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Resumo

Um dos grandes desafios da modelagem DSGE tem sido ultrapassar o problema do bond
premium puzzle. Para tal fim, pesquisadores têm apresentados diversas abordagens: aproxi-
mação de Taylor de ordem elevada; preferência recursiva; resolução não linear; agentes he-
terogêneos; entre outros. Para contribuir com a discussão sobre esse problema, este trabalho
tem o objetivo de desenvolver um modelo novo-keynesiano com mercado financeiro represen-
tado por títulos de diferentes maturidades seguindo a ideia do habitat preferido. Dadas as
limitações dos dados observados, os resultados obtidos demonstram que o prêmio de termo é
significante nessa estrutura e que o spread estimado possui um bom ajuste com o observado,
sem comprometer o ajuste das variáveis macroeconômicas.
Palavras-chave: Estrutura a termo das taxas de juros; Modelos DSGE; Habitat preferido.
JEL: C61, C63, E32, E37.

Abstract

One of the great challenges of DSGE modeling has been overcome the problem of bond pre-
mium puzzle. To this end, researchers have presented several approaches: higher-order apro-
ximations; recursive preference; non-linear resolution; heterogeneous agents; among others.
To contribute to the discussion about this issue, this study aims to develop a new-keynesian
model with financial market represented by bonds of different maturities following the idea
of habitat preferred. Given the limitations of the observed data, the results show that the term
premium is significant in this structure and the spread estimated has a good adjust to that
observed without compromising the adjustment of macroeconomic variables.

1 Introdução
Compreender o comportamento dos prêmios de termo dos títulos de longo prazo possui ao

menos uma relevância prática. Por exemplo, bancos centrais de todo o mundo usam curvas de
juros para ajudar na formação de expectativas de mercado sobre as taxas de juros futura e de
inflação. Contudo, reconhecem que tais informações podem estar encobertas por um prêmio
de termo variante no tempo. Gradualmente, essas instituições têm usado modelos DSGE para
estimar e prever o comportamento do dessa variável. Então, é natural examinar o quanto essas
estimações e previsões são consistentes com os dados observados.
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A literatura denominou a limitação dos modelos DSGE em gerar um prêmio de termo sufi-
cientemente grande e volátil de "Bond Premium Puzzle". Na última década, pesquisadores tem
gasto um enorme esforço para ultrapassar essa limitação. Uma vez que, se modelos DSGE não
são capazes de apresentar um bom ajuste para variáveis financeiras, mesmo ajustando bem as
variáveis macroeconômicas, tal comportamento é um sinal de que o modelo está falhando ou
está incompleto.

O objetivo deste trabalho é contribuir com a discussão do problema apresentado – "Bond
Premium Puzzle". Para tanto, será desenvolvido um modelo DSGE com mercado financeiro
representado por títulos de diferentes maturidades. A motivação econômica vem da teoria
do habitat preferido seguindo Andres et al (2004), Vayanos e Vila (2009) e Falagiarda e Marzo
(2012). Especificamente, a contribuição deste trabalho são três: desenvolver, estimar e analisar
um modelo DSGE com estrutura a termo alternativa a de modelar uma aproximação de Taylor
de terceira ordem1 ou usar preferências recursivas; desenvolver um modelo que explique o
spread de longo prazo, tendo o prêmio de termo como a variável relevante; e introduzir uma
fricção de ajuste de portfólio para os títulos do mercado monetário2 oferecendo uma explica-
ção para os diferentes níveis das curvas de juros entre os países.

A teoria estrutural temporal da taxa de juros procura explicar por que títulos sem cupom,
com prazos de vencimento diferentes têm taxas esperadas diferentes. Para isso, a literatura
apresenta quatro explicações diferentes. Os seguidores da teoria de mercados segmentados
acreditam que os investidores tem aversão suficiente a risco para que optem por atuar so-
mente em sua faixa desejada de prazos de vencimentos. Nenhum diferencial de taxas induzirá
a operar com outros prazos. Por exemplo, o que determina as taxas de juros de longo prazo
é somente a oferta e a demanda de fundos de longo prazo. Já a teoria das expectativas supõe
que os investidores que estejam fixando os preços não se preocupam com o risco. Neste caso,
independentemente de qual seja seu horizonte em termos de tempo, eles escolherão o título
que lhe proporcionar o maior retorno esperado. Isso é exatamente o contrário do que diz a
teoria da segmentação do mercado.

Outra alternativa é a teoria do prêmio por liquidez, essa teoria supõe que devem ser ofe-
recidos retornos esperados mais altos aos investidores para que apliquem em um título de
horizonte diverso daquele que preferem. Além disso, supõe-se que há escassez de investidores
em prazos mais longos, de modo que é necessário oferecer um retorno adicional em títulos de
longo prazo para estimular os investidores a aplicar nesses títulos. Por fim, a teoria do habitat
preferido está apoiada na premissa de que os investidores que conseguem alinhar o prazo de
seus ativos com o prazo dos seus passivos estão na posição de menor risco possível.

Este trabalho desenvolve um modelo com as principais fricções de um modelo DSGE pa-
drão. As famílias possuem duas preocupações uma intratemporal – consumir bens ou ter lazer
–, e uma intertemporal – consumir hoje ou poupar para consumir mais no futuro. Esse agente
pode decidir poupar em títulos de mercado monetário, e/ou de curto e/ou de longo prazos.
Existe uma fricção de ajuste no portfólio que toda vez que o governo decide aumentar a oferta
de um título de uma certa maturidade, deve oferecer um prêmio de termo para reestabelecer
o equilíbrio desse mercado. Neste modelo, também foi introduzida uma fricção de ajuste no
portfólio nos títulos de mercado monetário para capturar a diferença de nível entre as curvas
de juros entre os países. O setor produtivo é caracterizado por três firmas: produtoras de bens
finais; produtoras de bens intermediários; e produtoras de capital. O governo, além de emi-

1Tendo em vista que o prêmio de termo é zero nas aproximações de Taylor de primeira ordem e constante nas de
segunda ordem.

