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Resumo
MELO, R. S. Estimação da credibilidade da política monetária no Brasil. 2022.
Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ri-
beirão Preto, Universidade de São Paulo, 2022.

No contexto das metas de inflação, a credibilidade da política monetária é o nível de confi-
ança que os agentes depositam na exequibilidade de uma política anunciada pelo governo.
Não podendo ser observada, a literatura procurou mensurá-la por meio de índices base-
ados justamente na distância entre as expectativas inflacionárias dos agentes econômicos
e a meta previamente anunciada. Este trabalho estende a abordagem alternativa de Silva
(2018) por meio de especificações do modelo Probit. A estratégia permitiu a análise do
impacto de variáveis econômicas e políticas na credibilidade da política monetária para
os anos de 2003 a 2021.

Palavras-chaves: Credibilidade, Regime de Metas de Inflação, Banco Central do Brasil.



Abstract
MELO, R. S. Estimation of Brazil’s monetary policy credibility 2022. Disser-
tação (Master Degree) - School of Economics, Business Administration and Accounting
at Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2022.

Reggarding the inflation targeting regime, the credibility of monetary policy is the expec-
tations that economic agents have for the government in achieving the targets previously
announced. Unable to be observed, the literature attempted to measure it through indices
based on the distance between the inflationary expectations of economic agents and the
previously announced target. This work extends the Silva (2018) approach through sev-
eral specifications in Probit models. The strategy allowed the analysis of the impact of
economic and political variables on the credibility of monetary policy for the years 2003
to 2021.

Key-words: Credibility, Inflation Targeting, Central Bank of Brazil.
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1 Introdução

A década de 90 no Brasil foi marcada por um período de alta inflação. Após uma
série de planos de estabilização, o sucesso do Plano Real representou uma nova era da
economia brasileira, estabelecendo o real como moeda em circulação e guiando a infla-
ção a patamares agora equilibrados. Segundo Giambiagi e Villela (2005), paralelamente
a esse êxito, a gestão macroeconômica ainda expunha dois flancos: o desequilíbrio ex-
terno crescente e uma série crise fiscal. Após o progressivo desgaste da âncora cambial,
as sucessivas crises externas e os ataques especulativos contra o Real ensejaram novas
mudanças, forçando a adoção do câmbio flutuante e elevação da taxa de juros. Frente
ao desaparecimento da âncora cambial, o sistema de metas de inflação fora adotado em
junho de 1999 como nova forma de ancoragem da economia. Assim se define o “tripé” da
macroeconomia brasileira, norteada pelo regime de metas de inflação, políticas de câmbio
flexível e superávits primários.

O regime de metas de inflação fora abordado na literatura como uma forma de
combate ao viés inflacionário, valendo-se do comprometimento com a estabilidade de pre-
ços e as expectativas dos agentes. A superação do viés inflacionário foi um tema bastante
prolífico, iniciado com o arcabouço de expectativas racionais e a questão da inconsistên-
cia temporal de Kydland e Prescott (1977), para então definição por Barro e Gordon
(1983). Os trinta anos subsequentes de debate evidenciam a necessidade de estratégias
compromissadas com a estabilidade de preços e manutenção da credibilidade da polí-
tica monetária. Neste contexto, a credibilidade da política monetária é a expectativa dos
agentes econômicos no cumprimento das metas anunciadas pelo governo.

Ainda norteada pela estabilidade de preços, a literatura recente desenvolveu ín-
dices de credibilidade baseados em alguma métrica de distância entre as expectativas
inflacionárias e a meta previamente anunciada. Mais recentemente, Silva (Universidade
de São Paulo, 2018) construiu índices de credibilidade considerando os fundamentos ma-
croecônomicos. Neste contexto, o desejo deste trabalho é dar seguimento à análise do
modelo probabilístico utilizado, bem como o aperfeiçoamento de sua especificação.

Esse estudo se mostra relevante ao passo que o diagnóstico das variáveis que in-
fluenciam a credibilidade da política monetária pode reorientar o foco e ações do Banco
Central para melhor adequá-las às expectativas por parte do público. Não apenas, os
índices de credibilidade tem mostrado caráter basilar enquanto ramo do conhecimento
científico econômico. O aprimoramento destes índices pode propiciar o desenvolvimento
de diversos segmentos da literatura.

Para essa finalidade, foram utilizados dados diários mensalmente compilados de
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previsões do Relatório de Mercado Focus acerca da inflação ao final do ano, séries his-
tóricas do Ipeadata sobre juros, câmbio, resultado fiscal, risco país, atividade econômica,
além de dummies políticas e variáveis de economia externa. A partir das expectativas
inflacionárias de final de ano e os respectivos limites da meta de inflação, constrói-se uma
variável binária que assume valor um quando a projeção de inflação repousa dentro da
meta e zero caso contrário. A variável descrita é então submetida a um conjunto de mode-
los Probit contra um vetor de variáveis político-econômicas. Para cada modelo, um novo
índice de credibilidade é obtido com base em seus valores ajustados.

Este estudo se propõe a aprimorar o modelo de Silva (Universidade de São Paulo,
2018) incorporando um conjunto maior de variáveis explicativas e realizando exercícios de
robustez para o período de 2003 a 2021. O estudo considera a possibilidade de endogenei-
dade e utiliza variações das expectativas inflacionárias restringindo a informação contida
na previsão dos agentes econômicos.
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2 Revisão Bibliográfica

2.1 A importância da Credibilidade no Combate à Inflação
De acordo com Mendonça (2002), a credibilidade pode ser entendida como o nível

de confiança que os agentes econômicos depositam na exequibilidade de uma política
anunciada. No regime de metas de inflação, a credibilidade possui papel fundamental.
Uma vez anunciadas, as metas inflacionárias só ancorarão as expectativas dos agentes
econômicas na presença de credibilidade.

Kydland e Prescott (1977) inauguraram o debate que se tornaria a atual discussão
de credibilidade a partir da análise do problema da inconsistência temporal. Embora
sob uma função objetiva socialmente aceita, a Autoriedade Monetária pode se deparar
a qualquer momento com uma decisão ótima diferente da inicial e desviar-se da política
original. Assim, a discricionariedade implicaria em resultados subótimos ou instabilidade
econômica. Tal regime discricionário pode aparentar ser ótimo, mas sob o arcabouço
de expectativas racionais, a tentativa de surpresa das expectativas no curto prazo pode
resultar no aumento da inflação sem redução do desemprego. Deste modo, os formuladores
de política deveriam adotar regras previamente estabelecidas. De fato, Friedman (1968)
já recomendava a utilização de regras para condução ótima dos agregados monetários,
garantindo a consistência entre política atual e futura. A única ressalva deve-se ao fato de
que, sob a presença de choques inesperados, o cumprimento estrito das regras estabelecidas
pode adquirir um caráter deletério.

Barro e Gordon (1983) acrescentaram à literatura ao propor um modelo que intro-
duz forças reputacionais. Deste modo, algumas regras monetárias, ainda que geralmente
ideais, podem ser impostas através da potencial perda de reputação da autoridade mo-
netária. Backus e Driffill (1985) apresentam uma extensão do modelo de Barro e Gordon
cm incerteza acerca das preferências do governo. Através de um jogo estratégico entre for-
mulador de política e sindicato, o trabalho aborda a conquista de reputação por parte da
autoridade monetária. Deste modo, ambos autores dão seguimento à discussão ao eviden-
ciar a importância da reputação da política monetária como intrumento de disciplina para
a condução da autoridade monetária. De acordo com Mendonça (2002), o ponto central
da análise é a atribuição da persistência da inflação à perda de reputação do governo, em
função do não cumprimento dos acordos previamente firmados com a sociedade. Assim, a
credibilidade na política monetária poderia ser entendida como o grau de sinalização aos
agentes no qual o problema da inconsistência temporal é mitigado.

Estudos posteriores abordaram o tema da reputação e estabilidade de preços con-
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siderando uma nova força de desvio, o viés inflacionário. Segundo Romer (1996), o viés
inflacionário é o porquê de períodos de elevada inflação e oferta serem muito mais fre-
quentes que períodos de inflação demasiado baixa. Isto é, a tentação de governantes sur-
preenderem as expectativas e i) optarem pelo aumento da oferta de moeda, forçando a
economia para um nível acima do equilíbrio; ou ii) relutarem em diminuir a atividade
econômica para frear a inflação. Assim, o cerne do viés inflacionário se caracteriza pelo
problema da inconstência temporal.

De modo geral, a literatura também explorou a independência do Banco Central
como forma de mitigação do viés inflacionário e controle da discricionariedade. Nesse
contexto, três gerações de modelos de Banco Central independente podem ser encontradas.
A primeira geração originou-se com Rogoff (1985) e é caracterizada pela independência
operacional e de meta1. Deste modo, a discussão girava em torno de qual deveria ser o
papel do Banco Central. A segunda geração parte da estabilidade de preços como meta
natural a ser alcançada e discute o melhor desenho institucional para mitigar o viés
inflacionário. Entre os principais autores, destacam-se Walsh (1995) e McCallum (1995).
A terceira geração, representada por Svensson (1997), procurou unir elementos das duas
gerações anteriores.

Rogoff (1985) argumenta que restringir o Banco Central em seguir estritamente a
regra ou indicar um banqueiro central excessivamente conservador é geralmente não ótimo.
A explicação reside no fato de que, apesar de induzir barganhas salariais menos inflacio-
nárias, a utilização de tais estratégias distorce a resposta do Banco Central à choques não
antecipados, especialmente choques de oferta. O autor propõe um modelo reputacional
com Banco Central independente - dotado de autonomia operacional e metas - que mini-
miza uma função perda social. Deste modo, a adoção de um Banco Central independente
ou um banqueiro central conservador seria capaz de mitigar o viés inflacionário. O princi-
pal problema apresentado pelos modelos de primeira geração é que a estrutura elaborada
não é capaz de alcançar o ótimo de bem-estar, dado que a redução do viés inflacionário
é obtido às custas de menor estabilização do produto (MENDONÇA, 2002). Além disso,
Lockwood, Miller e Zhang (1998) apontam que a principal limitação do modelo de Rogoff
deve-se a descrição do setor privado por meramente uma função de oferta-surpresa e seu
contexto puramente estático. Na presença de persistência do produto e desemprego, os
efeitos adversos dos choques de oferta seriam magnificados. Assim, os ganhos da estabili-
zação seriam maiores. Tal resultado sugere que o menor conservadorismo seria um aspecto
desejável.

Na segunda geração, Walsh (1995) introduziu o papel de contratos ótimos entre
Banco Central e governo. A partir da estrutura de agente-principal, a sociedade (prin-
1 Segundo Fischer (1995), a independência de meta se refere à autonomia de definição do objetivo a ser

alcançado.



