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Resumo 

 

O presente trabalho analisa o impacto de surpresas inflacionárias, definidas como a 

diferença entre inflação esperada e inflação efetiva, sobre as variações na 

expectativa dos agentes em relação à política monetária, medida através da 

Estrutura a Termo de Taxa de Juros retirada dos contratos de juros futuros da 

BM&F. A abordagem empírica utilizada foi a do método dos Mínimos Quadrados 

Ordinários com erros robustos à heterocedasticidade, identificado a partir das 

variações exógenas decorrentes da divulgação mensal do índice IPCA de inflação. 

Para o período de janeiro de 2003 a outubro de 2012, os resultados estão em linha 

com que o que é esperado e mostram que os agentes alteram suas expectativas de 

política monetária quando são surpreendidos.  

 

Palavras-Chave: Taxa de juros, Inflação, Expectativas e Metas de Inflação. 

 

  



 
 

Abstract 

 

This paper analyzes the impact of inflation surprises in the variations of the agents' 

expectations regarding interest rate, as measured by the Term Structure of Interest 

Rate at BM&F. The inflationary surprises are variations in actual inflation around the 

inflation expected, synthesized by FOCUS report of the Central Bank. The empirical 

approach used was the method of OLS with errors robust to heteroscedasticity, 

identified from exogenous variation arising from the disclosure of the monthly IPCA 

inflation index. For the period from January 2003 to October 2012, the results are in 

line with what is expected and show that agents change their expectations of 

monetary policy when they are surprised. 

 

Keywords: Inflation, Expectations, Inflation Targeting 
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Introdução 

 

 

A inflação gera efeitos adversos na economia, impactando na distribuição de renda, 

na Balança de Pagamentos e no investimento. 

 

Com o objetivo de minimizar os efeitos da inflação e controlar o que é realmente 

possível, diversos Bancos Centrais adotaram nos últimos anos o sistema de metas 

de inflação. Esse sistema pressupõe uma meta quantitativa clara, definida e 

comunicada ao mercado. O Banco Central deve perseguir tal meta como objetivo 

central na condução de política monetária e deve ser responsabilizado por desvios 

na mesma.  

 

No Brasil, a adoção do sistema de metas de inflação como diretriz de política 

monetária aconteceu em 1999. Desde então, as decisões do COPOM passaram a 

ter como objetivo perseguir as metas de inflação definidas pelo Conselho Monetário 

Nacional (CMN), que é o órgão deliberativo máximo do sistema financeiro nacional, 

constituído pelo Ministro da Fazenda, Ministro de Estado do Planejamento e 

Orçamento e pelo Presidente do Banco Central. 

 

Tendo isto em mente, deve-se esperar que os agentes alterem suas expectativas a 

respeito das taxas de juros futuras diante de surpresas inflacionárias. 

 

Assim sendo, este trabalho tem como objetivos identificar a parcela esperada e a 

parcela inesperada das variações dos índices de inflação no período compreendido 

entre o início de 2003 e outubro de 2012 e analisar como a expectativa dos agentes 

de mercado reage à estas parcelas, através da estrutura a termo de taxas de juros, 

retirada dos contratos de juro futuro na BM&F. 

 

As surpresas inflacionárias são medidas pela diferença entre a inflação efetiva e a 

inflação esperada pelo mercado. Estas são obtidas, respectivamente, do Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE mensalmente, e do Boletim 

Focus do Banco Central, construído a partir de consultas aos principais analistas de 
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mercado e divulgado às segundas-feiras. As alterações nas expectativas dos 

agentes de mercado foram calculadas usando as variações das curvas de juros de 

três, seis, nove, doze e dezoito meses, imediatamente após a divulgação dos 

índices de inflação. 

 

Encontramos que as surpresas inflacionárias são estatisticamente significantes para 

explicar as variações nas expectativas dos agentes. Os resultados estão em linha 

com o que é esperado de uma economia que adota o regime de metas de inflação e 

demonstra que as reações do mercado estão em linha com um Banco Central com 

credibilidade. 

 

Este trabalho está dividido em três seções. A seção um descreve o arcabouço 

teórico sobre o sistema de metas de inflação e sua adoção no Brasil, bem como o 

modelo empírico utilizado. A seção dois descreve os dados utilizados e a seção três 

apresenta os resultados obtidos. 
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1. Revisão Bibliográfica 

 

 

1.1. Sistema de metas de inflação e a sua aplicação no Brasil 

 

 

O sistema de metas de inflação tem sido instituído em diversos países com o 

objetivo de diminuir os malefícios causados pela inflação. 

 

Os principais elementos que constituem essa estratégia de política monetária são 

bem descritos por Mishkin (2000): 

 

1) Anúncio público de metas de inflação numéricas de médio prazo; 

2) Maior responsabilização do Banco Central para atingir tais metas.  

 

Ambos os elementos funcionam como uma forma de bloquear a tentação de 

estabelecer uma política expansionista, no intuito de aumentar temporariamente o 

produto além de seu nível de equilíbrio de longo prazo.  