2O mercado monetário (money market) é um mercado especificamente para financiamentos e aplicações de curto
prazo, no qual instrumentos financeiros de curto prazo como títulos do tesouro, commercial papers ou financiamentos
interbancários são negociados.
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tir títulos de diferentes maturidades, tributa as famílias por meio de um imposto lump-sum.
Respeitando sua restrição orçamentária, a totalidade desses recursos públicos são usados para
consumo do governo. Para finalizar, resta dizer que se trata de uma economia fechada e sem
instituições financeiras – a família financia o governo diretamente.

Além dessa seção introdutória, o trabalho está estruturado da seguinte forma: a seção dois
apresenta a literatura sobre o prêmio de termo em modelos DSGE e sobre o habitat preferido;
a terceira seção apresenta o modelo estrutural; na quarta seção, são apresentados os procedi-
mentos de tratamento de dados e estimação do modelo estrutural; a análise dos resultados é
feita na seção 5; então, são apresentadas as conclusões na sexta seção.

2 Habitat preferido e a literatura
Esta seção é usada para definir alguns conceitos sobre a estrutura termo e para apresentar

a revisão de literatura dos principais trabalhos que estudam este problema.

2.1 Habitat preferido
Proposta inicialmente por Modigliani e Sutch (1966) a teoria do habitat preferido diz que

tanto tomadores quanto investidores preferem operar em determinados vencimentos (habitat).
Uma vez que a demanda e a oferta por determinadas maturidades não encontre um equilíbrio,
alguns tomadores e investidores serão levados a trocar por vencimentos com desequilíbrios
opostos, mas para tanto terão que ser compensados por um prêmio de risco adequado (prêmio
de termo), cujo tamanho considera a dimensão de sua aversão aos riscos tanto de preço quanto
de reinvestimento.

Se essa teoria estiver correta, haverá prêmios em títulos com prazos de vencimentos para
os quais a demanda é insuficiente. Tais prêmios são necessários para induzir os investidores
a deixarem seu habitat preferido. Se houver um número suficientemente grande de empresas
emitindo títulos de dívida de longo prazo, em relação ao número de investidores interessados
em aplicar nessa maturidade, um prêmio precisará ser oferecido nesses títulos. O mesmo raci-
ocínio é válido para o curto prazo.

Definição 2.1 (Taxa de juros a vista). São as taxas esperadas até o vencimento de um título que
proporcionam um único fluxo de caixa ao investidor.

Definição 2.2 (Teoria das expectativas). Essa teoria afirma que a taxa esperada de um título de
dois períodos, por exemplo, é fixada de tal maneira a fazer com que o retorno desse título seja
igual ao retorno de um título com prazo de um período, mais o retorno esperado de um título
com prazo de um período comprado no início do segundo período.

Definição 2.3 (Teoria do habitat preferido). Para entender o que é o prêmio de termo na teoria
do habitat preferido, considere um exemplo com dois períodos. Seja R01 a taxa de juros a vista
no primeiro período e R̄12 a taxa de juros a vista esperada no segundo período. Sendo válida a
teoria das expectativas, a taxa de juros de dois períodos é dada por:

R02 = R01 × R̄12

Suponha que haja um excedente de investidores de curto prazo e, portanto, que um retorno
adicional seja necessário para induzi-los a aplicar no título de prazo igual a dois períodos.
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Sendo P a magnitude do prêmio de termo, então:

R02 = R01 × R̄12 × P com P > 1

Neste caso, a teoria do habitat preferido resultaria num conjunto de taxas a vista que po-
deriam ter sido igualmente obtidas a partir da teoria do prêmio por liquidez. Por outro lado,
seu houver necessidade de atrair investidores para o curto prazo, a aplicação no título de dois
períodos será menos rentável do que a aplicação em dois títulos de um período, ou seja,

R02 = R01 × R̄12 × P com P < 1

A abordagem padrão de log-linearização dos modelos DSGE em torno do estado estacioná-
rio, que provou ser tão útil para estudos macroeconômicos, infelizmente não pode ser usado
em precificação de ativos, devido fato da sua construção eliminar os prêmios de termo do mo-
delo. Assim, uma aproximação de Taylor capaz de produzir um prêmio de termo variante
no tempo requer que seja ao menos de terceira ordem. Mesmo assim, a variação temporal
desta variável demonstrou ser pequena (Rudebusch et al, 2006) devido ao modesto tamanho
dos elementos de terceira ordem. Contudo, nessa abordagem, um prêmio de termo variante
no tempo seria possível assumindo grandes valores para a curvatura da função utilidade das
famílias (alto valor para o parâmetro de aversão ao risco) e/ou um grande valor para o pa-
râmetro de persistência de hábito de consumo, situações que refutam a literatura econômica
(Rudebusch e Swanson, 2008).

Outra possibilidade seria usar uma função utilidade com preferência recursiva. Estratégia
iniciada por Bansal e Yaron (2004) . Entretanto, os resultados não foram melhores do que a
abordagem da aproximação de Taylor de terceira ordem. Em Van Binsbergen et al (2012) os
resultados não conseguiram ajustar a inclinação da estrutura a termo e nem a sua variação,
mesmo quando usado um parâmetro de aversão ao risco muito superior ao encontrado pela
literatura padrão.

Falagiarda e Marzo (2012), com objetivo de desenvolver um modelo DSGE capaz de gerar
um prêmio de termo variante no tempo, procuram usar uma metodologia com um custo de re-
solução menor do que as alternativas tradicionais da literatura e com melhores resultados. Isto
posto, os autores propõem um modelo DSGE com mercado financeiro segmentado por títulos
com diferentes maturidades e um custo de ajustamento de portfólio diferente de zero no longo
prazo. O resultado desse modelo calibrado para os EUA conseguiu replicar os principais fatos
estilizados para a curva de juros americana sem comprometer a dinâmica macroeconômica do
modelo.