Capítulo 2. Revisão Bibliográfica 13

cipal) delega a condução da política monetária ao Banco Central (agente). O contrato
impõe custos ao BC quando este se desvia do nível ótimo de inflação, eliminando o viés
inflacionário. De acordo com Mendonça (2002), a grande contribuição dessa abordagem
deve-se ao fato de que o ótimo social pode ser encontrado independentemente da partilha
da mesma função objetivo e/ou conjunto de informação pelo governo e Banco Central. A
única ressalva seria a necessidade de prestação transparente de contas por parte da auto-
ridade monetária acerca de seu desempenho, para que esta não se torne uma autocracia.
A principal crítica aos modelos da segunda geração é de que o contrato - capaz de impor
de retornos financeiros inversamente relacionados à taxa de inflação - não é suficiente para
superar o problema da inconsistência dinâmica.

Svensson (1997) propôs um modelo com Banco Central conservador autônomo e
regime de metas de inflação utilizando a estrutura agente-principal. O modelo também
assume que o Banco Central possui controle perfeito sobre os preços. O principal resultado
é a possibilidade de obtenção de equilíbrio sob adoção de uma regra ótima. De acordo
com Triches e Fiorentin (2018) o sistema de metas de inflação surgiu a partir do início da
década de 1990, oferecendo uma alternativa ao regime tradicional de controle da inflação
baseado na ancoragem nominal monetária e cambial. Mishkin (2000) caracterizou o re-
gime de metas de inflação por cinco elementos principais: i) o anúncio público das metas
de inflação no médio prazo; ii) o comprometimento com a estabilidade de preços como
objetivo principal da política monetária; iii o uso de não apenas agregados monetários
para a definição dos instrumentos da política; iv) a transparência da política monetária
via comunicação com o público e agentes de mercado e v) maior prestação de contas do
Banco Central para atingir seus objetivos de inflação. O regime de metas de inflação fora
adotado no Brasil em Junho de 1999 após a implementação do Plano Real e abandono
da âncora cambial. Até o momento, diversos países já haviam adotado o regime, como a
Nova Zelândia em 1990, seguido do Canadá e Chile, em 1991. Anterior ao brasil, o sistema
também fora adotado no Reino Unido em 1992, na Suécia em 1993, Austrália em 1994 e
Polônia em 1998. Até hoje, cerca de trinta e oito países adotaram o regime de metas de
inflação2,3.

O estabelecimento do regime de metas de inflação inicia o debate e definição da
credibilidade da política montária, sob o marco de Svensson (1990). Por credibilidade
entende-se o nível de confiança na qual os agentes econômicos depositam que a política
anunciada será cumprida. Sendo uma variável não observada, a discussão de credibilidade
2 Segundo Jahan (2012), os países são: Nova Zelândia, Canadá, Reino Unido, Austrália, Suécia, Tché-

quia, Israel, Polônia, Brasil, Chile, Colômbia, África do Sul, Tailândia, Hungria, México, Islândia,
Coréia do Sul, Noruega, Peru, Filipinas, Guatemala, Indonésia, Romênia, Sérvia, Turquia, Armênia,
Gana, Uruguai, Albânia, Goergia, Paraguai, Uganda, República Dominicana, Japão, Moldávia, Índia,
Cazaquistão e Rússia.

3 A classificação do regime tem como base os dados da IMF’s Annual Report on Exchange Arrangements
and Exchange Restrictions (AREAER).



Capítulo 2. Revisão Bibliográfica 14

no Brasil tem focado na aplicação e elaboração de índices de credibilidade. Os principais
índices de credibilidade encontrados na literatura são tratados no capítulo 3.
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3 Medidas de Credibilidade

3.1 Índices “ad hoc” de Credibilidade
Esta seção apresenta índices de credibilidade da política monetária propostos na

literatura. De acordo com Faust e Svensson (2001), a ideia central dos índices de credi-
bilidade estabelece a credibilidade como negativamente relacionada à distância entre as
expectativas de inflação do setor privado e a meta de inflação anunciada. Não por acaso,
os índices de credibilidade são tais que:

𝐼𝐶𝑡 = 𝐹 (E𝑡(𝜋𝑡+1) − 𝜋*
𝑡+1) (3.1)

em que E𝑡(𝜋𝑡+1) e 𝜋*
𝑡+1 são a expectativa de inflação e a meta de inflação anunciada,

respectivamente. A função 𝐹 é tal que 𝐹 (0) = 1 e 𝐹 (𝑑0) ≥ 𝐹 (𝑑1) para 𝑑1 ≥ 𝑑0 ≥ 0.

Mendonça e Souza (2009) recapitulam três índices de credibilidade da literatura:
𝐼𝐶𝐶𝐾 , 𝐼𝐶𝑀 e 𝐼𝐶𝑆𝑀 . Denotando-se 𝑎 e 𝑡 ∈ {1, 2, . . . , 12} os subscritos para o ano e
mês, respectivamente Cecchetti, Krause et al. (2002) construíram o primeiro índice de
credibilidade (𝐼𝐶𝐶𝐾). A inflação esperada e a meta são indicados por E(𝜋) e 𝜋*

𝑡 .

𝐼𝐶𝐶𝐾 =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩
1, se E(𝜋𝑡,𝑎) ≤ 𝜋*

𝑎

1 − E(𝜋𝑡,𝑎) − 𝜋*
𝑎

0.2 − 𝜋*
𝑎

, se 𝜋𝑎 < E(𝜋𝑡,𝑎) < 0.2

0, se E(𝜋𝑡,𝑎) ≥ 0.2

(3.2)

O índice assume valores entre zero (sem credibilidade) e um (total credibilidade).
A credibilidade máxima é alcançada enquanto a expectativa de inflação for menor que a
meta de inflação, declinando linearmente até que a expectativa atinja o valor de 20%.

Mendonça (2004) desenvolveu um índice de credibilidade (𝐼𝐶𝑀) considerando os
limites predefinidos da meta de inflação:

𝐼𝐶𝑀 =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩
1, se E(𝜋𝑡,𝑎) = 𝜋*

𝑎

1 − E(𝜋𝑡,𝑎) − 𝜋*
𝑎

𝜋*
𝑎,𝑀𝑎𝑥 − 𝜋*

𝑎
, se 𝜋*

𝑎,𝑀𝑖𝑛 < E(𝜋𝑡,𝑎) < 𝜋*
𝑎,𝑀𝑎𝑥

0, se E(𝜋𝑡,𝑎) ≥ 𝜋*
𝑎,𝑀𝑎𝑥 ou E(𝜋𝑡,𝑎) ≤ 𝜋*

𝑎,𝑀𝑖𝑛

(3.3)

O índice assume valor um quando a meta de inflação é igual à inflação anual
esperada e diminui linearmente à medida que a expectativa se desvia da meta anunciada.
Quando a inflação esperada está fora dos limites de tolerância 𝜋*

𝑎,𝑀𝑖𝑛 e 𝜋*
𝑎,𝑀𝑎𝑥 estabelecidos

para cada ano, a credibilidade zero é alcançada.



Capítulo 3. Medidas de Credibilidade 16

Como aponta Souza, Mendonça et al. (2006), esse índice é considerado bastante
rigoroso. Penalizar o desvio entre expectativas e inflação mesmo dentro do intervalo de
inflação anunciado pode ser considerado muito severo para representar o comportamento
da credibilidade da política montária sob o regime de metas. Deste modo, a credibilidade
se perde a medida que público espera que a Autoridade Monetária não consiga trazer a
inflação para dentro dos limites previamente estabelecidos. Delimita-se então o intervalo
de inflação 𝜋*

𝑎,𝑀𝑖𝑛 e 𝜋*
𝑎,𝑀𝑎𝑥 para o qual a credibilidade é total e o índice 𝐼𝐶𝑆𝑀 é definido:

𝐼𝐶𝑆𝑀 =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

1, se 𝜋*
𝑎,𝑀𝑖𝑛 ≤ E(𝜋𝑡,𝑎) ≤ 𝜋*

𝑎,𝑀𝑎𝑥

1 − E(𝜋𝑡,𝑎) − 𝜋*
𝑎,𝑀𝑎𝑥

0.2 − 𝜋*
𝑎,𝑀𝑎𝑥

, se 𝜋*
𝑎,𝑀𝑎𝑥 < E(𝜋𝑡,𝑎) < 0.2

1 − E(𝜋𝑡,𝑎) − 𝜋*
𝑎,𝑀𝑖𝑛

(−𝜋*
𝑎,𝑀𝑖𝑛) , se 0 < E(𝜋𝑡,𝑎) < 𝜋*

𝑎,𝑀𝑖𝑛

0, se E(𝜋𝑡,𝑎) ≥ 0.2 ou E(𝜋𝑡,𝑎) ≤ 0

(3.4)

Assim, estabelecem-se dois casos: i) quando a inflação esperada for superior a 20%
ou ii) quando a inflação esperada for zero/negativa. Além disso, quando a expectativa de
inflação permanece entre 𝜋*

𝑎,𝑀𝑎𝑥 e 20% ou 𝜋*
𝑀𝑖𝑛 e 0%, o índice varia entre o intervalo ]0,1[.

Observe que 20% e 0% são apenas adotados por convenção do índice 𝐼𝐶𝐶𝐾 anteriormente
mencionado.

Nahon e Meurer (2009) apresentam uma nova variação dos índices anteriores:

𝐼𝐶𝑁𝑀 =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩
1, se E(𝜋) ≤ 𝜋*

𝑎,𝑀𝑎𝑥

1 − E(𝜋) − 𝜋*
𝑡

𝜋*
𝑎,𝑀𝑎𝑥 − 𝜋*

𝑡
, se 𝜋*

𝑎,𝑀𝑎𝑥 < E(𝜋) < 0.2

0, se E(𝜋) ≥ 0.2

(3.5)

Similarmante à Souza, Mendonça et al. (2006), quando a inflação esperada se
situa abaixo do limite superior da meta de inflação, o índice assume valor 1, ou seja,
credibilidade total. A medida que a inflação esperada excede o limite superior , mas
ainda inferior a 20%, o índice declina lentamente. Quando o limite de 20% é alcançado, a
credibilidade é igual a 0. Deste modo, o índice 𝐼𝐶𝑁𝑀 pode ser entendido como uma versão
assimétrica do índice 𝐼𝐶𝑆𝑀 , decaindo em credibilidade apenas no intervalo superior da
meta de inflação.