 

A credibilidade no sistema de metas de inflação é de fundamental importância, pois 

ela pode influenciar positivamente a ação dos agentes se as atitudes da autoridade 

monetária forem interpretadas como coerentes. 

 

Em países emergentes existe um desafio adicional para a implementação do 

sistema de metas de inflação como argumentam Fraga, Goldfajn e Minella (2003), 

pois esses enfrentam um trade-off entre credibilidade e flexibilidade. Esses países 

têm um desempenho pior do que países desenvolvidos, uma vez que apresentam 

maior volatilidade do produto e da inflação. Isto se deve, principalmente, ao impacto 

que os choques externos geram na economia, à baixa credibilidade e às instituições 

pouco desenvolvidas que caracterizam tais países.  

 

O Brasil adotou formalmente o sistema de metas de inflação em junho de 1999.  
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Seguem abaixo os principais pontos do decreto n° 3088 publicado em 21 de junho 

de 1999. 

 

 As metas de inflação serão estabelecidas com base em variações de um 

índice de preço conhecido; 

 As metas de inflação e os intervalos de tolerância serão determinados pelo 

Conselho Monetário Nacional (CMN); 

 O Banco Central possui a responsabilidade de implementar as políticas 

necessárias para atingir os objetivos; 

 O índice de inflação a ser utilizado será escolhido pelo CMN1; 

 Os objetivos serão considerados atingidos quando os índices ficarem no 

intervalo de tolerância selecionado no período Janeiro – Dezembro de cada 

ano; 

 No caso de as metas não serem atingidas, o Presidente do Banco Central 

deve escrever uma carta, endereçada ao Ministro da Fazenda explicando as 

causas da quebra, as medidas a serem adotadas para assegurar que a 

inflação retorne a níveis adequados, bem como o prazo necessário para que 

essas medidas surtam efeito; 

 O Banco Central vai preparar um relatório de inflação trimestral que proverá 

informação da estrutura de política, os resultados da política monetária e as 

perspectivas sobre a inflação. 

 

Desta forma, todos os elementos necessários para o sucesso do sistema de metas 

de inflação, descritos por Mishkin (2000) foram implementados pelo Banco Central 

brasileiro.  

 

1.2. Surpresas inflacionárias e política monetária 

 

As variações nas expectativas dos agentes acerca de taxa de juros é um tópico de 

elevada importância para os participantes do mercado, bem como para os 

formuladores de política monetária.  

 

                                                           
1
 Mais tarde foi escolhido o IPCA cheio como medida central de inflação. 
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Existem estudos mostrando o impacto das ações do Banco Central nas taxas de 

juros de mercado.  No entanto, as conclusões desses estudos são conflitantes. 

Podemos citar Cook e Hahn (1989) que observaram forte correlação entre as 

variações na política monetária e as variações nas taxas de juros de mercado e 

Rolley e Sellon (1995) que observaram uma relação frouxa e variável entre ambas. 

 

Segundo Kutner (2001), o motivo para a ausência de convergência consiste no fato 

dos estudos não fazerem distinção entre ações antecipadas e não antecipadas do 

Banco Central.  Usando as taxas de juros futuros para diferenciar entre porção 

antecipada e não antecipada da política monetária foi possível demonstrar que o 

mercado reage com muito mais significância ao componente surpresa do que ao 

componente esperado. 

 

Usando os mercados futuros americanos, demonstrou-se que o componente 

esperado da mudança na taxa de juros é simplesmente a mudança efetiva menos a 

esperada. 

 

  ̃ 
    ̃     

  

 

E baseado nisto, procedeu com uma regressão entre as variações nas taxas de 

juros de três, seis e doze meses, dois, cinco, dez e trinta anos e as parcelas 

“antecipadas” e “não antecipadas” da política monetária do Federal Reserve. 

 

A principal conclusão de seu trabalho foi a de que a porção antecipada da variação 

da política monetária é pouco significante para explicar as variações nas taxas de 

juros, ao contrário da porção não antecipada que é estatisticamente significante em 

todos os vértices. 

 

Ramos e Oliveira (2006) adaptaram o modelo de Kutner (2001) para a realidade 

brasileira e encontraram evidência de que o mercado altera suas expectativas 

acerca das taxas de juros quando é surpreendido pela ação do Banco Central. 

 

Este trabalho propõe a aplicação do mesmo modelo de Kutner (2001) para medir a 

variação nas expectativas dos agentes quando estes são surpreendidos, não pela 
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ação do Banco Central, mas sim pela inflação corrente. Em um país onde o regime 

de metas de inflação é o principal norte da política monetária, espera-se que 

surpresas inflacionárias levem a variações nas expectativas dos agentes a respeito 

das taxas de juros futuros. 

 

Utilizaremos o conceito de inflação esperada e surpresa inflacionária para medir as 

variações nas expectativas acerca da política monetária dos participantes do 

mercado. 