Andres et al (2004) usam um modelo dinâmico que permite substitutibilidade imperfeita
explicita entre ativos financeiros diferentes. Isto captura a ideia de Tobin (1969) que uma ex-
pansão na oferta de um título afeta tanto o retorno como o prêmio de termo desse título em
relação a ativos alternativos. Os resultados desses autores sugerem que as operações do banco
central exercem uma influência modesta nos preços relativos de um título alternativo, e então
exerce um efeito extra no retorno de longo prazo separado do efeito de demanda agregada es-
perado pela taxa de juros de curto prazo.

O trabalho de Vayanos e Vila (2009) é modelar uma estrutura a termo da taxa de juros
resultante de interações entre investidores com preferências por maturidades específicas e ar-
bitradores de aversão ao risco. Devido esse último grupo de agentes ser averso a risco, choques
na demanda por títulos afetam a estrutura a termo. Os autores mostram que a visão do habitat
preferido da estrutura a termo gera um conjunto rico de implicações para o prêmio de termo
de um título, para os efeitos de choques de demanda e de expectativas de curto prazo e para a
transmissão da política monetária.

4



3 Modelo
O modelo desse trabalho apresenta as características de um modelo novo-keynesiano pa-

drão. O atributo distinto – seguindo Falagiarda e Marzo (2012) e Andres et al (2004) – tem
motivação econômica na inclusão de uma fricção no ajustamento de portfólio da família tendo
como base a teoria do habitat preferido (Vayanos e Vila, 2009). Essa fricção gera certo grau de
rigidez no timing da realocação do portfólio da família, fornecendo demandas por títulos de
diferentes maturidades e tornando-os substitutos imperfeitos (Tobin 1969, 1982). Além disso,
este modelo também incorpora uma fricção de ajustamento de portfólio nos títulos de mercado
monetário3.

3.1 Famílias
Há um continuum de famílias indexadas por j ∈ [0,1]. Essa família representativa maximiza

a sua utilidade intertemporal escolhendo consumo, poupança e lazer:

max
Cj,t ,Lj,t ,Bj,t+1,BS,j,t+1,BL,j,t+1

Et

∞∑
t=0

βtSPt


(
Cj,t −φcCj,t−1

)1−η

1− η
− SLt

L1+ω
j,t

1 +ω

 (1)

sujeita a seguinte restrição orçamentária,

Cj,tPt +
Bj,t+1

RBt

(
1 +ACMMt

)
+
BS,j,t+1

RBS,t

(
1 +ACSt

)
+
BL,j,t+1

RBL,t

(
1 +ACLt

)
=WtLj,t +Bj,t +

BS,j,t∏NS
i=1R

B
t+i−1

+
BL,j,t∏NL
i=1R

B
t+i−1

− Tj,tPt (2)

onde Et é o operador de expectativas, β é o fator de desconto intertemporal, η é o parâmetro
de aversão ao risco relativo, ω é a desutilidade marginal do trabalho, φc é o parâmetro de per-
sistência de hábitos de consumo, C é consumo, P é nível geral de preços, W é o salário, L é
o número de horas trabalhadas, T é um imposto lump-sum. As famílias alocam seus ganhos
entre quatro tipos de títulos com cupom zero mercado monetário (B), curto (BS ) e longo (BL)
prazos, cujos retornos são dados por RB, RBS e RBL , respectivamente. E NS e NL representam as
maturidades desses dois títulos.

No lado esquerdo da equação (2) os títulos estão precificados pelas devidas taxa de juros.
Enquanto, que no lado direito, é incorportado o mercado secundário para a negociação de tí-
tulos – títulos com diferentes maturidades são precificados pela taxa de mercado monetário.
Assim, em t, uma família que compra um título de maturidade mais longa e planeja vendê-lo
no próximo período não terá certeza sobre o seu ganho, já que RBt+1 não é conhecido em t –
risco de preço desse ativo.

A diferenciação nas maturidades dos títulos é obtida introduzindo uma fricção de ajusta-
mento de portfólio, representando um impedimento para um comportamento de arbitragem
das famílias – o que tenderia a equalizar os retornos dos títulos. Seguindo Falagiarda e Marzo
(2012), ACΓ é uma fricção no ajustamento do portfólio de maturidade Γ cuja estrutura é:

ACΓ
t =

ϑΓ2
(
BΓ ,t+1

BΓ ,t

)2Yt (3)

3Esse procedimento foi adotado para introduzir um prêmio de risco país na taxa de juros do mercado monetário
de estado estacionário no caso de uma economia fechada. Uma alternativa seria considerar um fator de desconto
intertemporal diferente do americano (país referência), contudo essa suposição não parece a mais correta. Pois,
países com taxas de juros maiores também deveriam ter uma propensão ao consumo maior.
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onde ϑΓ é a sensibilidade da fricção de ajustamento de portfólio de maturidade Γ = {MM,S,L}.
Como mencionado, a motivação econômica relacionada a essa fricção vem da teoria do habitat
preferido. Nesta ótica, o custo de transação representa o comportamento inercial do investidor
posicionado em cada maturidade. Na equação (3), um aumento na oferta de um título deve ser
acompanhado de um aumento no custo de ajustamento para manter o equilíbrio entre a oferta
e demanda por esse título. Além disso, a magnitude destes custos de ajustamento é dado pelo
parâmetro ϑZ que é diferente para cada maturidade. Logo, se ϑS < ϑL, a curva de juros possui
uma inclinação positiva – RBS < R

B
L . SP é choque de preferência intertemporal – que altera as

escolhas de consumo e poupança das famílias – cuja lei de movimento é:

logSPt = (1− ρP ) logSPss + ρP logSPt−1 + εP ,t (4)

onde εP ,t ∼N (0,σP ).