Embora divergindo em forma funcional, os índices acima apresentam decaimento
linear. A hipótese por trás de todos esses índices é a uniformidade no decaimento da
credibilidade independente da distância entre expectativa de inflação e meta (ou limites
do intervalo da meta). Tejada, Neto e Leal (2013) assumem que na vizinhança do cen-
tro da meta, pequenos afastamentos implicam em menores perdas de credibilidade. Tais
desvios podem ser decorrentes de pequenos choques ou ajustes sazonais ou temporários
de preço. De maneira análoga, se os agentes esperam grandes desvios em relação a meta,
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estes acreditam substancialmente menos em seu cumprimento. Assim, a penalização em
credibilidade deve ser proporcionalmente maior quanto mais afastada estiver a inflação
esperada do centro da meta, ou seja, mais perto dos limites do intervalo:

𝐼𝐶𝑇 𝑅𝐿 =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

1, se E(𝜋𝑡,𝑎) = 𝜋*
𝑎

1 −

√︁
[𝜋*

𝑎 − 𝜋*
𝑎,𝑀𝑎𝑥]2 − [E(𝜋𝑡,𝑎) − 𝜋*

𝑎]2
𝜋*

𝑎,𝑀𝑎𝑥 − 𝜋*
𝑡

, se 𝜋*
𝑎 < E(𝜋𝑡,𝑎) < 𝜋*

𝑎,𝑀𝑎𝑥

1 −

√︁
[𝜋𝑎,𝑀𝑖𝑛 − 𝜋*

𝑎]2 − [E(𝜋𝑡,𝑎) − 𝜋*
𝑎]2

𝜋*
𝑎 − 𝜋*

𝑎,𝑀𝑖𝑛
, se 𝜋*

𝑎,𝑀𝑖𝑛 < E(𝜋𝑡,𝑎) < 𝜋*
𝑎

0, se E(𝜋𝑡,𝑎) ≥ 𝜋*
𝑎,𝑀𝑎𝑥

ou E(𝜋𝑡,𝑎) ≤ 𝜋*
𝑎,𝑀𝑖𝑛

(3.6)

A Tabela 1 resume as principais diferenças entre os cinco índices apresentados.
Como mencionado anteriormente, fica claro que i) o índice 𝐼𝐶𝑁𝑀 é uma versão assimétrica
do índice 𝐼𝐶𝑆𝑀 ; ii o índice 𝐼𝐶𝑀 é a versão 𝐼𝐶𝑆𝑀 com decaimento dentro do intervalo da
meta e que iii) 𝐼𝐶𝑇 𝑅𝐿 é a versão não linear do índice 𝐼𝐶𝑀 .

Índice Linearidade Credibilidade = 1 Simetria Credibilidade = 0
𝐼𝐶𝐶𝐾 Linear [0, 𝜋*

𝑎[ Assimétrico [0.2, +∞[
𝐼𝐶𝑀 Linear 𝜋*

𝑎 Simétrico ] − ∞, 𝜋*
𝑎,𝑀𝑖𝑛] ∪ [𝜋*

𝑎,𝑀𝑎𝑥, +∞[
𝐼𝐶𝑆𝑀 Linear [𝜋*

𝑎𝑀𝑖𝑛, 𝜋*
𝑎,𝑀𝑎𝑥] Simétrico ] − ∞, 0] ∪ [0.2, +∞[

𝐼𝐶𝑁𝑀 Linear [0, 𝜋*
𝑎,𝑀𝑎𝑥] Assimétrico [0.2, +∞[

𝐼𝐶𝑇 𝑅𝐿 Não Linear 𝜋*
𝑎 Simétrico ] − ∞, 𝜋*

𝑎,𝑀𝑖𝑛] ∪ [𝜋*
𝑎,𝑀𝑎𝑥, +∞[

Tabela 1 – Índices de Credibilidade da Literatura.

A Figura 1 apresenta um exemplo gráfico de todos os índices de credibilidade vari-
ando de acordo com as Expectativas do Índice de Preços ao Consumidor Nacional Amplo
(IPCA). Para tal, assume-se os valores típicos de 2,5%, 4,5% e 6,5% para o limite infe-
rior, meta de meta de inflação e limite superior, respectivamente. Comparando Tejada,
Neto e Leal (2013) e Mendonça (2004), nota-se que a credibilidade de 𝐼𝐶𝑇 𝑅𝐽 decai mais
lentamente nas proximidades da meta de inflação. Para valores de credibilidade menores
que aproximadamente 0,8 (inflação esperada menor que 7% ou maior que 13% aproxima-
damente), a credibilidade decai de maneira mais acelerada. De acordo com as funções de
decaimento de 𝐼𝐶𝑀 , 𝐼𝐶𝑆𝑀 e 𝐼𝐶𝑇 𝑅𝐽 , caso se assumisse um limite inferior de 4% para o
intervalo da meta de inflação, as funções deixariam de ser simétricas. No entanto, ainda
haveria decaimento inferior e superior a partir do centro da meta de inflação. Assim, a
simetria comentada anteriormente diz respeito à presença de decaimento conjunto nos
segmentos inferior e superior em relação à meta ou ao intervalo da meta. Note também
que 𝐼𝐶𝑁𝑀 é igual ou superior à todos os outros índices comentados. Assim, pode-se con-
siderar que 𝐼𝐶𝑁𝑀 é o índice mais “otimista”, ou seja, que apresenta maiores valores de
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credibilidade em relação aos outros índices mencionados. De maneira análoga, 𝐼𝐶𝐶𝐾 pode
ser considerado o índice mais “pessimista”. Embora tenha sido um dos primeiros índices
da literatura de credibilidade, o índice 𝐼𝐶𝐶𝐾 apresenta um comportamento interessante
a medida que este não necessariamente será superior ou inferior aos demais índices.

0
.2

.4
.6

.8
1

0 5 10 15 20
Expectativa IPCA − FOCUS (%)

Cecchetti & Krause (2002) Mendonça (2004)

Souza & de Mendonça (2006) Nahon e Meurer (2009)

Tejada, Ranciaro e Leal (2013)

Figura 1 – Índices de Credibilidade da Literatura.
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3.2 Estimação da Credibilidade
Os índices apresentados anteriormente apresentam algumas limitações. Silva (Uni-

versidade de São Paulo, 2018) aponta a arbitrariedade da forma funcional e a não asso-
ciação do nível de credibilidade aos fundamentos da economia. Quanto à arbitrariedade
da forma funcional, a escolha da função de credibilidade não é transparente. Ainda que
relacionem negativamente a distância entre as expectativas inflacionárias e a meta anun-
ciada, a ausência de maior fundamentação é o cerne da diversidade das formas funcionais
encontradas.

Quanto à associação dos índices aos fundamentos da economia, este aspecto se
torna desejável à medida que estes podem servir de instrumento e orientação para as ações
dos formuladores de política econômica. Deste modo, Silva (Universidade de São Paulo,
2018) adota uma abordagem probabilística associada aos fundamentos macroeconômicos.
A abordagem parte do princípio que os agentes entendem a meta de inflação crível quando
a expectativa de inflação está dentro das bandas da meta. Assim, define-se uma variável
que assumirá valor unitário quando a média das expectativas inflacionárias E𝑡,𝑎[𝜋𝑎] dos
“N” indivíduos tomadas no mês “t” para o final do ano “a” repousarem dentro dos limites
de inflação [𝜋𝑎,𝑀𝑖𝑛, 𝜋𝑎,𝑀𝑎𝑥] previamente anunciados:

𝐶𝑡,𝑎 =

⎧⎪⎨⎪⎩1, se
∑︀𝑁

𝑖=1 E
𝑖
𝑡,𝑎[𝜋𝑎]

𝑁 ∈ [𝜋𝑎,𝑀𝑖𝑛, 𝜋𝑎,𝑀𝑎𝑥]

0, caso contrário
(3.7)

Deste modo, a credibilidade pode ser medida através da probabilidade dos agen-
tes econômicos acreditarem que a meta de inflação será cumprida ao final do ano. Essa
probabilidade pode então ser diretamente associada aos fundamentos macroeconômicos:

𝑃𝑟(𝐶𝑡,𝑎 = 1) = 𝐹 (𝛽0 + 𝛽1𝑥1,𝑡 + 𝛽2𝑥2,𝑡 + · · · + 𝛽𝑘𝑥𝑘,𝑡) (3.8)

em que 𝐹 é uma função tal que 𝐹 : R → [0, 1] e 𝑥1, 𝑥2, · · · , 𝑥𝑘 representam os fundamentos
macroeconômicos.

Assim, pode-se definir a primeira medida de credibilidade de Silva (Universidade
de São Paulo, 2018). Definindo 𝑋𝑡 = [𝑥1,𝑡, · · · , 𝑥𝑘,𝑡], tem-se:

𝐼𝐶1 = 𝑃𝑟(𝐶𝑡,𝑎 = 1|𝑋𝑡) = 𝐹 (𝛽0 + 𝛽1𝑥1,𝑡 + 𝛽2𝑥2,𝑡 + · · · + 𝛽𝑘𝑥𝑘,𝑡) (3.9)

Esse índice não apenas mensura a credibilidade da meta de inflação mas também
a associa aos fundamentos da economia, e, portanto, torna-se uma medida prescritiva
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(SILVA, Universidade de São Paulo, 2018). Obviamente, a escolha da função de decai-
mento 𝐹 (.) ainda precisa ser definida. Como esperado do arcabouço de modelos de pro-
babilidade binária, a utilização dos modelos Probit e Logit é evidente. Não apenas, dada
uma variável binária Y, o uso do percentual de sucessos de previsão total e condicional
em 𝑌 = 1 e 𝑌 = 0 oferece uma métrica de desempenho e comparação entre os futuros
índices gerados.

Observe também que essa abordagem não elimina completamente a arbitrariedade
da forma funcional, a medida que a escolha de uma função Probit ou Logit ainda pode
ser considerada “ad hoc”. No entanto, tais modelos probabilísticos baseiam-se em mé-
tricas matematicamente claras e objetivas sobre a ponderação da participação de cada
fundamento macroeconômico na formação da credibilidade. A especificação do modelo
Probit também deve ser tomada com cuidado. Levando em consideração o impacto da
credibilidade da política monetária na economia, a utilização de agregados econômicos
pode ser uma possível fonte de endogeneidade para o modelo. Em virtude da utilização
da estratégia Probit para a estimação da credibilidade, hipóteses adicionais serão definidas
futuramente durante a seção 4.3.
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4 Metodologia

4.1 Bases de Dados
A abordagem proposta por Silva (Universidade de São Paulo, 2018) na seção 3

requer variáveis acerca das expectativas dos agentes sobre a inflação e dos demais funda-
mentos macroeconômicos. Esta seção apresenta as principais fontes, dados utilizados e a
contrução das variáveis relevantes para o modelo.