 

Lowerkron e Garcia (2007) definem surpresa inflacionária2 como: 

 

                                              

 

A partir disso aplicaremos o modelo de Kutner (2001). 

 

   
        

           
    

           
    

  

 

Onde   
  são as taxas de juros de três, seis, nove, doze e dezoito meses retiradas 

dos contratos futuros da BM&F. 

 

 

 

 

  

  

                                                           
2
 Esta definição é bastante similar a definição de porção “antecipada” e porção “não antecipada” de política 

monetária utilizada por Kutner (2001). 
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2. Descrição dos dados 

 

 

2.1. Selic X CDI 

 

 

A taxa SELIC é a taxa de juros básica da economia e é apurada pelo Sistema 

Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). Conforme descrito pelo Banco Central, 

o conceito de taxa SELIC é “a taxa obtida mediante o cálculo da taxa média 

ponderada e ajustada das operações de financiamento por um dia, lastreadas em 

títulos públicos federais e cursadas no referido sistema ou em câmaras de 

compensação e liquidação de ativos, na forma de operações compromissadas. 

Neste caso, as operações compromissadas são operações de venda de títulos com 

compromisso de recompra assumido pelo vendedor, concomitante com 

compromisso de revenda assumido pelo comprador, para liquidação no dia útil 

seguinte” 3. Apesar da taxa Selic ser formada pelo mercado, o Banco Central define 

uma SELIC meta no Comitê de Política Monetária (COPOM) em reuniões 

previamente agendadas ou ainda em sessões extraordinárias. 

 

A taxa SELIC efetiva origina-se, portanto, de taxas de juros efetivamente observadas 

no mercado e refletem as condições instantâneas de liquidez no mercado monetário. 

Estas taxas de juros não sofrem influência do risco do tomador de recursos 

financeiros, uma vez que o risco final encerra-se no próprio governo.  

 

Esta é a taxa de financiamento no mercado interbancário para operações de um dia 

com lastro em títulos públicos federais e serve como referência para todas as outras 

taxas do mercado.  

 

A metodologia de cálculo do CDI é bastante similar. Esta também é calculada 

levando-se em consideração as taxas de juros praticadas entre os participantes do 

                                                           
3
 http://www.bcb.gov.br/?SELICDESCRICAO 
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mercado, mas diferentemente do SELIC, o lastro das operações são títulos emitidos 

pelos próprios bancos. 

 

Por serem operações bastante similares em termos de risco, historicamente, as duas 

taxas andam pari passu. Considerando dados desde jan/2003 até out/2012, a 

correlação entre as duas taxas é praticamente um. 

 

A taxa CDI é largamente utilizada no mercado e podemos, dado o exposto acima, 

considera-la como uma boa proxy da taxa Selic. Esta abordagem é importante, pois 

na BM&F são negociados com alta liquidez contratos de DI futuro, auxiliando-nos, 

portanto a formar uma estrutura a termo de taxa de juros. 

 

 

2.2. Identificando surpresas inflacionárias 

 

 

Como ponto de partida para a identificação de surpresas inflacionárias, utilizaremos 

as divulgações do índice IPCA feitos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), de jan/2003 até out/2012, e como medida para a inflação 

esperada será utilizada a taxa divulgada pelo Boletim FOCUS do Banco Central, que 

é construída a partir da consulta aos 100 principais analistas do mercado. Nesse 

período obtivemos ao todo 1184 observações. 

 

Mediremos os impactos nas expectativas em dias de divulgação da inflação efetiva, 

o que nos permite inferir causalidade entre inflação e taxa de juros, resolvendo 

assim o clássico problema de endogeneidade entre as variáveis. Portanto, a 

exogeneidade decorrente do evento de divulgação da inflação é a hipótese do 

modelo empírico a ser testado. 

 

Com o horizonte de análise definido, identificaremos as surpresas do mercado em 

relação aos índices efetivamente observados. Para tanto, utilizaremos como 

premissa de expectativa do mercado referente à inflação, a mediana das 

                                                           
4
 Devido a ajustes causados por feriados, serão utilizadas apenas 116 observações. 
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expectativas de mercado divulgadas no Boletim Focus do Banco Central referente à 

última divulgação de cada mês.  

 

Assim sendo, a medida de surpresa inflacionária será: 

 

                                            

 

 

2.3. Contratos de juros Futuros 

 

 

A BM&F, com o objetivo de aperfeiçoar os instrumentos de proteção ao risco, lançou 

em junho de 1991, o Contrato Futuro de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros 

de um dia. O contrato futuro de DI baseia-se nas taxas médias calculadas pela 

CETIP, a Câmara de Custódia e Liquidação, que espelham o custo médio praticado 

nas operações de troca de disponibilidade de recursos entre instituições financeiras 

para curtíssimo prazo. 

 

O objeto de negociação destes contratos é a taxa média acumulada do CDI (ou 

simplesmente taxa DI), expressa em taxa efetiva no ano com base em 252 dias 

úteis. As taxas destes contratos têm período compreendido a partir do momento de 

sua negociação até a data de vencimento dos mesmos.  