Já o choque na oferta de trabalho SL – que afeta diposição em ofertar trabalho e a determi-
nação do salário – possui a seguinte lei de movimento:

logSLt = (1− ρL) logSLss + ρL logSLt−1 + εL,t (5)

onde εL,t ∼N (0,σL).

Os resultados do problema da família representativa são:

λj,tPt = SPt
(
Cj,t −φcCj,t−1

)−σ
−φcβEt

[
SPt+1

(
Cj,t+1 −φcCj,t

)−σ ]
(6)

SPt S
L
t L

ω
j,t = λj,tWt (7)

1

RBt

1 +
3
2
ϑMM

(
Bj,t+1

Bj,t

)2

Yt

 = Et

Ξt,t+1

1 +
(

1

RBt+1

)
ϑMM

(
Bj,t+2

Bj,t+1

)3

Yt+1


 (8)

1

RBS,t

1 +
3
2
ϑS

(
BS,j,t+1

BS,j,t

)2

Yt

 = Et

Ξj,t,t+1


 1∏NS

i=1R
B
t+i

+

 1

RBS,t+1

ϑS (BS,j,t+2

BS,j,t+1

)3

Yt+1


 (9)

1

RBL,t

1 +
3
2
ϑL

(
BL,j,t+1

BL,j,t

)2

Yt

 = Et

Ξj,t,t+1


 1∏NL

i=1R
B
t+i

+

 1

RBL,t+1

ϑL (BL,j,t+2

BL,j,t+1

)3

Yt+1


 (10)

EtΞj,t,t+1 = βEt

(
λj,t+1

λj,t

)
(11)

onde Ξ é o fator de desconto estocástico relativo.

A combinação das equações (6) e (7) representam a oferta de trabalho, e as equações (8),
(9) e (10), representam as equações de Euler para os títulos de mercado monetário, curto e
longo prazos, respectivamente. E a equação (11) é a definição do fator de desconto estocástico
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relativo.

3.2 Firmas

3.2.1 Firmas Produtoras de Bens Finais (Montadoras)

De uma perspectiva agregada, a competição monopolística envolve, entre outras coisas,
confrontar o fato de que consumidores compram uma grande variedade de bens, mas por fi-
nalidade de modelagem, assume-se que compram apenas um bem específico (agregado). Esse
bem é vendido pelas firmas em uma estrutura de competição perfeita.

Com o objetivo de produzir esse bem agregado, a firma montadora deve comprar uma
grande quantidade de bens intermediários. Esses são os insumos usados neste processo pro-
dutivo. Dessa forma, a firma montadora deve resolver o seguinte problema:

max
Yj,t

PtYt −
∫ 1

0
Pj,tYj,tdj (12)

sujeita a seguinte tecnologia dada pelo agregador Dixit-Stiglitz (Dixit e Stiglitz, 1977),

Yt =
(∫ 1

0
Y

ϕ−1
ϕ

j,t dj

) ϕ
ϕ−1

(13)

onde Yt é o produto dos varejistas no períodos t, e Yj,t para j ∈ [0,1] é o bem de atacado j. E
ϕ > 1 é a elasticidade de substituição entre os bens intermediários.

Resolvendo o problema anterior, chega-se à demanda pelo produto Yj,t:

Yj,t = Yt

(
Pt
Pj,t

)ϕ
(14)

substituindo a equação (14) na equação (13), chega-se ao nível geral de preços:

Pt =
(∫ 1

0
P

1−ϕ
j,t dj

) 1
1−ϕ

(15)

3.2.2 Firmas Produtoras de Bens Intermediários

O problema das firmas produtoras de bens intermediários é dividido em dois estágios: no
primeiro escolhe as quantidades de insumos usados no processo produtivo; e no segundo de-
fine o preço do seu bem.

Decisão da quantidade de insumos no processo produtivo
Neste estágio a firma deve escolher as quantidades de trabalho e capital com objetivo de mini-
mizar seu custo:

min
Lj,t ,Kj,t

WtLj,t +RtUtKj,t (16)

sujeita a seguinte tecnologia:

Yj,t = At
(
UtKj,t

)α
L1−α
j,t (17)

onde α é a participação do capital no processo produtivo, U é nível da capacidade instalada,
K é o nível do estoque de capital, com retorno R e A é o nível tecnológico que segue a lei de
movimento:
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logAt = (1− ρA) logAss + ρA logAt−1 + εA,t (18)

onde εA,t ∼N (0,σA).

As condições de primeira ordem para o problema da firma produtora de bens intermediá-
rios são:

Lj,t = CMj,t(1−α)
Yj,t
Wt

(19)

UtKj,t = CMj,tα
Yj,t
Rt

(20)

tendo o custo marginal (CM):

CMj,t =
1
At

(Rt
α

)α ( Wt

1−α

)1−α
(21)

Precificação a la Calvo
A firma produtora de bens intermediários deve decidir o preço do seu produto seguindo uma
regra de Calvo (Calvo, 1983). Há uma probabilidade θ de que as firmas mantém o nível de
preços do período anterior e a probabilidade (1 − θ) de definir o preço do seu bem de forma
ótima, P ∗j,t. Uma vez que o preço esteja definido em t, há a probabilidade θ de permanecer

fixo em t+1, uma probabilidade θ2 de permanecer fixo em t+2, e assim por diante. Portanto,
essa firma deve considerar essas probabilidades ao definir o preço em t. Assim, o problema da
firma que ajusta o preço do seu bem em t é:

max
P ∗j,t

Et

∞∑
i=0

(βθ)i
(
P ∗j,tYj,t+i −Yj,t+iCMj,t+i

)
(22)

sujeita à equação (14),

onde θ é o fator de rigidez no reajuste dos preços.