A estimação do modelo utiliza dados de periodicidade mensal. Os dados principais
baseiam-se na série de estatísticas consolidada do “Sistemas Expectativas de Mercado”1

disponível no site do Banco Central do Brasil. Esse sistema monitora e permite o acesso
público às expectativas do mercado sobre as diversas variáveis macroeconômicas. Os da-
dos são extraídos do “Boletim FOCUS”, compilando previsões de cerca de 140 bancos,
gestoras de recursos e outras instituições (empresas do setor imobiliário, corretoras, con-
sultorias etc.)2. Com base na ’Pesquisa Focus’, este estudo acompanha a expectativa de
agentes de mercado sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
sendo este a referência para o sistema de metas de inflação brasileiro. Até o momento
da divulgação do IPCA mensal, os agentes econômicos podem lançar suas projeções no
“Sistema Expectativas” do Banco Central, incorporando informações às séries históricas
disponíveis pelo Banco Central ao público amplo. Isto fornece uma base de projeções dis-
ponibilizada por meio da média, mediana, máximo ou mínimo dos lançamentos para cada
dia que apresenta alguma declação. Os dados brutos da pesquisa são de díficil acesso e o
boletim disponível não indica quais ou quantas instituições declararam suas projeções em
cada dia do mês. Deste modo, as projeções do IPCA são observadas apenas sob a média
diária e construídas através da média mensal.

Variáveis adicionais consistem em outras séries temporais financeiras e estatísticas
macroeconômicas do IPEAdata. IPEAdata é um repositório de dados disponibilizado pelo
IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), fundação pública vinculada ao Minis-
tério Público Federal. O IPEAdata reúne informações de diversas fontes e reúne inúmeros
dados macroeconômicos, incluindo indicadores sociais e variáveis financeiras, trabalhistas,
logísticas, monetárias. A Tabela 2 apresenta as principais informações acerca das variáveis
utilizadas no modelo. As eventuais transformações das variáveis seguem de acordo com
os testes de raízes unitárias de Dickey-Fuller e Phillips-Perrondas presentes nas Tabelas
10 e 11 e disponíveis no apêndice.
1 Sistema de Expectativas de Mercado do Banco Central do Brasil (BCB).
2 Mais informações disponíveis em https://www.bcb.gov.br/en/monetarypolicy/marketexpectations.
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Tabela 2 – Variáveis e Transformações
Variável Fonte Transformação Variável Final

Expectativa FOCUS da inflação Expectativas BACEN - -
Taxa SELIC SGS - BACEN Δ(log(.)) selic
Dívida Líquida/PIB SGS - BACEN Δ(.) dl/pib
Índice IBC-BR SGS - BACEN Filtro Hodrick-Prescott “one sided” hiato
Taxa de Câmbio R$/US$ SGS - BACEN Δ(log(.)) cambio
Taxa EMBI+ JP Morgan - embi+
Preço do brent de Petróleo Trading Economics Δ(log(.)) brent
Three Month Treasury Bill FREDR Δ(log(.)) tb3m

A Figura 2 apresenta a evolução do IPCA mensal anualizado e os limites da meta
de inflação. É possível identificar três grandes períodos de inflação acima do intervalo
superior da meta, isto é, o ano de 2003, 2015 a 2016 e 2021. Complementarmente, o
período anterior ao ano de 2016 apresenta outros pequenos desvios em relação ao limite
superior da meta, enquanto o período 2017-2020 registra os únicos desvios em relação ao
limite inferior da meta.
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Figura 2 – Evolução do Índice de Preços ao Consumidor Amplo

A partir das expectativas inflacionárias do boletim FOCUS pode-se construir os
índices da literatura apresentados na seção 3.1. A Figura 3 apresenta a série histórica de
todos os índices para o período de Janeiro de 2000 a Dezembro de 2020. De maneira mais
ou menos acentuada, algumas quedas na credibilidade podem ser percebidas em grande
parte dos índices aproximadamente no: i) Início de 2003; ii) Segundo semestre de 2008;
iii) Meados de 2011; iv) Início de 2015 até meados de 2016 e v) Início de 2020. Estes
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períodos estão intrinsecamente relacionados aos desvios da inflação em relação à meta.
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Figura 3 – Índices de Credibilidade da Literatura - Histórico.
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4.2 Método de Construção da Variável Dependente
Uma vez apresentados os dados utilizados neste estudo, pode-se descrever a cons-

trução de algumas variáveis importantes. Primeiro, a variável dependente do estudo indica
se a média das expectativas dos agentes acerca da taxa de inflação anual E[𝜋𝑎|ℐ𝑎,𝑡] está
dentro do intervalo anunciado da meta de inflação até o final do ano. Note que a expecta-
tiva é condicional ao subconjunto de informação ℐ𝑎,𝑡 disponível ao agente econômico no
mês “t” do ano “a”. Considerando todas as informações ℐ𝑎,𝑡 que os agentes econômicos
possuem em um determinado momento, 𝐶𝑡,𝑎 assume valor unitário quando a inflação anual
esperada estiver dentro dos limites do intervalo de metas de inflação estabelecido e zero
caso contrário. Note que o conjunto de informação disponível para a previsão implica em
expectativas racionais. Até o momento da formação da expectativa do IPCA para cada
horizonte de previsão, os agentes econômicos podem utilizar toda informação disponível
ℐ𝑎,𝑡. A variável 𝐶𝑡,𝑎 define a expectativa de cumprimento da meta de inflação para a
média dos “N” indivíduos no mês “t” para o ano “a”:

𝐶𝑡,𝑎 =

⎧⎪⎨⎪⎩1,

∑︀𝑁

𝑖=1 E
𝑖
𝑡,𝑎[𝜋𝑎|ℐ𝑡,𝑎]
𝑁 ∈ [𝜋𝑎,𝑀𝑖𝑛, 𝜋𝑎,𝑀𝑎𝑥]

0, caso contrário
(4.1)

Conjecturando sobre uma variável de final de ano, a expectativa de cumprimento
consiste em valores observados mensais - as taxas de inflação nos últimos meses - e valores
não observados mensais - as taxas de inflação dos meses presente e futuros - para cada
período de projeção de mercado:

E [𝜋𝑎|ℐ𝑎,𝑡] = Π12
𝜏=1 (1 + E [𝜋𝑎,𝜏 |ℐ𝑎,𝑡]) − 1 (4.2)

Isso implica que o conhecimento sobre a taxa de inflação futura E [𝜋𝑎,𝜏≥𝑎,𝑡|ℐ𝑎,𝑡]
muda ao longo do tempo e pode ser constantemente atualizada a cada mês.

E [𝜋𝑎|ℐ𝑎,𝑡] = Π𝑡−1
𝜏=1 (1 + 𝜋𝑎,𝜏 ) Π12

𝜏=𝑡 (1 + E [𝜋𝑎,𝜏 |ℐ𝑎,𝑡]) − 1 (4.3)

A Figura 4 apresenta a expectativa de inflação anual resultante e a série histórica
do IPCA para o período amostral. Por construção, a medida que o ano avança, as expec-
tativas se aproximam da inflação. Seguindo a métrica utilizada em Silva (Universidade de
São Paulo, 2018), a expectativa anual de inflação utilizada na construção da variável de-
pendente possui fechamento anual, sendo formulada a partir da multiplicação dos valores
observados da inflação e as expectativas de inflação previstas para cada mês do ano até a
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consolidação dos doze meses. A alternativa usual consiste na utilização das expectativas
de inflação projetadas em janela de doze meses, isto é, a substituição dos valores men-
sais observados do IPCA pelas projeções de inflação dos respectivos meses. Neste caso, o
conjunto de informação disponível ℐ𝑎,𝑡 ainda se mantém inalterado, mas apresenta um
horizonte de previsão fixo em doze meses. Uma vez que a expectativa anual de inflação
sempre tem como alvo a inflação acumulada até o mês de Dezembro, a expectativa com
variação do horizonte de previsão e fechamento anual aparenta ser conceitualmente mais
adequada.
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Figura 4 – Índice de Preços ao Consumidor Amplo - histórico

A utilização da variável em fechamento anual implica em horizontes de previsão
consideravelmente mais curtos conforme o avanço do ano. Deste modo, a acurácia da
projeção em fechamento anual tende a variar em função do tempo. Embora pareça um
argumento a favor da utilização do índice em janelas, é importante ressaltar que a acu-
rácia da previsão em relação ao IPCA futuro não é o aspecto fundamental procurado nas
expectativas. Uma vez que se anseia mensurar a credibilidade por meio das expectativas
de cumprimento da meta de inflação, basta que o valor declarado reflita verdadeiramente
a expectativa inflacionária de cada agente no momento de sua declaração. Assim, o com-
promisso com a expectativa deve ser assegurado através de incentivos e monitoramento
do Banco Central. Uma vez assegurada a correspondência a correspondência entre valor
declarado e real expectativa do IPCA, qualquer entrada diária no “Sistema Expectativas”
é válida e, portanto utilizadas para o cálculo da média das projeções mensais.
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O fechamento anual ainda se mostra bastante conveniente ao associar corretamente
as expectativas inflacionárias anuais às variáveis categóricas de cada mandato presidencial.
Em virtude da amostra compreendida neste estudo superar o período de oito anos, tempo
máximo de ocupação na presidência por uma mesma pessoa, o carregamento dos meses
do índice em janela inevitavelmente incorpora o mandato de dois presidentes em uma
única observação. Assim, seria necessário ressaltar a influência conjunta e indissociável
de dois presidentes em algumas observações da expectativa de inflação. Isto é, atribuir
todos os meses ao presidente inicial durante o ano eleitoral poluiria o efeito do mandato
do presidente inicial e desconsideraria o impacto do novo presidente na expectativa de
inflação. Em contrapartida, atribuir parcialmente ou todos os meses ao último presidente
desconsideraria o impacto do presidente anterior e poluiria o efeito do novo mandato.
Deste modo, a variável dependente pode ser formulada assumindo as previsões de inflação
do Boletim Focus, E [𝜋𝑎,𝜏≥𝑎,𝑡|ℐ𝑎,𝑡], como os melhores previsores para as próximas taxas
de inflação mensais.

O cálculo de cumprimento da meta apenas utiliza valores esperados e realizados do
IPCA dado um conjunto de informação ℐ𝑎,𝑡 e os limites da meta previamente conhecidos
por todos os agentes econômicos. Deste modo, a expectativa de cumprimento da meta
também incorpora toda informação disponível ℐ𝑎,𝑡, e portanto, é gerada por expectativas
racionais. Temos assim uma variável dependente limitada que será o foco dos modelos
Probit da seção 5.2.