 

Neste mercado, o objeto de negociação é homogêneo, a entrada e a saída são 

livres, existem diversos compradores e vendedores, sendo que dificilmente um 

participante sozinho consegue de maneira isolada e definitiva influenciar os preços. 

 

Os prazos de negociação dos contratos de DI são definidos pela BM&F e incluem os 

quatro primeiros meses a partir da data atual e depois disso os meses que iniciam 

cada trimestre do ano. 
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As operações de compra e venda, depois de transacionadas, são convertidas em 

Preço Unitário (PU), sendo certo que todos os contratos valerão 100.000 na data de 

seu vencimento. 

 

Desta forma, a metodologia para cálculo dos contratos de DI tem a mesma 

mecânica de zero coupon bonds com valor de face 100.000, mas é bastante 

importante ressaltar que os contratos de DI negociados na BM&F não são títulos de 

dívida e não existe fluxo de caixa em D0.  

 

Consideremos um agente que venda um contrato de DI com vencimento em 63 dias 

úteis ao preço de 13%. Esta operação é traduzida em uma compra de PU a 

96.990,67 conforme demonstrado abaixo: 

 

   
       

(     )
  
   

           

 

Depois de transformadas em PU as posições em aberto são ajustadas com base no 

preço de ajuste do dia, estabelecido conforme regras da bolsa, com movimentação 

financeira no dia útil subsequente. 

 

Os ajustes diários são calculados até a data do vencimento, inclusive, de acordo 

com as seguintes fórmulas: 

 

a) Ajuste das operações realizadas no dia: 

 

    (      )    

 

 

 

b) Ajuste das posições abertas no dia anterior: 

 

    [    (      (  
     
   

)

 
   
)]    
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Onde: 

    = Valor do ajuste diário em reais, referente à data t. 

    = Preço do ajuste do contrato na data t. 

     = Valor de cada ponto de PU, conforme definido pela BM&F. 

      = Taxa de DI, referente ao dia útil anterior ao dia a que o ajuste se 

refere.  

 

No dia do vencimento, o preço de ajuste é 100.000. 

 

Os valores de ajuste são creditados ou debitados das contrapartes conforme as 

posições assumidas no mercado.  

 

O fato de o investidor necessitar cobrir diariamente eventuais prejuízos em que 

incorra e também depositar margens para poder participar livremente do mercado na 

BM&F é uma característica bastante importante, pois mitiga substancialmente o risco 

de crédito das contrapartes.  

 

No caso brasileiro conforme já explicado acima, os movimentos da curva de juros 

construída a partir dos vencimentos de contratos futuros de DI da BM&F podem ser 

utilizados como proxy das alterações de expectativa dos agentes em relação à 

política monetária. 

 

Desta forma, para cada dia em que houve divulgação de índice de inflação, 

utilizamos as taxas dos ajustes de fechamento para calcular as expectativas de 

taxas de juros de três, seis, nove, doze e dezoito meses. 

 

A escolha do ajuste se dá pela necessidade de refletir os últimos preços praticados 

no ativo antes de conhecer o índice de inflação. O ajuste é extraído da média 

ponderada dos negócios da última meia hora de negociação do contrato. Ao 

utilizarmos o ajuste minimizamos a interferência de outros fatores econômicos na 

análise.  
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Em relação ao dia de divulgação do índice utilizamos os preços de leilão de abertura 

dos contratos da análise.  
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3. Estratégia empírica 

 

 

Para a análise dos dados utilizaremos o modelo de Mínimos Quadrados Ordinários, 

com erros robustos a heterocedasticidade5. Tal método se justifica pelo fato de 

termos rodado um teste de Breusch Pagan, testando se há heterocedasticidade nos 

resíduos, e este ter indicado variâncias não uniformes. Um motivo para isto está 

relacionado ao fato de que os erros do modelo devem ser maiores quanto maior for 

o tamanho da surpresa inflacionária. Vários motivos podem explicar isso, como, por 

exemplo, especulação no mercado e necessidade dos agentes ajustarem seus 

portfólios. Dessa forma, optamos por um MQO com erros robustos, uma vez que 

com isso aumentamos a eficiência dos nossos estimadores. 

 

 O modelo proposto é o que se segue: 

 

   
        

           
    

             
    

  

 

Onde    
  é a a variação da expectativa dos agentes para as taxas de juros de três, 

seis, nove, doze e dezoito meses expressa nos contratos futuros de DI. A tabela 1 

mostra os resultados obtidos. 