A condição de primeira ordem desse problema é:

P ∗j,t =
(
ϕ

ϕ − 1

)
Et

∞∑
i=0

(βθ)iCMj,t+i (23)

combinando a regra de precificação da equação (15) com a suposição de que todas as firmas
em condições definem o preço da mesma forma, chega-se ao nível geral de preços:

Pt =
[
θP

1−ϕ
t−1 + (1−θ)P ∗t

1−ϕ
] 1

1−ϕ (24)

3.2.3 Firmas Produtoras de Bens de Capital

A acumulação de capital é responsabilidade de uma única firma, que transforma uma cesta
de bens de investimento (I) em capital (K). Esta firma define a quantidade investimento a ser
transformado em capital maximizando o lucro auferido na cessão de capital para as firmas pro-
dutoras de bens intermediários sujeito a um custo de investimento e da não utilização máxima
do capital. Portanto, esta firma deve resolver o seguinte problema:

max
Ut ,Kt+1,It

Et

∞∑
t=0

Ξ0,t

{
RtUtKt − PtKt

[
ψ1(Ut − 1) +

ψ2

2
(Ut − 1)2

]
− PtIt

}
(25)
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sujeita a lei de movimento do capital,

Kt+1 = (1− δ)Kt + It

1− χ2
(

It
SIt It−1

− 1
)2 (26)

onde Ξ é o fator de desconto estocástico utilizado para trazer a valor presente os recebimentos
futuros esperados, I é o investimento, ψ1 e ψ2 > 0 são parâmetros de sensibilidade da utili-
zação da capacidade instalada, χ é o parâmetro de sensibilidade nos investimentos, e SIt é a
produtividade do investimento cuja lei de movimento é:

logSIt = (1− ρI ) logSIss + ρI logSIt−1 + εI,t (27)

onde εI,t ∼N (0,σ I ).

As condições de primeira ordem do problema anterior são:

Rt
Pt

= ψ1 +ψ2(Ut − 1) (28)

Qt = EtΞt,t+1

{
Qt+1(1− δ) +Rt+1Ut+1 − Pt+1

[
ψ1(Ut+1 − 1) +

ψ2

2
(Ut+1 − 1)2

]}
(29)

Pt −Qt

1− χ2
(

It
SIt It−1

− 1
)2

−χ
(

It
SIt It−1

)(
It

SIt It−1
− 1

)
= χEt

(Ξt,t+1Qt+1

SIt+1

)(
It+1

It

)2 (
It+1

SIt+1It
− 1

) (30)

onde Q é conhecido como o Q de Tobin, e representa o multiplicador de Lagrange para a evo-
lução do capital.

3.3 Governo
Neste modelo o governo é representado por duas autoridades: fiscal; e monetária.

3.3.1 Autoridade Fiscal

Para financiar seus gastos, a autoridade fiscal tributa as famílias usando um imposto lump-
sum e emite dívida com quatro maturidades: mercado monetário; curto prazo; e longo prazo.
Por isso, deve respeitar a seguinte restrição orçamentária intertemporal:

Bt+1

RBt
−Bt +

BS,t+1

RBS,t
−
BS,t
RBt

+
BL,t+1

RBL,t
−
BL,t
RBt

= GtPt − TtPt (31)

O governo possui um instrumento de política fiscal do lado dos gastos: Gt, e um do lado
das receitas: Tt. Sempre respeitando uma regra de estabilidade da dívida pública:

Zt
Zss

=
(
Zt−1

Zss

)γZ [(Bt/Yt−1Pt−1

Bss/YssPss

)(
BS,t/Yt−1Pt−1

BS,ss/YssPss

)(
BL,t/Yt−1Pt−1

BL,ss/YssPss

)](1−γZ )φZ
SZt (32)

onde Z = {GtPt ,TtPt}. E com choque fiscal representado por:

logSZt = (1− ρZ ) logSZss + ρZ logSZt−1 + εZ,t (33)
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onde εZ,t ∼N (0,σZ ).

Ainda, existem os choques nas ofertas da dívida pública de curto e longo prazos:

logBΛ,t = (1− ρBΛ) logBΛ,ss + ρBΛ logBΛ,t−1 + εBΛ,t (34)

onde εBΛ,t ∼N (0,σBΛ), e Λ = {S,L}.

3.3.2 Autoridade monetária

A autoridade monetária possui duplo objetivo: nível do produto; e estabilidade de preços.
Assim, a seguinte regra de Taylor é usada:

RBt
RBss

=
(
RBt−1

RBss

)γR [( Yt
Yss

)γY ( Πt

Πss

)γπ]1−γR
Smt (35)

γY e γπ são as sensibilidades da taxa básica de juros em relação ao produto e a taxa de
inflação, respectivamente. Sm é o choque de política monetária que segue a seguinte regra de
movimento:

logSmt = (1− ρm) logSmss + ρm logSmt−1 + εm,t (36)

onde εm,t ∼N (0,σm).

E a taxa bruta de Inflação

Πt =
Pt
Pt−1

(37)

3.4 Condição de Equilíbrio do Mercado de Bens
Para fechar o modelo é necessário uma condição de equilíbrio no mercado de bens:

Yt = Ct + It +Gt (38)

4 Estimação do modelo estrutural
Nesta seção é apresentado os procedimentos de tratamento dos dados e de estimação do

modelo estrutural.

4.1 Tratamento dos dados
Este modelo foi estimado usando dados trimestrais de 2002T1 até 2014T4 (52 períodos).

Foram usadas 10 variáveis observáveis que estão descritas na tabela 1. Para preparar os dados
para a estimação, foi necessário usar o software X12-ARIMA e aplicar a diferença dos logar-
timos para retirar a sazonalidade e a tendência, respectivamente. Ainda, foram adicionadas
duas medidas de erros nas equações de determinação da taxa de inflação – para compensar
as oscilações causadas pelos preços administrados –, e na restrição orçamentária do governo –
para compensar as variações devido a simplificação do modelo no lado fiscal4.