Uma possível variação da variável dependente consiste na alteração do período da
janela de lançamentos das projeções de inflação. Deste modo, a média da expectativa in-
flacionária considerará apenas os “𝑁𝑑” índividuos que lançaram suas projeções no sistema
até o “d-ésimo” dia do mês:

𝐶𝑑
𝑡,𝑎 =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
1, se

∑︀𝑁𝑑

𝑖=1 E
𝑖
𝑡,𝑎[𝜋𝑎|ℐ 𝑑

𝑡,𝑎]
𝑁𝑑 ∈ [𝜋𝑎,𝑀𝑖𝑛, 𝜋𝑎,𝑀𝑎𝑥]

0, caso contrário
(4.4)

Note que conforme o mês avança, as variáveis macroeconômicas correntes mensais,
como por exemplo a taxa de juros, dívida líquida e inflação, começam a ser definidas e
divulgadas. A principal consequência da limitação da janela de previsão é a modificação o
conjunto de informação ℐ 𝑑

𝑎,𝑡 disponível no momento da projeção. A partir deste resultado,
uma estratégia alternativa de superação dos obstáculos encontrados na estimação pôde
ser formulada e será comentada na seção 4.3.
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4.3 Modelo Probit e Especificação
Sendo um modelo de resposta binária, o interesse do Probit reside na probabilidade

de resposta:

𝑃 (𝑦 = 1|𝑥) = 𝑃 (𝑦 = 1|𝑥1, 𝑥2, ...𝑥𝑘) = 𝐹 (𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + · · · + 𝛽𝑘𝑥𝑘) (4.5)

em que 𝐹 é uma função que assume valores estritamente entre zero e um: 0 < 𝐹 (.) < 1.
No modelo Probit, a função 𝐹 é a função de distribuição cumulativa da normal padrão,
isto é:

𝐹 (𝑧) = Φ(𝑧) =
∫︁ 𝑧

−∞
𝜑(𝑣)𝑑𝑣 (4.6)

em que 𝜑(𝑧) é a densidade normal padrão:

𝜑(𝑧) = (2𝜋)−1/2𝑒𝑥𝑝(−𝑧2/2). (4.7)

Em razão da natureza não linear do modelo, a estimação faz usso do método de máxima
verossimilhança. Para encontrar o efeito parcial da variável 𝑥𝑗, se esta for aproximada-
mente contínua, seu efeito parcial sobre 𝑝(𝑥) = 𝑃 (𝑦 = 1|𝑥) pode ser obtido através da
derivada parcial:

𝜕𝑝(𝑥)
𝜕𝑥𝑗

= 𝑓(𝛽0 + 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + · · · + 𝛽𝑘𝑥𝑘)𝛽𝑗 (4.8)

em que 𝑓(𝑧) ≡ 𝑑𝐹
𝑑𝑧

(𝑧). Caso 𝑥1 for uma variável explicativa binária, o efeito da alteração
de 𝑥1 de zero para um, mantendo todas as demais variáveis inalteradas, é:

𝐹 (𝛽0 + 𝛽1 + 𝛽2𝑥2 + · · · + 𝛽𝑘𝑥𝑘) − 𝐹 (𝛽0𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + · · · + 𝛽𝑘𝑥𝑘) (4.9)

Deste modo, a aplicação do modelo Probit gera a seguinte equação a ser estimada:

𝑌 = 𝐹 (𝛽0 + 𝛽1𝑠𝑒𝑙𝑖𝑐 + 𝛽2𝑑𝑙𝑝𝑖𝑏 + 𝛽3ℎ𝑖𝑎𝑡𝑜 + 𝛽4𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 + 𝛽5𝑒𝑚𝑏𝑖 + 𝛽6𝑏𝑟𝑒𝑛𝑡+

𝛽7𝑡𝑏3𝑚 + dummies presidenciais + dummies eleitorais)
(4.10)

em que as variáveis selic, cambio, brent e tb3m se referem às diferenças do logarí-
timo da Taxa SELIC, câmbio, petróleo bruto (brent) e dos títulos do tesouro americano.
A variável embi indica a taxa EMBI+ e dlpib indica a diferença da dívida líquida em
porcentagem do produto interno bruto. As dummies presidenciais e eleitorais assumem
valor unitário para o mandato de cada presidente e para cada um dos quatro anos de
mandato do ciclo eleitoral, respectivamente. Uma vez estimada a equação, obtém-se os
valores ajustados por meio dos efeitos marginais de cada variável e constrói-se o índice de
credibilidade.
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Como visto na seção 4.2, a variável dependente é definida a partir das expectativas
de inflação dos agentes econômicos. Consequentemente, o resultado econômico expresso
pelos diversos indicadores da economia desempenha um papel fundamental na formação
destas expectativas. Da equação 4.10 a ser estimada, o lado direito contém alguns dos
principais indicadores macroeconômicos da economia brasileira. No entanto, se a credi-
bilidade desempenha um papel fundamental na economia, é possível argumentar que o
desempenho destes indicadores também é afetado pela credibilidade. Assim, é possível
um problema de endogeneidade por simultaneidade de variáveis. Na presença de simul-
taneidade, as estimativas obtidas pelo modelo anterior apresentarão viés. Para contornar
esse problema, é possível utilizar o Probit com a abordagem de variáveis instrumentais,
utilizando como instrumentos as próprias defasagens da taxa SELIC, dívida líquida/PIB,
hiato do produto, taxa EMBI+ e taxa de câmbio empregadas no modelo.

De acordo com Newey (1987), os parâmetros do Probit com variáveis instrumentais
pode ser eficientemente estimados através do Método dos Mínimos Quadrados Generali-
zados de Amemiya (AGLS). A estimação através do AGLS gera erros padrão consistentes
que podem ser usados posteriormente em testes de hipóteses. Deste modo, o estimador
de Newey se tornou um dos principais métodos de estimação em duas etapas. Aplicando
o método de Amemiya (1978), é possível estimar a equação 4.10 utilizando as próprias
defasagens da taxa SELIC, dívida líquida/PIB, hiato do produto IBC-Br e EMBI+ como
instrumentos e obter estimativas consistentes dos parâmetros. A superação do possível
problema de viés se dá as custas de maior variância dos estimadores, afetando os erros-
padrão e, consequentemente, os intervalos de confiança do índice de credibilidade derivado.

Outra possível alternativa para a superação do problema de endogeneidade é o
emprego de uma variável dependente que utiliza apenas de variáveis já realizadas. O
objetivo da utilização de tal estratégia é contornar o problema de endogeneidade, mas
também fornecer estimativas concisas para os intervalos de confiança. Considerando que
muitas variáveis responsáveis por influenciar a expectativa de inflação só estão disponíveis
em um momento posterior à formação da expectativa, a defasagem de tais variáveis alusiva
ao conjunto de informação ℐ 𝑑

𝑎,𝑡 dos agentes econômicos no momento de formação da
expectativa E

[︁
𝜋𝑎|ℐ 𝑑

𝑎,𝑡

]︁
elimina a possível simultaneidade entre a variável explicativa e os

demais regressores, contornando assim o problema de endogeneidade.

Durante a formação de expectativas no Boletim FOCUS, muitas variáveis ainda
não são disponíveis aos agentes econômicos. A questão é ainda mais evidente ao tomar-
se os primeiros dias de submissão das previsões no ínicio de cada mês. Durante esse
período, as variáveis macroeconômicas utilizadas já foram determinadas previamente à
determinação da credibilidade corrente. Note que também que é bastante plausível que
novas informações estejam disponíveis ao final do período de registro das previsões dos
agentes econômicos. Deste modo, a estratégia adotada para contornar tal problema foi a
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utilização da variável 𝐶𝑡,𝑎 com restrição e informação sob janelas particionadas em dez
dias. Como algumas variáveis só se encontram disponíveis ao final do mês, como por
exemplo a inflação corrente, as expectativas geradas nos vinte primeiros dias da janela de
previsão (𝑑 = 20) incorporam apenas a versão defasada de tais variáveis. Por motivos de
consistência e comparação, a expectativa gerada através dos dez primeiros dias (𝑑 = 10)
da janela de previsão também fora utilizada.
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5 Resultados

5.1 Modelos Probit
Esta seção apresenta e discute os resultados obtidos a partir das estimações Pro-

bit. Como mencionado anteriormente, o primeiro grupo de variáveis busca caracterizar o
efeito do juros, cenário fiscal, atividade econômica, risco-país e câmbio na expectativa de
cumprimento da meta de inflação no final do ano. O próximo grupo de variáveis caraca-
terizam o cenário político-eleitoral através de dummies de presidentes e ciclo político. O
último grupo manifesta as condições do cenário externo por meio da variação dos preços
do brent e a taxa de retorno dos títulos do tesouro estadunidense.

A Tabela 3 exibe os coeficientes e efeitos marginais obtidos através das estimações
dos modelos Probit e Probit com variáveis instrumentais. Os instrumentos utilizados fo-
ram as defasagens da taxa SELIC, dívida líquida/PIB, hiato do produto, taxa EMBI+ e
taxa de câmbio. A Tabela 4 apresenta os resultados das duas novas estimações utilizando
o Probit com restrição de informação da janela de previsão em vinte e dez dias. A defa-
sagem das variáveis utilizadas é denotada através da coluna (d) e representa o valor de
desconto, em meses, em relação ao momento da previsão na qual a informação da variável
é disponível.

De modo geral, os resultados indicam que a relação Dívida Líquida/PIB (dl/pib),
a taxa EMBI+ (embi+), a taxa de variação dos preços do petróleo (brent) e a taxa de
retorno dos títulos do tesouro estadunidense (tb3m) não possuem significância estatís-
tica no modelo. As variáveis macroeconômicas e indicadores políticos também perderam
bastante relevância estatística no modelo de variáveis instrumentais. Como característica
da abordagem, tal resultado pode ser decorrente tanto da maior variância do estimador
quanto da estimação livre de viés. De fato, o teste de Wald da Tabela 3 rejeita a hipótese
de exogeneidade ao nível de 1%.

Em relação aos modelos com restrição de informação, os resultados vão ao encontro
dos modelos anteriores. A comparação entre os dois modelos permite constatar que não há
mudança relevante nos coeficientes e efeitos marginais ao estabelecer a janela de previsão
em dez ou vinte dias. Com exceção da significância ao nível de 10% taxa SELIC no modelo
de vinte dias, os resultados foram em essência equivalentes. Não apenas, as estimativas
obtidas foram ao encontro das regressões anteriores.