 

Tabela 1: Resultados para MQO com erros robustos 

 

* Significativo ao nível de 10% 
** Significativo ao nível de 5% 
***Significativo ao nível de 1% 

 

                                                           
5
 Foi utilizado o método de White 

nº obs 116

3 meses 6 meses 9 meses 12 meses 18 meses

Infl_esperada -0,0008149 0,0438249 -0,08733 -0,13042 -0,12468

(-0,05) (-1,25) (-1,48) (-2,55)** (-2,41)**

Surp_infl 0,1441991 0,2204553 0,275626 0,42979 0,468565

(3,94)*** (3,00)*** (3,12)*** (4,52)*** (4,64)***

R² 19,20% 24,59% 26,82% 38,09% 23,59

P-valor (estatística F) 0,00            0,01           0,01        0,00         0,00         
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Os resultados nos permitem concluir que o mercado, de maneira geral, não 

responde de maneira significativa à porção antecipada do índice de inflação.  

 

A conclusão sobre a parcela inesperada do índice de inflação, no entanto, é 

bastante significativa para explicar a variação na expectativa do mercado, o que é  

consistente com o que é esperado em uma economia onde o Banco Central utiliza o 

regime de metas de inflação. 
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Conclusão 

 

 

Em um país onde o Banco Central adota o regime de metas de inflação e possui 

credibilidade é de se esperar que as expectativas dos agentes para a política 

monetária se altere diante de dados não esperados de inflação. O objetivo deste 

trabalho era verificar como as expectativas dos agentes se comportam diante de 

surpresas inflacionárias. 

 

Considerando que o mercado é eficiente e que reage apenas a informações novas, 

separamos a inflação em um componente esperado e um componente inesperado 

chamado de surpresa inflacionária. 

 

Em seguida, construímos as curvas de juros de três, seis, nove, doze e dezoito 

meses utilizando os contratos de juros futuros da BM&F para identificar alterações 

nas expectativas de política monetária dos agentes. 

 

Com base nesses indicadores, regredimos as variações nas expectativas dos 

agentes contra as duas parcelas, esperada e inesperada da inflação e observamos 

que em geral a resposta dos agentes para a parcela esperada da inflação não é 

significativa coerente com a hipótese de que o mercado responde apenas a 

informações novas. A segunda conclusão foi a de que o mercado reage de maneira 

significante em relação a surpresas inflacionárias. 

 

Os resultados estão em linha com o esperado em uma economia onde o Banco 

Central adota o regime de metas de inflação e tem credibilidade. O Banco Central ao 

buscar o controle da inflação como seu principal objetivo de política monetária deve 

estar atento e responder a surpresas inflacionárias. Dessa forma, surpresas 

inflacionárias devem alterar as expectativas dos juros futuros pelo mercado.  

 

Por fim acreditamos que trabalhos futuros possam incorporar ao modelo uma 

medida de volatilidade das expectativas dos agentes como maneira de estudar o seu 

comportamento dos agentes frente a variações inesperadas da inflação.  
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Anexo 1 – Tabela de dados 

 

  

Data Mês_Ref Inflação CDI Corrente Delta R3 Delta R6 Delta R9 Delta R12 Delta R18 Delta R24 Infl_esperada Surp_infl

10/01/2003 Dec 2,10% 24,810% -0,05% -0,26% -0,48% -0,50% -0,45% -2,61% 2,13% -0,03%

12/02/2003 Jan 2,25% 25,280% 0,14% 0,14% 0,12% 0,08% 0,15% 0,22% 1,90% 0,35%

14/03/2003 Feb 1,57% 26,270% -0,06% -0,11% -0,05% -0,16% -0,22% -0,28% 1,60% -0,03%

10/04/2003 Mar 1,23% 26,190% 0,06% 0,21% 0,12% 0,25% 0,22% -0,03% 0,90% 0,33%

13/05/2003 Apr 0,97% 26,210% -0,12% 0,02% -0,09% -0,31% -0,47% -0,51% 0,97% 0,00%

10/06/2003 May 0,61% 26,180% 0,00% -0,03% -0,06% -0,05% 0,04% -0,10% 0,50% 0,11%

08/08/2003 Jul 0,20% 24,240% -0,08% -0,09% -0,16% -0,23% -0,13% -0,28% 0,40% -0,20%

09/09/2003 Aug 0,34% 21,720% 0,01% 0,03% 0,02% 0,12% 0,13% 0,20% 0,35% -0,01%

09/10/2003 Sep 0,78% 19,710% 0,01% -0,01% 0,01% 0,01% 0,03% -0,05% 0,69% 0,09%

06/11/2003 Oct 0,29% 18,760% -0,08% -0,02% -0,06% -0,09% -0,09% 0,01% 0,50% -0,21%

05/12/2003 Nov 0,34% 17,220% 0,05% -0,01% 0,03% 0,01% 0,02% 0,05% 0,35% -0,01%

14/01/2004 Dec 0,52% 16,220% 0,07% 0,06% -0,01% 0,02% -0,01% -0,05% 0,44% 0,08%

13/02/2004 Jan 0,76% 16,230% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,12% 0,09% 0,70% 0,06%