4Procedimento semelhante ao adotado em Castro et al (2011).
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Tabela 1: Variáveis observáveis do modelo. Fonte: Elaboração própria.
Variável Série Fonte

C Consumo final - famílias - R$ (milhões) IBGE/SCN 2000 Trim.
G Consumo final - adm. pública - R$ (milhões) IBGE/SCN 2000 Trim.
I Capital fixo - formação bruta - R$ (milhões) IBGE/SCN 2000 Trim.
L Horas pagas - indústria geral - índice (jan. 2001 = 100) PIMES/IBGE
π IPCA (%a.t.) IBGE/SNIPC

RB Selic Over (% a.m.) BCB Boletim/M. Finan.
T Arrecadação das receita federais - receita bruta - R$ (milhões) Min. Fazenda/SRF
B Títulos com vencimento até um ano - R$ (Bilhões) Min. Fazenda/TN
BS Títulos com vencimento de um até dois anos - R$ (Bilhões) Min. Fazenda/TN
BL Títulos com vencimento de quatro até cinco anos - R$ (Bilhões) Min. Fazenda/TN

4.2 Parâmetros calibrados, prior e posterior
A calibragem dos parâmetro segue duas abordagens. Alguns parâmetros que não estão di-

retamente relacionados com o objeto principal deste trabalho foram calibrados, enquanto que
os parâmetros relevantes para a análise da propagação dos choques são estimados usando uma
metodologia bayesiana. Para a primeira abordagem, resolveu-se usar os valores de parâmetros
de outros artigos relevantes da literatura DSGE brasileira. A tabela 2 resume a calibragem
desses parâmetros.

Tabela 2: Parâmetros calibrados. Fonte: Elaboração própria.
Parameters Value Source

η 2 Cavalcanti and Vereda (2010)
ω 1,5 Cavalcanti and Vereda (2010)
β 0,997 Del Negro et al (2013)
α 0,39 Kanczuk (2002)
δ 0,025 Cavalcanti and Vereda (2010)
θ 0,74 Castro et al (2011)
ϕ 8,8 Castro et al (2011)
RBss 1,02939 DI Interbank Depo (média 2014-2016)
RBS,ss 1,031 DI FUT 252DY(média 2014-2016)
RBL,ss 1,03161 DI FUT 1080DY(média 2014-2016)

ϑMM

[
1

Yss(
3
2−β)

]
(RBssβ − 1) pré-determinada

ϑS

[
1

Yss(
3
2−β)

][(
RBS,ss

RBss
4

)
β − 1

]
pré-determinada

ϑL

[
1

Yss(
3
2−β)

][(
RBL,ss

RBss
20

)
β − 1

]
pré-determinada

χ 1 análise de sensibilidade (Iskrev, 2010)
Ψ2 1 análise de sensibilidade (Iskrev, 2010)
Ψ1

1
β − (1− δ) pré-determinada

NS 4 Determinada pelo autor
NL 20 Determinada pelo autor

* Iskrev (2010) fornece um método para testar um conjunto de combinações
de valores de parâmetros para que a condição de Blanchard and Kahn (1980) seja aceita.

Dadas as distribuições priors dos parâmetros, o modelo foi estimado utilizando um processo
de cadeia de Markov por meio do algoritmo de Metropolis-Hastings com 100.000 iterações e
5 cadeias paralelas. Os resultados da estimação bayesiana estão apresentados na tabela 3 e na
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figura 1.

Tabela 3: Distribuição posterior do modelo. Fonte: Elaboração própria.
Parâmetro média prior média post. intervalo de confiança 90% prior dev. pst.

Parâmetros da curva de juros
φBss 0,520 0,6098 0,5478 0,6746 norm 0,05
φBSss 0,370 0,3429 0,2756 0,4158 norm 0,05
φBLss 0,110 0,0938 0,0796 0,1054 norm 0,01

Outros Parâmetros
φc 0,8 0,8056 0,7995 0,8109 beta 0,005
φT ss 0,35 0,3483 0,3068 0,3962 unif 0,0289
γR 0,65 0,7492 0,6921 0,8 unif 0,0866
γY 0,275 0,2544 0,1501 0,3740 unif 0,0722
γP I 3,25 2,6553 2,5 2,8971 unif 0,433
γG 0,5 0,4936 0,1671 0,9393 unif 0,2829
γT 0,5 0,9422 0,838 0,99 unif 0,2829
φG -0,4 -0,1648 -0,4418 -0,0487 unif 0,2309
φT 0,75 0,6954 0,5008 0,9603 unif 0,1443

Componentes autoregressivos
ρP 0,5 0,2982 0,2581 0,3301 beta 0,25
ρL 0,5 0,6809 0,5792 0,7747 beta 0,25
ρI 0,5 0,7851 0,7227 0,8483 beta 0,25
ρA 0,5 0,6822 0,5247 0,8309 beta 0,25
ρG 0,5 0,4888 0,1991 0,7533 beta 0,25
ρT 0,5 0,1265 0,01 0,2738 beta 0,25
ρm 0,5 0,4340 0,2005 0,6334 beta 0,25
ρBS 0,5 0,7817 0,6578 0,9204 beta 0,25
ρBL 0,5 0,8510 0,7829 0,9172 beta 0,25

Choques exógenos
εP 1,0 0,8033 0,2278 1,5238 invg Inf
εL 1,0 0,2417 0,1720 0,3097 invg Inf
εI 1,0 0,3353 0,1957 0,4804 invg Inf
εA 1,0 0,1264 0,1176 0,1371 invg Inf
εG 1,0 0,1292 0,1176 0,1424 invg Inf
εT 1,0 0,1385 0,1176 0,1580 invg Inf
εm 1,0 0,1247 0,1176 0,1334 invg Inf
εBS 1,0 0,2145 0,1782 0,2497 invg Inf
εBL 1,0 0,4247 0,3556 0,4923 invg Inf
εgov 1,0 0,5669 0,2541 0,8972 invg Inf
εP I 1,0 0,1301 0,1176 0,1437 invg Inf

Correlação dos Choques exógenos
εBS ,εBL 0,0 0,0763 -0,1739 0,3188 beta 0,3

Os gráficos da figura 1 são especialmente relevantes na medida em que apresentam os
principais resultados dessa estimação servindo como ferramenta para detectar problemas nos
resultados. Em primeiro lugar, as distribuições prior e posterior não devem ser excessivamente
diferentes uma da outra. Em segundo lugar, a distribuição posterior deve ser próxima a distri-
buição normal, ou pelo menos não exibir uma forma que é nitidamente diferente da normal.
Em terceiro lugar, a moda não deve estar demasiadamente longe da distribuição a posterior.
Analisando essa figura, em geral, as estimativas foram satisfatórias.