A taxa SELIC (selic) se mostrou altamente significante e negativa no modelo Pro-
bit e levemente significante no modelo Probit com restrição da janela de previsão em
vinte dias. Este resultado vai ao encontro do verificado por Silva (Universidade de São
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Tabela 3 – Estimações PROBIT e IV PROBIT

Coeficientes Efeito Marginal
Probit IV Probit Probit IV Probit

selic −3.464*** −4.324* −0.583*** −1.052
(0.978) (2.231) (0.193) (0.817)

dl/pib −0.062 0.944 −0.010 −0.230
(0.177) (0.604) (0.030) (0.211)

hiato 0.132*** 1.791*** 0.022*** 0.044***

(0.032) (0.058) (0.005) (0.007)
embi+ −0.071 0.775 −0.012 0.189

(0.232) (0.727) (0.040) (0.216)
cambio 2.499 13.434* 0.421 3.270

(3.445) (7.865) (0.603) (2.143)
1o Lula −0.758 −0.131 −0.167 −0.032

(0.625) (0.488) (0.155) (0.112)
Dilma −1.335** −0.766 −0.307** −0.187

(0.547) (0.722) (0.133) (0.122)
Temer −1.510** −1.603*** −0.436* −0.390***

(0.685) (0.578) (0.229) (0.102)
Bolsonaro −1.954*** −1.730* −0.583*** −0.421***

(0.680) (0.929) (0.205) (0.113)
1o Ano Eleitoral −1.614*** −0.708 −0.411*** −0.172

(0.528) (0.679) (0.152) (0.118)
2o Ano Eleitoral −1.468*** 0.700 −0.361** −0.170

(0.516) (0.606) (0.152) (0.103)
3o Ano Eleitoral −0.798 −0.073 −0.171 −0.018

(0.510) (0.497) (0.124) (0.117)
brent 0.055 −0.300 0.009 −0.073

(0.489) (0.756) (0.082) (0.198)
tb3m −0.189 −0.167 −0.032 −0.041

(0.282) (0.366) (0.047) (0.093)
Constante 3.438*** 1.891

(0.741) (1.546)
No Observações 233 222 233 222
Pseudo 𝑅2 0.346 0.346
Estatística de Wald 45.98 45.98
Erros Padrão em parênteses;
Variável Dependente: Expectativas do cumprimento da meta formadas até o 20o e 10o dia do mês;
Variáveis Instrumentalizadas: Taxas SELIC, EMBI e Câmbio, Dívida Liquida/PIB, Hiato IBC-BR
* 𝑝 < 0.10, ** 𝑝 < 0.05, *** 𝑝 < 0.01
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Tabela 4 – Estimação PROBIT com defasagens

Coeficientes Efeito marginal
(d) 20 dias 10 dias 20 dias 10 dias

selic 1 −1.959* −1.395 −0.00338 −0.00279
(1.073) (1.041) (0.00217) (0.00222)

dl/pib 2 0.152 0.121 0.00026 0.00024
(0.215) (0.215) (0.00038) (0.00043)

hiato 3 0.127*** 0.110*** 0.00022** 0.00022**

(0.032) (0.031) (0.00001) (0.00011)
embi+ 1 0.129 0.276 0.00022 0.00055

(0.251) (0.255) (0.00039) (0.00043)
cambio 1 −3.509 −2.315 −0.00606 −0.00464

(4.004) (3.894) (0.00735) (0.00787)
1o Lula − −4.720*** −4.532*** −0.69225*** −0.65393***

(0.650) (0.590) (0.15787) (0.15473)
Dilma − −5.996*** −5.836*** −0.80291*** −0.78407***

(0.560) (0.486) (0.08290) (0.08114)
Temer − −6.383*** −6.358*** −0.98852*** −0.98922***

(0.704) (0.654) (0.01498) (0.01316)
Bolsonaro − −6.637*** −6.425*** −0.98974*** −0.98546***

(0.703) (0.639) (0.01323) (0.01653)
1o Ano − −5.684*** −5.915*** −0.83414*** −0.88276***

(0.425) (0.534) (0.07884) (0.06942)
2o Ano − −5.600*** −5.789*** −0.78235*** −0.83235***

(0.378) (0.480) (0.08477) (0.07799)
3o Ano − −5.035*** −5.303*** −0.66074*** −0.74441***

(0.347) (0.472) (0.09150) (0.09344)
brent 1 −0.095 −0.645 −0.00016 −0.00129

(0.777) (0.783) (0.00133) (0.00259)
tb3m 1 −0.109 −0.322 −0.00019 −0.00065

(0.310) (0.308) (0.00054) (0.00069)
Constante − 12.239*** 12.239***

(0.762) (0.798)
No Observações 221 221 221 221
Pseudo 𝑅2 0.418 0.395 0.418 0.395
Erros Padrão em parênteses;
Variável Dependente: Expectativas do cumprimento da meta formadas até o 20o e 10o dia do mês;
o valor (d) denota a defasagem da variável adotada para a estimação.
* 𝑝 < 0.10, ** 𝑝 < 0.05, *** 𝑝 < 0.01
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Paulo, 2018). Tal evidência aponta que o aumento dos juros impacta negativamente a
credibilidade da política monetária. Este resultado pode parecer contraditório ao passo
que a elevação da taxa básica de juros contribui para a contenção da inflação e, dado
o viés inflacionário, para o cumprimento da meta anual. No entanto, sendo a taxa de
SELIC o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central, a cor-
relação negativa com a expectativa de exequibilidade da meta é bastante natural e já fora
encontrada por Silva (Universidade de São Paulo, 2018). Considere o caso mais comum
de descumprimento da meta de inflação: a medida que os agentes econômicos percebem
quaisquer pressões sobre o nível de preços e a grande possibilidade da inflação se localizar
acima da meta preestabelecida ao final do ano, o Banco Central comprometido com a
estabilidade de preços deve incorrer do esforço de elevar os juros e conter o nível de preços
para dentro do patamar previamente anunciado. De maneira complementar, a política
econômica brasileira tem procurado reduzir a taxa básica de juros em momentos de alto
controle da inflação. A questão dos altos juros no Brasil tem sido tema fundamental de
discussão após a implementação do Plano Real em 1994. De acordo com Bacha (2016), a
estabilização brasileira continua incompleta, pois embora a tríade superávit primário, câm-
bio flutuante e metas de inflação possibilite a redução dos juros reais, este ainda repousa
longe do padrão dos demais países. A discussão engendrada por Bacha, Bresser-Pereira
(2004), Franco (2011) e muitos outros autores reflete o esforço da política econômica bra-
sileira na redução a taxa básica de juros. Deste modo, quando a expectativa dos agentes
econômicos é positiva acerca da inflação e do cumprimento da meta, pode-se esperar a
gradual redução dos juros para patamares consoantes com as demais economias.

Embora a estimação Probit indique que as expectativas sobre o IPCA e o cum-
primento da meta de inflação sejam negativamente correlacionadas com a taxa básica de
juros, o viés na especificação do modelo pode ser uma explicação alternativa para seu sinal
ou magnitude. No entanto, os resultados do Probit com restrição da janela de previsão
em vinte dias ainda apontam um leve impacto da taxa de juros na credibilidade.

Com respeito à última variável macroeconômica doméstica, o hiato do produto (hi-
ato) se mostrou positivo e significante ao nível de 1% em todos os modelos. Deste modo,
quanto mais positivo o hiato (mesmo significando um nível de atividade econômica acima
do potencial), maior a credibilidade na política monetária. Este resultado pode estar atre-
lado ao cenário de descontrole econômico em momentos de crise, afetando negativamente
a expectativa de cumprimento da meta de inflação.

Prosseguindo com o próximo grupo de variáveis, as dummies político-eleitorais
de modo geral se mostraram bastante significantes. As quatro primeiras dummies fazem
menção aos períodos de mandato de cada presidente da República. É importante ressaltar
que tais variáveis não refletem diretamente o efeito de cada chefe de Estado na política
monetária, mas o período por eles governado. Não apenas, dada a coincidência de man-
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datos presidenciais da República e do Banco Central, tais períodos possuem acentuada
influência de seus respectivos chefes da Autoridade Monetária. Por colinearidade, o se-
gundo mandato do presidente Lula fora omitido e tomado como base, figurando como o
período de maior credibilidade. As dummies para os mandatos de Dilma Rousselff, Mi-
chel Temer e Jair Bolsonaro se mostraram significantes e negativas. Os efeitos marginais
indicam que o governo de Bolsonaro, ainda que não finalizado, possui pior credibilidade.
Michel Temer possui o segundo pior desempenho entre os presidenciáveis, logo abaixo da
ex-presidente Dilma Rousselff.

Em relação às variáveis de ciclos eleitorais, as variáveis de 1o, 2o e 3o Ano Eleitoral
indicam os anos em relação ao ciclo eleitoral, independentemente do ínicio da gestão de
cada governante. Deste modo, assume-se aqui que o ex-presidente Michel Temer assume o
cargo a partir de meados do segundo ano de mandato. É possível perceber que os primeiros
anos de mandato influenciam negativamente no cumprimento da meta de inflação em
comparação ao últimos anos de mandato. Tal resultado não é surpreendente. Como aponta
Nakaguma e Bender (2010), embora esse efeito venha diminuindo ao longo das eleições,
o eleitorado brasileiro premia a parte oportunista dos ciclos. Além disso, os resultados
indicam a presença de ciclos políticos bem definidos, caracterizados por fortes aumentos
de gastos nos anos eleitorais e quedas acentuadas nos anos pós-eleitorais. Sakurai (2009)
também mostra que tal fenômeno está presente não apenas no âmbito federal, mas também
no âmbito municipal. Assim, por motivos político-eleitorais, é esperado que governantes
empreendam maior esforço nos últimos anos de mandato, sobretudo no ano de eleição,
em conter a inflação e apresentar um ambiente econômico favorável à reeleição.

Adicionalmente, para o período amostral utilizado, a aplicação das defasagens e
a utilização da janela de previsão com vinte/dez dias tornou o modelo capaz de prever
corretamente a expectativa de cumprimento da meta de inflação no segundo mandato
de Luís Inácio e no quarto ano do ciclo eleitoral. Tal resultado não é incoerente, pois
evidências históricas e as estimações anteriores indubitavelmente apontam o sucesso do
ex-presidente na manutenção de boa reputação econômica e credibilidade. Quanto ao ci-
clo eleitoral, os incentivos comentados anteriormente indicam o forte apelo ao resultado
econômico em períodos eleitorais. Em contrapartida, a escolha do intervalo amostral pode
ter afetado severamente os valores encontrados, sobretudo em relação ao quarto ano do
ciclo eleitoral. Considerando o ano de 2021 como o período final da amostra, as expecta-
tivas inflacionárias para o ínicio do ano seguinte - último ano do ciclo eleitoral - flutuam
na ordem de 5,5%, ultrapassando o limite superior da meta de inflação anunciada (5%).
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5.2 Índices de Credibilidade Resultantes
Utilizando como referência os resultados das estimações Probit, é possível cons-

truir os índices de credibilidade a partir dos seus valores ajustados. As Figuras 5, 6, 7 e
8 apresentam o índices obtidos por meio dos modelos Probit e seus respectivos interva-
los de confiança. Os índices de credibilidade obtidos através do Probit e do Probit com
variáveis instrumentais são denominados por “Índice de Credibilidade (1)” e “Índice de
Credibilidade (2)”, respectivamente. Analogamente, os índices de credibilidade obtidos
através dos Probit com defasagens e janela de previsão em vinte e dez dias são denomina-
dos por “Índice de Credibilidade (1) - 20 dias” e “Índice de Credibilidade (1) - 10 dias”,
respectivamente.