11/03/2004 Feb 0,61% 16,210% 0,01% 0,01% 0,00% -0,01% 0,07% -0,05% 0,70% -0,09%

07/04/2004 Mar 0,47% 16,010% 0,02% 0,00% 0,02% 0,05% 0,12% 0,12% 0,42% 0,05%

07/05/2004 Apr 0,37% 15,710% 0,04% 0,00% 0,06% 0,14% 0,10% 0,14% 0,41% -0,04%

08/06/2004 May 0,51% 15,710% -0,02% -0,03% 0,15% 0,15% 0,23% 0,17% 0,50% 0,01%

11/08/2004 Jul 0,91% 15,770% 0,03% 0,00% -0,01% 0,00% 0,03% 0,01% 0,95% -0,04%

10/09/2004 Aug 0,69% 15,810% 0,01% -0,01% -0,01% 0,00% 0,06% 0,09% 0,61% 0,08%

08/10/2004 Sep 0,33% 16,150% 0,00% -0,02% 0,00% -0,08% -0,12% -0,16% 0,55% -0,22%

11/11/2004 Oct 0,44% 16,710% 0,01% 0,00% -0,03% -0,03% -0,02% 0,01% 0,45% -0,01%

08/12/2004 Nov 0,69% 17,170% 0,02% 0,00% 0,01% -0,01% 0,01% 0,01% 0,65% 0,04%

14/01/2005 Dec 0,86% 17,720% 0,02% -0,01% 0,00% 0,00% 0,07% -0,01% 0,74% 0,12%

14/02/2005 Jan 0,58% 18,220% 0,02% 0,04% 0,02% 0,06% 0,15% 0,06% 0,60% -0,02%

11/03/2005 Feb 0,59% 18,620% -0,03% -0,05% -0,01% 0,00% -0,04% -0,04% 0,57% 0,02%

08/04/2005 Mar 0,61% 19,200% 0,01% 0,00% -0,03% 0,01% 0,20% 0,20% 0,63% -0,02%

11/05/2005 Apr 0,87% 19,470% 0,01% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,07% 0,78% 0,09%

10/06/2005 May 0,49% 19,720% -0,02% -0,01% -0,07% -0,11% -0,02% -0,05% 0,57% -0,08%

08/07/2005 Jun -0,02% 19,690% -0,02% -0,01% -0,01% -0,02% -0,01% 0,06% 0,17% -0,19%

09/08/2005 Jul 0,25% 19,680% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% 0,01% 0,02% 0,29% -0,04%

06/09/2005 Aug 0,17% 19,710% -0,04% 0,00% -0,01% -0,03% -0,07% -0,07% 0,16% 0,01%

07/10/2005 Sep 0,35% 19,410% 0,00% 0,01% -0,02% -0,02% -0,05% 0,00% 0,35% 0,00%

10/11/2005 Oct 0,75% 18,950% -0,01% 0,00% 0,01% 0,03% 0,01% 0,04% 0,56% 0,19%

09/12/2005 Nov 0,55% 18,390% -0,05% -0,01% 0,00% 0,00% -0,01% 0,00% 0,45% 0,10%

12/01/2006 Dec 0,36% 17,900% -0,01% 0,00% 0,01% 0,00% -0,03% -0,01% 0,35% 0,01%

09/02/2006 Jan 0,59% 17,180% -0,01% 0,00% 0,01% 0,02% 0,00% 0,00% 0,55% 0,04%

10/03/2006 Feb 0,41% 16,490% -0,02% -0,02% 0,00% -0,01% -0,02% -0,04% 0,45% -0,04%

07/04/2006 Mar 0,43% 16,400% 0,00% -0,02% 0,00% 0,02% 0,10% 0,21% 0,47% -0,04%

10/05/2006 Apr 0,21% 15,660% 0,00% 0,00% -0,02% -0,02% -0,01% 0,00% 0,25% -0,04%
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Data Mês_Ref Inflação CDI Corrente Delta R3 Delta R6 Delta R9 Delta R12 Delta R18 Delta R24 Infl_esperada Surp_infl

08/06/2006 May 0,10% 15,140% -0,01% 0,01% 0,01% 0,04% 0,04% 0,00% 0,20% -0,10%

07/07/2006 Jun -0,21% 15,140% -0,03% 0,00% 0,02% 0,01% -0,04% -0,01% -0,10% -0,11%

11/08/2006 Jul 0,19% 14,620% 0,02% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% -0,03% 0,15% 0,04%

06/09/2006 Aug 0,05% 14,130% -0,03% 0,01% 0,02% -0,01% -0,01% -0,03% 0,24% -0,19%

06/10/2006 Sep 0,21% 14,130% -0,02% 0,01% -0,01% 0,05% 0,04% 0,05% 0,16% 0,05%

10/11/2006 Oct 0,33% 13,630% -0,02% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% -0,02% 0,29% 0,04%

08/12/2006 Nov 0,31% 13,130% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% -0,02% 0,36% -0,05%

12/01/2007 Dec 0,48% 13,130% -0,01% -0,01% 0,01% 0,02% -0,01% 0,03% 0,45% 0,03%

09/02/2007 Jan 0,44% 12,880% 0,00% 0,00% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% 0,47% -0,03%