5 Análise dos resultados
A análise dos resultados busca demonstrar que o prêmio de termo se mantém no modelo

e que a estimação do spread de longo prazo possui um ajuste satisfatório. No primeiro caso,
será feito uma análise da curva de juros determinística e uma discussão do fator de desconto

12



Figura 1: Priors e posteriors.
Fonte: Elaboração própria.
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estocástico. Enquanto o ajuste do modelo com dados observados é analisado por estatística
descritiva.

5.1 Curva de juros determinística
Para entender o spread entre a taxa de juros brasileira e americana será usado o estado

estacionário da equação (8):

RBss =
(

1
β

)[
1 +

(3
2
− β

)
ϑMMYss

]
(39)

Definição 5.1 (País referência). É um país com a maior classificação de risco dada pelas agên-
cias de rating.

Definição 5.2 (Retorno do título de mercado monetário para o país referência). Assumindo
que apenas para um país referência, a sensibilidade da fricção de ajustamento de portfólio
para o título de mercado monetário é igual a zero, ϑMM,ref = 0. Dado o resultado da equação
(39), a taxa de retorno para esse título será 1

β .

Proposição 5.1 (Prêmio de risco país). Seja um país A distinto de um país referência, o prêmio
de risco país é a diferença entre as taxas de retornos dos títulos de mercado monetário para
esses países.

Demonstração. Suponha que o país A não seja um país referência, denotando RBA,ss e RBref ,ss
como os retornos dos títulos de mercado monetário para os países A e referência, respectiva-
mente. Usando o resultado da equação (39) para comparar esses retornos:

RBA,ss
RBref ,ss

=
[
1 +

(3
2
− β

)
ϑMMYss

]
e denotando

[
1 +

(
3
2 − β

)
ϑMMYss

]
como prêmio de risco país.

Portanto, o prêmio de risco país é a diferença entre as taxas de retornos dos títulos de
mercado monetário entre os países A e referência.

A preposição 5.1 mostra que a diferença entre as taxas de juros de um país qualquer e um
país referência existe devido à fricção de ajustamento de portfólio para o mercado monetário.
O prêmio de termo não estocástico é analisado usando o estado estacionário das equações (9)
e (10):

RBS,ss = RBss
NS

(
1
β

)[
1 +

(3
2
− β

)
ϑSYss

]
(40)

RBL,ss = RBss
NL

(
1
β

)[
1 +

(3
2
− β

)
ϑLYss

]
(41)

Proposição 5.2 (Prêmio de termo de um título de maturidade Γ ). Seja BΓ um título de maturi-
dade Γ , o retorno desse título a preço de mercado segue a teoria do habitat preferido.

Demonstração. Suponha que BΓ seja um título de maturidade Γ , usando os resultados das equa-
ções (40) e (42) para a maturidade Γ :

RB
Γ ,ss

RBss
NΓ

=
(

1
β

)[
1 +

(3
2
− β

)
ϑΓ Yss

]
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onde
(

1
β

)
é retorno para o título de mercado monetário e

[
1 +

(
3
2 − β

)
ϑΓ Yss

]
é o prêmio de termo.

Dado que o resultado anterior acompanha a definição 1.3, o retorno desse título a preço de
mercado segue a teoria do habitat preferido.

5.2 Fator de desconto estocástico
O objetivo desta seção é enteder o motivo da hipótese das expectativas não se manter na

estrutura deste modelo. Desconsiderando os custos de ajustamento de portfólio, a equação (8)
fica da seguinte forma:

1

RBt
= Et

(
Ξt,t+1

)
(42)

e de (9) ou (10), assumindo uma maturidade qualquer Γ ,

1

RB
Γ ,t

= Et

 Ξt,t+1∏NΓ

i=1R
B
t+i

 (43)

A abordagem padrão da estrutura a termo das taxas de juros (hipótese das expectativas)
implica que a taxa de juros de maturidade Γ é determinada pelas taxas de juros de curto prazo
esperadas, (RB

Γ ,t)
−1 = (RBt )−1 ×Et(

∏NΓ

i=1R
B
t+i)
−1.

Sabendo que,

covt

Ξt,t+1,
1∏NΓ

i=1R
B
t+i

 = Et

Ξt,t+1 ×
1∏NΓ

i=1R
B
t+i

−Et (Ξt,t+1
)
×Et

 1∏NΓ

i=1R
B
t+i


A equação (43) fica:

1

RB
Γ ,t

= Et
(
Ξt,t+1

)
×Et

 1∏NΓ

i=1R
B
t+i

+ covt

Ξt,t+1,
1∏NΓ

i=1R
B
t+i

 (44)

ou,

1

RB
Γ ,t

=
1

RBt
×Et

 1∏NΓ

i=1R
B
t+i

+ covt

 1

RBt
,

1∏NΓ

i=1R
B
t+i

 (45)

onde a covariância representa o prêmio de termo.

A equação (45) implica que a hipótese das expectativas somente é mantida quando a utili-
dade é linear em relação ao consumo, fazendo com que a covariância desapareça. Nota-se que
desvios dessa hipótese são determinados pela presença do mercado secundário na restrição
orçamentária das famílias, permitindo que esses agentes negociem títulos antes da sua maturi-
dade, enquanto que o custo de ajustamento de portfólio (negligenciado na análise desta seção)
ajuda a caracterizar a estrutura a termo por completo pela diferenciação nas taxas de retornos.