Quando comparadas, percebe-se que as trajetórias dos índices de credibilidade
são satisfatoriamente parecidas. De modo geral, os índices apresentam um período de
alta estabilidade seguido de três grandes períodos de queda na credibilide da política
monetária: 2011 a 2013, 2015 e 2016 e 2019 a 2021. A Figura 9 corrobora tal resultado,
evidenciando os momentos onde as expectativas inflacionárias repousaram fora dos limites
estabelecidos da meta de inflação. É possível ver que, de fato, as grandes quedas de
credibilidade são acompanhadas por um período razoavelmente longo de expectativas
inflacionárias fora dos limites da meta.

A alta credibilidade no início da amostra pode ser atribuído à retomada do desem-
penho econômico, registrando uma expansão do PIB de 5,2% em 2004. Em 2007, o PIB
apresenta expansão de 6,1% e encerra 2008 com um crescimento de 5,2%, mas com forte
desaceleração no último trimestre. Em sintonia com o tempo, apesar do cenário mundial
turbulento com a crise financeira de 2008, as expectativas geradas pelo discurso de Lula
em 4 de outubro de 2008 parecem ter convencido o mercado em algum grau de que os
estragos do cenário externo chegariam ao Brasil como uma “pequena marola”, elogiando
o papel do Banco Central no sucesso de sua política econômica 1.

Acerca da grande queda na credibilidade em 2011, embora não haja consenso,
muitos economistas defendem a Nova Matriz Econômica (NME) de 2011 como uma das
principais causas do início do desequilíbrio econômico brasileiro. Bastos (2017) afirma
que a retórica neoliberal era tão predominante que parece ter contagiado as expectativas
de inflação, principalmente os analistas do mercado financeiro registrados na Pesquisa
Focus. Apesar de ter começado em 2014, os efeitos reais da crise só foram percebidos no
ano seguinte, como expresso no índice de credibilidade (1) da Figura 5. Assim, a crise
econômica, falta de controle inflacionário, desequilíbrio fiscal e aumento da dívida pública
parecem ter impactado severamente a credibilidade do período.
1 Disponível em https://oglobo.globo.com/economia/lula-crise-tsunami-nos-eua-se-chegar-ao-brasil-

sera-marolinha-3827410 accessado em 12:15 pm 11/02/2021.
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Figura 5 – Índice de Credibilidade (1) - Modelo Probit
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Figura 6 – Índice de Credibilidade (2) - Modelo IV Probit
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Figura 7 – Índice de Credibilidade (1) - 20 dias
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Figura 9 – Índice de Credibilidade - Comparação

Após agosto de 2016 é possível observar uma breve recuperação na credibilidade.
Esse resultado se deve à conclusão do processo de impeachment e ínicio do mandato
do então vice presidente Michel Temer. Outra possível explicação pode vir do “Plano
Plurianual” (PPA)2 metas incluídas entre as prioridades indicadas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) 3 no período. Esta Lei Orçamentária inovou ao impor a obrigato-
riedade da execução de emendas de âmbito estadual no orçamento. A rigor, a indicação
de prioridades na LDO pode ter contribuído para a obtenção de melhores resultados no
longo prazo, consequentemente afetando o desempenho econômico. Conforme salientado
por Couto (2021), as indicações de prioridade da LDO tiveram pouco impacto em termos
de atingir as metas do PPA relacionadas a eles. Em média, essas metas tiveram resultados
piores do que as metas relacionadas às não prioritárias. Assim, a retomada da credibili-
dade pode estar relacionada à pequena recuperação econômica, retomada da estabilidade
política, entre outros fatores.

Por fim, podemos observar a última queda bastante acentuada no início de 2019.
Esse fenômeno pode ser consequência da lenta recuperação da recessão dos últimos anos
com o agravamento da estagnação econômica pelo impacto da pandemia de COVID-19,
registrada no Brasil em 17 de março 2020.
2 O PPA estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pelo Governo Federal, Estadual

ou Municipal por um período de quatro anos.
3 A LDO é uma Lei Constitucional de 1988 com o objetivo principal de orientar a elaboração dos

orçamentos fiscais e previdenciários e de investimento pelo Governo.
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Retomando a comparação dos gráficos dos quatro índices obtidos, a principal dife-
rença se faz presente na amplitude dos intervalos de confiança de cada índice. A Figura 6
apresenta o índice de credibilidade do modelo de variáveis instrumentais e seu respectivo
intervalo de confiança. Neste gráfico é possível perceber a dimensão do impacto da maior
variância do estimador no intervalo de confiança. A Figura 10 evidencia a diferença dos
intervalos de confiança obtidos através das estimações Probit e IV Probit. Assim, para o
período amostral deste estudo, a estimação por variáveis instrumentais parece gerar um
índice bastante similar aos índices dos demais modelos, mas às custas de elevada variância
do estimador.
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Figura 10 – Índice de Credibilidade (1) vs Índice de Credibilidade (2)

As Figuras 11 retratam a credibilidade através do Probit com janela de 20 dias e
10 dias, respectivamente. Em ambos índices é possível notar a consequência do sucesso de
previsão, mantendo a credibilidade no patamar de 100% durante o período 2o Lula e no
último ano de mandato presidencial. A comparação revela que não apenas os índices pos-
suem movimentos similares ao longo do tempo, seus intervalos de confiança também são
parecidos. Deste modo, não há grande diferença qualitativa entre os modelos, indicando
que, uma vez limitada, a variação da abertura da janela de previsão não é relevante.
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Figura 11 – Índice de Credibilidade (1): 20 dias vs 10 dias

A Tabela 5 apresenta a correlação dos quatro índices obtidos, indicando que os
dois primeiros índices e os dois últimos índices são bastante semelhantes entre si. Os
valores não tão altos encontrados podem estar relacionados aos períodos onde os modelos
com defasagens mantiveram um patamar de 100% sem variações. Ainda assim, os quatro
índices são consideravelmente parecidos. A tabela 6 reforça o resultado apresentando
algumas estatísticas descritivas.

Tabela 5 – Correlação entre os Índices de Credibilidade
IC1 IC2 IC1 - 20 dias IC1 - 10 dias

IC1 1
IC2 0.943 1
IC1 - 20 dias 0.691 0.698 1
IC1 - 10 dias 0.695 0.7 0.976 1

Tabela 6 – Estatísticas Descritivas dos Índices de Credibilidade
IC1 IC2 IC1 - 20 dias IC1 - 10 dias

Média 0.8054 0.8083 0.8195 0.8142
Variância 0.0548 0.0643 0.0587 0.0562
Máximo 1.0000 1.0000 1.000 1.000
Mínimo 0.1021 0.0856 0.0596 0.1098

No intuito de avaliar o desempenho entre os índices propostos, uma métrica obje-
tiva comum dos modelos Probit pode ser utilizada. A estatística de acertos do probit pode
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ser entendida como uma medida de aderência do índice de credibilidade com a expectativa
inflacionária 𝑌 , seguindo a seguinte regra:

𝑌 =

⎧⎪⎨⎪⎩1, se 𝑃𝑟(𝑌 = 1) ≥ 0.5

0, se 𝑃𝑟(𝑌 = 1) < 0.5
(5.1)

A utilização de uma métrica objetiva de comparação entre modelos destaca uma
vantagem do uso de valores ajustados de modelos Probit em detrimento dos modelos "ad
hoc"encontrados na literatura que, por utilizarem uma forma funcional estrita, não são
passíveis de tal aplicação. A Tabela 7 apresenta o número de erros e acertos de cada índice
Probit, bem como a taxa de acerto total e condicional.

Tabela 7 – Percentual de Erros e Acertos
Índice de Credibilidade IC1 IC2 IC1 - 20 dias IC1 - 10 dias
Valor Previsto ( ̂︀𝑌 ) 0 1 TAC 0 1 TAC 0 1 TAC 0 1 TAC

Valor Verdadeiro (Y ) 0 23 21 52,27% 28 15 65,12% 21 20 51,22% 21 21 50%
1 8 158 95,18% 8 171 95,53% 8 172 95,56% 8 171 95,53%

Taxa de Acerto Total 86,19% 89,64% 87,33% 86,88%
* TAC = Taxa de Acerto Condicional em Y ∈ {0, 1}

A taxa de acerto de todos os quatro índices apresentou valores bastante altos, todos
acima de 85%. A melhor performance coube ao modelo de variáveis instrumentais, com
89,64% de acerto, seguido do modelo Probit com defasagem de vinte dias, com 87,33% de
acerto. Mesmo assim, o desempenho de todos os modelos em relação aos acertos totais é
bastante similar. Tal resultado não é verificado na taxa de acertos condicional. De modo
geral, os modelos apresentam sucesso de previsão na ordem de 50% quando 𝑌 = 0 e 95%
quando 𝑌 = 1. Portanto, a taxa de sucesso da previsão é significativamente menor quando
a expectativa de inflação se situa fora dos limites da banda de inflação. Mais uma vez,
o modelo Probit com variáveis instrumentais apresentou melhor desempenho, sobretudo
quando o valor verdadeiro é igual a zero. Ainda assim, a Tabela 8 reforça a semelhança
entre os quatro modelos, apresentando o percentual de acertos conjuntos entre cada índice.

Tabela 8 – Percentual de Acertos Simultâneos
IC1 IC2 IC1 - 20 dias IC1 - 10 dias

IC1 100%
IC2 94.30% 100%
IC1 - 20 dias 85.96% 88.16% 100%
IC1 - 10 dias 85.96% 89.04% 97.37% 100%

O fenômeno observado em todos os modelos indica uma tendência à superestimação
da credibilidade. Isto pode ser uma consequência da pouca variabilidade da amostra em
termos de expectativas fora da meta de inflação. A Figura 12 ilustra a dispersão de valores
dos índices em função da expectativa de inflação prevista, separando-os em erros e acertos.
A linha horizontal em 0,5 define os momentos em que a credibilidade prevista foi atribuída



Capítulo 5. Resultados 42

em zero ou um. Em conformidade com a tabela, a maior quantidade de erros se concentra
na metade superior do gráfico.

