017, em cerca de 0,5 ponto de por-
centagem (p.p.) para os vencimentos de três anos em diante. Essa elevação, como 
se trata de juros nominais, é resultado da combinação das curvas de juros reais e 
de inflação implícita, que serão apresentadas adiante. Antes, porém, vale a pena 
ver essa elevação ocorrida ao longo desses 35 dias em perspectiva. O gráfico tam-
bém mostra, para isso, a curva oito meses antes e no dia 19/5/2017. A data de 
outubro de 2016 foi escolhida porque, naquele mês, o Copom deu início ao atual 
ciclo de afrouxamento monetário, diminuindo a meta para a taxa Selic de 14,25% 
para 14,00% na reunião de 19/10/2016. A data da curva mostrada no gráfico, 
04/10/2016, situa-se, assim, 15 dias antes da primeira redução da Selic. Desde 
então, e até 12/5/2017, as taxas dos vencimentos de um a dois anos haviam caído, 
em média, 3,0 p.p.; de três a quatro anos, perto de 2 p.p. e, para os vencimentos 
seguintes, 1,5 p.p. Porém, entre 12 e 19/5, a curva deslocou-se significativamente 
para cima, voltando ao nível de outubro de 2016 a partir do vencimento de cinco 
anos. A partir daí, porém, a curva tem se movido na direção do nível prevalecente 
em 12/5/2017, até chegar ao desenho de 16/6/2017 já descrito.

Outra característica da curva de outubro do ano passado que mudou nas datas 
mais recentes é a inclinação. Em outubro, nos vértices até três anos, a curva estava 
negativamente inclinada e, depois, plana. Em maio e junho de 2017, ela se tornou 
positivamente inclinada nos vértices até cinco anos, aproximadamente, e pratica-
mente plana a partir daí. O formato atual é o tido como normal para uma curva 
de rendimentos como essa e é geralmente interpretado como sinal positivo para a 
atividade econômica futura. Ao passo que uma curva invertida, com as taxas para 
prazos mais longos menores que as de prazo curto, costuma ocorrer quando é 
esperada uma recessão ou a continuidade de uma recessão já em curso.

As taxas nominais do gráfico 1 podem ser interpretadas como compostas de in-
flação esperada para o período e juros reais. O gráfico 2 mostra as curvas para 
a inflação.1  Entre os dias 12/5 e 16/6, a inflação esperada para os prazos mais 

1 É importante lembrar que a inflação implícita nas negociações com títulos públicos embute um prêmio de risco associado à possibilidade 
de erro na previsão de inflação. Assim, por exemplo, se uma mesma taxa de inflação for a realmente esperada para diversos vencimentos, 
a inflação implícita será mais alta para vencimentos mais longos, porque maior é o risco de erro de previsão. Para mais detalhes sobre a 
inflação implícita, ver http://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2017/03/08/tres-medidas-de-inflacao-esperada/
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curtos ficou menor e a esperada para os mais longos, a partir de quatro anos, 
aproximadamente igual. A divulgação do IPCA de maio inferior às expectativas 
pode ter levado a uma revisão para baixo na inflação de curto prazo; enquanto a 
crise política, mesmo levando ao aumento do risco-país e à desvalorização cambial, 
não causou o aumento das expectativas de inflação no médio e longo prazos. Em 
outubro do ano passado, esperava-se uma inflação mais alta no início, seguida de 
taxas mais baixas, até cinco anos à frente. Nos primeiros doze meses, esperava-se 
inflação de 6,0% (arredondando para uma casa decimal), que ia caindo até chegar 
a 5,2% no prazo de cinco anos, quando começava a subir ligeiramente. Nas cur-
vas mais recentes, observa-se o contrário: a inflação esperada para períodos mais 
longos é sempre maior do que a esperada para períodos mais curtos, embora, em 
todos os prazos, a inflação esteja abaixo da esperada oito meses atrás. Assim como 
nos juros nominais, aqui também ocorreu um salto da curva entre 12 e 19/5/2017, 
mas esse movimento foi totalmente revertido desde então.