09/03/2007 Feb 0,44% 12,660% -0,01% 0,00% 0,01% 0,01% -0,03% 0,02% 0,45% -0,01%

11/04/2007 Mar 0,37% 12,630% -0,02% -0,01% 0,00% 0,00% -0,04% -0,08% 0,35% 0,02%

11/05/2007 Apr 0,25% 12,350% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% -0,02% -0,03% 0,29% -0,04%

06/06/2007 May 0,28% 12,380% -0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,03% 0,00% 0,20% 0,08%

06/07/2007 Jun 0,28% 11,880% -0,02% 0,00% -0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,23% 0,05%

08/08/2007 Jul 0,24% 11,370% 0,00% 0,00% 0,01% -0,03% -0,01% -0,07% 0,23% 0,01%

06/09/2007 Aug 0,47% 11,140% -0,05% -0,01% 0,00% -0,03% -0,05% -0,04% 0,38% 0,09%

10/10/2007 Sep 0,18% 11,110% 0,01% 0,00% 0,00% -0,01% 0,04% -0,01% 0,26% -0,08%

07/11/2007 Oct 0,30% 11,110% 0,02% 0,03% 0,06% 0,04% 0,09% 0,08% 0,22% 0,08%

06/12/2007 Nov 0,38% 11,120% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,29% 0,09%

11/01/2008 Dec 0,74% 11,090% -0,01% 0,01% -0,02% 0,00% -0,02% 0,00% 0,66% 0,08%

13/02/2008 Jan 0,54% 11,080% -0,01% -0,02% -0,02% -0,05% -0,05% -0,02% 0,60% -0,06%

11/03/2008 Feb 0,49% 11,100% 0,00% -0,02% -0,02% -0,03% -0,01% -0,11% 0,48% 0,01%

09/04/2008 Mar 0,48% 11,100% 0,02% 0,04% 0,01% 0,11% 0,13% 0,10% 0,35% 0,13%

09/05/2008 Apr 0,55% 11,560% 0,01% -0,01% -0,01% 0,02% -0,01% 0,18% 0,50% 0,05%

11/06/2008 May 0,79% 12,070% 0,02% 0,00% 0,00% -0,01% 0,02% 0,02% 0,61% 0,18%

08/08/2008 Jul 0,53% 12,860% 0,01% 0,01% -0,01% -0,04% 0,01% -0,03% 0,61% -0,08%

05/09/2008 Aug 0,28% 12,810% 0,03% 0,03% 0,00% 0,00% -0,09% 0,11% 0,31% -0,03%

08/10/2008 Sep 0,26% 13,670% 0,01% 0,03% 0,04% 0,06% 0,38% 0,02% 0,21% 0,05%

07/11/2008 Oct 0,45% 13,490% -0,03% -0,12% -0,18% -0,09% -0,15% -0,23% 0,38% 0,07%

05/12/2008 Nov 0,36% 13,460% -0,07% -0,09% -0,20% -0,19% -0,35% -0,30% 0,50% -0,14%

09/01/2009 Dec 0,28% 13,610% -0,01% -0,06% -0,03% -0,03% -0,10% -0,06% 0,40% -0,12%

06/02/2009 Jan 0,48% 12,630% -0,02% -0,05% -0,02% -0,02% -0,05% -0,04% 0,38% 0,10%

11/03/2009 Feb 0,55% 12,600% -0,08% -0,10% -0,06% -0,08% -0,08% -0,11% 0,57% -0,02%

08/04/2009 Mar 0,20% 11,130% -0,06% -0,01% -0,04% -0,04% 0,04% 0,01% 0,28% -0,08%

08/05/2009 Apr 0,48% 10,120% -0,01% -0,01% -0,03% -0,05% -0,07% -0,04% 0,42% 0,06%

10/06/2009 May 0,47% 9,940% -0,05% 0,03% 0,02% 0,02% 0,05% 0,03% 0,38% 0,09%

08/07/2009 Jun 0,36% 9,020% -0,01% 0,00% 0,01% 0,05% 0,06% 0,01% 0,27% 0,09%

07/08/2009 Jul 0,24% 8,620% 0,00% 0,00% -0,01% -0,01% 0,01% 0,01% 0,31% -0,07%

10/09/2009 Aug 0,15% 8,630% 0,00% -0,01% -0,01% -0,03% -0,01% -0,06% 0,18% -0,03%

08/10/2009 Sep 0,24% 8,610% 0,01% 0,00% 0,00% 0,07% 0,00% 0,02% 0,25% -0,01%
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Data Mês_Ref Inflação CDI Corrente Delta R3 Delta R6 Delta R9 Delta R12 Delta R18 Delta R24 Infl_esperada Surp_infl