Figura 12 – Índices de Credibilidade: Distribuição de Erros e Acertos

5.3 Comparando Índices com a Literatura
Esta seção tem como objetivo a comparação dos quatro modelos gerados com

os índices encontrados na literatura. A Tabela 9 apresenta a correlação entre os índices
resultantes e os demais índices de credibilidade da literatura. De modo geral, as correlações
entre os índices da literatura e os índices obtidos neste estudo se mostram menores em
relação ao verificado na Tabela 5. Ademais, as correlações entre os próprios índices da
literatura apresentaram resultados mistos.

A Figura 13 apresenta o “Índice de Credibilidade (1) - 20 dias” em comparação
com três índices da literatura, evidenciando os momentos em que a expectativa de inflação
dos agentes econômicos se manteve fora dos limites da meta. Por motivos de síntese,
alguns índices da literatura mencionados anteriormente foram suprimidos. Assim, optou-
se por escolher os índices mais e menos “rigorosos”, Mendonça (2004) e Nahon e Meurer
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Tabela 9 – Correlação entre os Índices: Resultados vs Literatura
IC𝐶𝐾 IC𝑀 IC𝑆𝑀 IC𝑁𝑀 IC𝑇 𝑅𝐿

IC𝐶𝐾 1
IC𝑀 0.681 1
IC𝑆𝑀 0.571 0.475 1
IC𝑁𝑀 0.826 0.426 0.764 1
IC𝑇 𝑅𝐿 0.724 0.916 0.631 0.565 1
IC1 0.441 0.423 0.472 0.417 0.535
IC2 0.492 0.463 0.506 0.463 0.589
IC1 - 20 dias 0.339 0.398 0.519 0.385 0.500
IC1 - 10 dias 0.328 0.392 0.506 0.373 0.491

(2009), bem como um índice intermediário: Tejada, Ranciaro & Leal (2013). De modo
geral, a trajetória do índice proposto se manteve entre os índices 𝐼𝐶𝑇 𝑅𝐿 e 𝐼𝐶𝑁𝑀 . Como
já comentado, o período Lula estabelece o momento de maior credibilidade em todos
os modelos, aproximando-os ao índice de Nahon e Meurer (2009). Em contrapartida, o
ano de 2019 delineia um descolamento interessante em relação aos índices da literatura,
apresentando valores mais baixos que o índice 𝐼𝐶𝑀 , considerado o mais rigoroso.
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Figura 13 – Índice (1) - 20 dias VS Literatura

Voltando à análise de dispersão da credibilidade em função da expectativa de
inflação, ainda é possível comparar os resultados obtidos com os índices já conhecidos.
As Figuras 14 e 15 apresentam a distribuição dos coeficientes em função da expectativa
focus do IPCA para os índices encontrados na literatura e os índices de credibilidade
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propostos, respectivamente. Os valores tomados compreendem o período de janeiro de
2006 a dezembro de 2016, constituindo o maior período de estabilidade da meta de inflação.
Neste período, a meta de inflação se manteve no patamar de 4,5% com banda de 2% acima
e abaixo da meta.
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Figura 14 – Função Empírica - Índices da Literatura
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Devido à manutenção dos limites da meta de inflação, a Figura 14 recupera a
forma funcional dos índices de credibilidade da literatura. O mesmo exercício pode ser
realizado para os índices derivados do modelo Probit, apresentando uma dispersão em
nuvem. Mesmo que a imposição dos modelos Probit seja uma escolha do pesquisador,
a estimação dos parâmetros depende dos dados e acarreta o resultado apresentado na
Figura 15. Observa-se que a credibilidade tende a cair a medida que a expectativa da
inflação aumenta, mas seu declínio é muito distinto do decaimento imposto pelos índi-
ces de credibilidade apresentados no Figura 14. Nessa perspectiva, os modelos Probit se
mostraram mais flexíveis em relação ao comportamento da credibilidade em função das
expectativas inflacionárias do Boletim FOCUS.
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6 Conclusão

Este estudo procurou aprimorar a estimação credibilidade da política monetária no
Brasil por meio de modelos Probit. Como proposto por Silva (Universidade de São Paulo,
2018), os índices obtidos por meio destas estimações buscam mitigar a arbitrariedade das
formas funcionais dos índices anteriores da literatura ao estimar o valor ajustado das ex-
pectativas de exequibilidade da meta de inflação contra um vetor de variáveis explicativas.
Embora a escolha das variáveis também estabeleça certa discricionariedade ao modelo,
o impacto de cada variável se dá por critérios puramente estatísticos. Nessa perspectiva,
o trabalho de Silva (Universidade de São Paulo, 2018) pôde ser estendido por meio do
emprego de variáveis relativas ao risco país, ciclo-eleitoral e economia internacional como
novas variáveis explicativas; da expansão do período amostral e da implementação de
mecanismos de controle de endogeneidade.

A utilização de um modelo Probit simples se mostrou vulnerável ao problema de
endogeneidade. Deste modo, buscou-se corrigir tal lacuna através do emprego da primeira
defasagem das variáveis macroeconômicas como instrumentos. Embora apresentando re-
sultados razoavelmente similares ao modelo Probit, o modelo sofreu de uma acentuada
perda de significância, afetando drasticamente o intervalo de confiança do índice de credi-
bilidade resultante. Como alternativa ao problema de endogeneidade, outro modelo fora
formulado ao estimar a expectativa de exequibilidade da meta sob restrição de informação
contra as variáveis macroeconômicas defasadas em relação ao seus períodos de divulgação.

A variação do período de dez ou vinte dias que define a restrição de informação
não afetou os resultados de maneira substancial. As variáveis macroeconômicas defasadas
foram ao encontro do verificado no modelo de variáveis instrumentais. Não obstante, as
dummies de ciclo político apresentaram relevância e se assemelharam ao modelo inicial.

Entre as cinco variáveis macroeconômicas utilizadas, apenas o hiato do produto e
a taxa de juros demonstraram relevância ao modelo. Os resultados indicam que o aumento
da atividade econômica atua positivamente para a expectativa de cumprimento da meta
de inflação. O aumento da taxa de juros, por sua vez, apresenta impacto contrário. Este
resultado vai ao encontro do já verificado por Silva (Universidade de São Paulo, 2018)
e está relacionado aos momentos de descontrole da meta de inflação. A medida que a
inflação se aproxima do limite superior da meta, a taxa de juros deve se elevar para
frear o aumento geral no nível de preços. Analogamente, caso a inflação se mantenha
controlada, a taxa de juros deve responder com gradual redução e adequação em relação
a economias semelhantes. As dummies políticas indicaram forte credibilidade durante o
período Lula e sobretudo nos últimos anos de mandato, evidenciando a percepção de
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esforço e comprometimento com a meta de inflação, provavelmente para fins eleitorais.

A despeito de qual considera-se a melhor especificação, a grande semelhança entre
as quatro medidas de credidibilidade evidenciam que o índices de credibilidade são robus-
tos. Utilizando como critério a taxa de acerto da previsão e os intervalos de confiança, o
melhor desempenho pode ser atribuído ao modelo Probit com janela de previsão de vinte
dias. Embora o índice tenha sido superado pelo modelo de variáveis instrumentais em ter-
mos de sucesso de previsão, seus intervalos de confiança são radicalmente mais estreitos,
indicando maior precisão.

Quando contrastados com os demais índices da literatura, seus valores repousaram
abaixo dos índices menos rigorosos, Souza, Mendonça et al. (2006) e Nahon e Meurer
(2009), mas levemente acima dos índices intermediários, Cecchetti, Krause et al. (2002)
e Tejada, Neto e Leal (2013). As correlações não tão altas verificadas entre os índices de
credibilidade da literatura e os novos índices obtidos podem ser associadas à diferença
das formas funcionais entre essas duas classes de índices. Ainda que os quatro novos
índices apresentem uma dispersão de pontos que tende a reduzir em credibilidade com a
elevação da expectativa de inflação, tal dispersão é muito diferente das formas funcionais
verificadas na literatura.

Mesmo que a utilização de modelos Probit não supere completamente o problema
de arbitrariedade das formas funcionais presentes nos índices de credibilidade da litera-
tura, os índices derivados das estimações Probit são capazes de conceder maior flexibi-
lidade aos dados para a mensuração da credibilidade. Como consequência, tal liberdade
apresentou resultados muito divergentes em relação às imposições dos índices anteriores.
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APÊNDICE A – Testes de Raízes Unitárias

Tabela 10 – Teste de Dickey-Fuller Aumentado

Sem Intercepto Intercepto Intercepto e Tendência

Taxa SELIC -2.017** -3.168*** -3.718**

Δ(log(Taxa SELIC)) -21.940*** -21.937*** -21.980***

Dívida Líquida/PIB -0.433 -1.016 -1.554

Δ(log(Dívida Líquida/PIB)) -11.148*** -11.126*** -11.928***

Hiato do Produto -7.725*** -7.796*** -7.784***

Taxa EMBI+ -18.477*** -18.435*** -18.398***

Taxa de Câmbio 1.482 1.017 -1.514

Δ(log(Taxa de Câmbio)) -10.417*** -10.415*** -10.774***

Cotação do Brent -0.988 -3.415*** -3.382**

Δ(log(Cotação do Brent)) -20.466*** -20.407*** -20.395***

Títulos do Tesouro Americano -0.809 -0.679 -1.087

Δ(log(Títulos do Tesouro Americano)) -12.705*** -12.691*** -12.663***

*, ** e *** denotam os níveis de significância de 10%, 5% e 1%, de acordo com suas respectivas distribuições.
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Tabela 11 – Teste de Phillips–Perron

Sem Intercepto Intercepto Intercepto e Tendência

Taxa SELIC -2.239** -3.468** -3.262**

Δ(log(Taxa SELIC)) -20.644*** -20.648*** -20.675***

Dívida Líquida/PIB -0.398 -1.139 -1.519

Δ(log(Dívida Líquida/PIB)) -11.346*** -11.327*** -12.056***

Hiato do Produto -7.760*** -7.841*** -7.829***

Taxa EMBI+ -19.245*** -19.197*** -19.159***

Taxa de Câmbio 1.182 0.631 -1.598

Δ(log(Taxa de Câmbio)) -10.355*** -10.346*** -10.670***

Cotação do Brent -0.718 -3.092** -3.047**

Δ(log(Cotação do Brent)) -21.178*** -21.144*** -21.194***

Títulos do Tesouro Americano -1.075 -1.134 -1.471

Δ(log(Títulos do Tesouro Americano)) -12.559*** -12.541*** -12.510***

Número de defasagens 𝑘 da primeira diferença da variável mantida em 4.
*, ** e *** denotam os níveis de significância de 10%, 5% e 1%, de acordo com suas respectivas distribuições.
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