5.3 Estimação do spread de longo prazo
Com o objetivo de avaliar se o modelo está tendo um bom ajustamento para o prêmio de

termo, sem comprometer o ajustamento das variáveis macroeconômicas, esta seção apresenta
uma análise de estatística descritiva entre as séries estimadas pelo modelo e as observadas para
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o spread de longo prazo5 e para o produto agregado6. A tabela 4 e as figuras 2, 3 e 4 apresentam
os resultados dessa análise para as diferenças dos logaritmos das variáveis.

Com certeza, dois fatores comprometem muito o resultado dessa análise. O primeiro é o
pequeno tamanho da série temporal do spread observado (2010T2 até 2014T4) e o segundo é
que o comportamento do banco central7 nesse período afetou, significativamente, as expecta-
tivas dos agentes – aumentando a volatilidade das taxas de juros.

Portanto, mesmo aceitando que os dois problemas citados podem comprometer os resulta-
dos dessa análise, nota-se visualmente (figura 2) que os spreads estimado e observado apresen-
taram um comportamento equivalente. Aumentando no período de 2010 até 2012, e tendência
de queda de 2013 até o final de 2014. Essa similaridade também é vista no filtro HP para es-
sas séries (figura 3). Em relação à estatística descritiva, apesar das médias serem negativas, a
média do spread estimado é muito maior do que a do spread observado, essa mesma proporção
é vista nos desvios-padrão. Por outro lado, os coeficientes de variação estiveram próximos (7 e
7,6 para os spreads do observado e estimado, respectivamente). As estatísticas de formato das
distribuições foram favoráveis. Os coeficientes de assimetria das duas séries estão próximos e
indicaram uma assimetria positiva. A curtose de ambas indicam que essas distribuições são
platicúrticas. Por fim, o coeficiente de correlação foi de 0,27, apresentando um sinal esperado,
entretanto, não muito elevado.

Figura 2: Comparação do spread estimado com o spread dos dados. A primeira variável possui o
eixo esquerdo como referência, enquanto a segunda variável possui o direito.
Fonte: Elaboração própria.

Uma preocupação ao introduzir uma estrutura a termo nos modelos DSGE é comprometer
o ajuste das variáveis macroeconômicas ao ajustar as variáveis financeiras. O problema do ta-
manho da amostra não ocorre na análise do produto agregado (amostra com início em 2002T1

5spread =
RBL
RBS

6O produto agregado foi escolhido para representar a análise do ajuste das variáveis macroeconômicas, pois da
mesma forma que o spread, essa variável não foi usada como observável na estimação – ver tabela 1.

7A política monetária da denominada “Nova Matriz Macroeconômica” foi caracterizada por uma diminuição da
taxa básica de juros mesmo com as expectativas de inflação acima da meta.
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Figura 3: Filtro HP (λ = 1600) para os spreads estimado e observado, respectivamente. A primeira
variável possui o eixo esquerdo como referência, enquanto a segunda variável possui o direito.
Fonte: Elaboração própria.

Tabela 4: Comparação do spread estimado com o spread dos dados. Fonte: Elaboração própria.
Spread

Variável Média Desvio-Padrão C.V. Coeficiente Curtose Ex. CORR
de Assimetria

D spread dados -0,0001 0,0007 7 0,41 -0,76 0,265
D spread modelo -0,157 1,192 7,6 0,68 0,177 -

Produto
D Y dados 0,0007 0,016 22,85 -0,189 1,145 0,623

D Y modelo 0,00073 0,018 24,66 1,456 3,516 -

até 2014T4). Por meio da figura 4 e tabela 4, percebe-se que o ajustamento das variáveis macro-
econômicas não foi comprometido, já que os produtos estimado e observado seguem o mesmo
comportamento. As médias e os desvios-padrão estiveram próximos, 0,0007 e 0,00073 para
as médias e 0,016 e 0,018 para os desvios-padrão. Contudo, as estatísticas desfavoráveis esti-
veram nos formatos das distribuições. O coeficiente de assimetria apresentou que o produto
estimado possui assimetria negativa, enquanto que o observado possui assimetria positiva. A
curtose mostrou que a distribuição do produto estimado é platicúrtica, enquanto a distribui-
ção do produto observado é leptucúrtica. E o coeficiente de correlação teve o valor esperado,
0,62.

6 Conclusões
O objetivo deste trabalho foi contribuir com a discussão do problema do "Bond Premium

Puzzle" por meio de um modelo DSGE com mercado financeiro representado por títulos de
diferentes maturidades com motivação econômica na teoria do habitat preferido.

Os modelos DSGE usados para desenvolver uma estrutura a termo não têm apresentado
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Figura 4: Comparação do produto agregado.Fonte: Elaboração própria.

um resultado satisfatório. Inicialmente, tentou-se deixar o modelo mais próximo da “realidade
econômica” introduzindo diversos tipos de fricções, estratégia que não apresentou grandes re-
sultados. Modelos com um custo computacional mais alto – modelos de aproximação de Taylor
de ordem superior e de preferência recursiva – também não apresentaram resultados satisfató-
rios, pelo menos sem desalinhar a estrutura macroeconômica geral. Outra possibilidade seria
trabalhar modelos com agentes heterogêneos e mercados de ativos incompletos, mas esse tipo
de modelo apresenta um desafio de resolução significante.

Os resultados obtidos nesse trabalho, apesar das limitações dos dados observados, apresen-
tam uma “luz” otimista sobre o uso da ideia do habitat preferido na formação da estrutura a
termo das taxas de juros. Visto que, o spread estimado apresentou um comportamento afim do
spread observado. Sem comprometer o ajuste das variáveis macroeconômicas.

Para dar continuidade aos resultados obtidos nesse trabalho e testar se essa ideia se sus-
tenta, seria importante realizar esse estudo para a economia americana, pois é uma economia
com séries de tempo mais confiáveis.
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