O gráfico 3 mostra o complemento ao 
gráfico 2, isto é, as taxas de juros reais. 
Neste caso, as curvas mais recentes, de 
maio e junho, têm um formato diferente 
dos vistos anteriormente: negativamente 
inclinadas no começo e positivamente 
inclinadas (isto é, normais) a partir do se-
gundo ano. Uma possível interpretação: 
a recessão e a baixa inflação permitirão 
a queda dos juros reais nos primeiros 
anos, mas, depois, a normalização do 
crescimento do nível de atividade e a ele-
vação da inflação (vide gráfico 2) levarão 
ao aumento dos juros reais. Já a curva de 
outubro do ano passado estava negativamente inclinada em toda sua extensão. No 
caso dos juros reais, o deslocamento para baixo da curva entre outubro de 2016 e 

GRÁFICO 1
Estrutura a termo da taxa de juros nominal 
(Em %)

Fonte: Anbima.
Elaboração: Grupo de Conjuntura / Ipea / Dimac

GRÁFICO 2
Estrutura a termo da inflação implícita
(Em %)

GRÁFICO 3
Estrutura a termo da taxa real de juros
(Em %)

Fonte: Anbima.
Elaboração: Grupo de Conjuntura / Ipea / Dimac
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12/5/2017 foi, na curva de 19/5/2017, totalmente revertido para os prazos mais 
longos, a partir dos cinco anos. Para os prazos anteriores, a reversão foi parcial, 
mas significativa. De 19/5 a 16/6/2017, porém, a curva deslocou-se para baixo em 
cerca de 0,3 p.p., a partir do segundo ano de vencimento, por toda a sua extensão. 
Em relação ao momento mais otimista, em 12/5/2017, a curva permanece, em 
16/6/2017, cerca de 0,4 p.p. acima.  Um aspecto a ser levado em conta é que a taxa 
de juros real neutra pode ter se elevado entre maio e junho diante da percepção de 
maiores dificuldades de se aprovarem as reformas estruturais.

A intepretação da estrutura a termo da taxa de juros não é simples, especialmente 
na conjuntura econômica brasileira atual, em que as expectativas estão se reaco-
modando com frequência. Mas parece possível concluir: i) as quedas nas taxas de 
juros nominais e reais ocorridas entre 04/10/2016 e 12/5/2017 foram apenas 
parcialmente revertidas pelo choque negativo de meados de maio, sugerindo um 
otimismo moderado do mercado quanto às perspectivas para a economia brasilei-
ra; ii) a curva de juros nominal transitou de negativamente inclinada e plana para 
um formato normal entre outubro de 2016 e o início de maio de 2017, compatível 
com expectativa de crescimento do PIB, que não se modificou em junho, apesar 
da elevação das taxas; iii) embora a curva de juros reais continue negativamente 
inclinada nos vértices dos primeiros anos, assume um formato normal a partir 
do segundo ano, indicativo de otimismo quanto ao crescimento futuro, o que não 
acontecia em outubro de 2016.

Uma última observação: os gráficos aci-
ma começam a partir do prazo de um 
ano, como é divulgado pela Anbima para 
os juros reais e a inflação. Com isso, po-
rém, não são observados os vencimentos 
anteriores a um ano. Estes estão dispo-
níveis apenas para a taxa de juros nomi-
nal prefixada. O gráfico 4 reapresenta a 
curva mais recente incluindo os vértices 
de 21, 42, 63 e 126 dias úteis (isto é, um, 
dois, três e seis meses). Observa-se que 
o formato normal da curva só se inicia, 
realmente, depois do primeiro ano. Até 
lá, a curva é negativamente inclinada, re-
fletindo as expectativas de inflação e ju-
ros em queda e, possivelmente, de moderação na retomada do crescimento.

GRÁFICO 4
Estrutura a termo da taxa de juros nominal incluin-
do os primeiros doze meses
(Em %)

Fonte: Anbima.
Elaboração: Grupo de Conjuntura / Ipea / Dimac
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