11/11/2009 Oct 0,28% 8,640% 0,02% 0,00% 0,02% 0,03% 0,02% 0,00% 0,30% -0,02%

09/12/2009 Nov 0,41% 8,630% 0,02% 0,00% -0,02% 0,00% -0,01% -0,01% 0,35% 0,06%

13/01/2010 Dec 0,37% 8,620% -0,01% -0,01% -0,02% 0,00% -0,02% 0,00% 0,34% 0,03%

05/02/2010 Jan 0,75% 8,620% 0,05% 0,02% 0,01% 0,01% -0,02% -0,01% 0,63% 0,12%

05/03/2010 Feb 0,78% 8,610% 0,01% -0,02% -0,04% -0,05% -0,04% -0,03% 0,75% 0,03%

08/04/2010 Mar 0,52% 8,620% 0,00% 0,02% -0,01% 0,01% 0,01% -0,01% 0,48% 0,04%

07/05/2010 Apr 0,57% 9,390% -0,02% -0,01% 0,00% -0,03% -0,05% -0,05% 0,50% 0,07%

09/06/2010 May 0,43% 9,380% 0,02% 0,01% 0,02% 0,05% 0,03% 0,07% 0,45% -0,02%

07/07/2010 Jun 0,00% 10,140% -0,01% -0,01% -0,05% -0,04% -0,02% -0,03% 0,14% -0,14%

06/08/2010 Jul 0,01% 10,640% -0,02% -0,03% -0,02% -0,02% -0,03% 0,00% 0,09% -0,08%

09/09/2010 Aug 0,04% 10,640% -0,01% 0,00% -0,04% -0,06% -0,06% -0,06% 0,17% -0,13%

07/10/2010 Sep 0,45% 10,640% 0,00% -0,01% -0,02% -0,02% -0,06% 0,00% 0,41% 0,04%

09/11/2010 Oct 0,75% 10,640% 0,01% 0,01% 0,03% 0,03% 0,04% 0,00% 0,65% 0,10%

08/12/2010 Nov 0,83% 10,640% 0,00% -0,03% -0,01% 0,00% 0,01% -0,01% 0,73% 0,10%

07/01/2011 Dec 0,63% 10,640% 0,01% 0,01% 0,03% 0,01% 0,00% 0,00% 0,62% 0,01%

08/02/2011 Jan 0,83% 11,140% -0,01% -0,01% -0,01% 0,00% -0,03% -0,02% 0,74% 0,09%

04/03/2011 Feb 0,80% 11,640% 0,00% 0,02% 0,01% -0,01% 0,01% -0,01% 0,85% -0,05%

07/04/2011 Mar 0,79% 11,650% 0,03% 0,00% 0,03% 0,02% 0,00% 0,00% 0,62% 0,17%

06/05/2011 Apr 0,77% 11,900% -0,02% -0,01% -0,02% -0,02% -0,04% -0,06% 0,81% -0,04%

07/06/2011 May 0,47% 11,890% 0,00% -0,02% -0,02% -0,01% -0,02% -0,06% 0,48% -0,01%

07/07/2011 Jun 0,15% 12,150% 0,02% 0,00% 0,04% -0,02% 0,00% 0,04% 0,05% 0,10%

05/08/2011 Jul 0,16% 12,400% -0,01% -0,01% 0,00% 0,00% -0,01% -0,06% 0,20% -0,04%

06/09/2011 Aug 0,37% 11,880% 0,00% -0,02% -0,04% -0,03% 0,00% -0,07% 0,32% 0,05%

07/10/2011 Sep 0,53% 11,880% 0,04% -0,01% 0,01% 0,08% 0,06% 0,06% 0,50% 0,03%

10/11/2011 Oct 0,43% 11,370% 0,03% -0,03% -0,04% 0,02% 0,04% 0,05% 0,45% -0,02%

08/12/2011 Nov 0,52% 10,850% 0,01% 0,02% 0,02% 0,05% 0,05% 0,02% 0,50% 0,02%

06/01/2012 Dec 0,50% 10,860% -0,01% -0,04% -0,02% 0,00% -0,01% -0,04% 0,54% -0,04%

10/02/2012 Jan 0,56% 10,300% -0,01% -0,02% -0,02% -0,01% -0,02% -0,03% 0,55% 0,01%

09/03/2012 Feb 0,45% 9,510% 0,00% 0,02% -0,01% 0,00% -0,05% 0,00% 0,47% -0,02%

05/04/2012 Mar 0,21% 9,520% -0,01% -0,04% -0,03% -0,06% -0,11% -0,08% 0,43% -0,22%

09/05/2012 Apr 0,64% 8,690% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% -0,02% 0,56% 0,08%

06/06/2012 May 0,36% 8,320% 0,00% -0,02% -0,04% -0,02% -0,04% -0,05% 0,47% -0,11%

06/07/2012 Jun 0,08% 8,340% -0,01% -0,01% -0,01% -0,04% -0,06% 0,00% 0,17% -0,09%

08/08/2012 Jul 0,43% 7,820% 0,01% 0,00% 0,00% 0,02% 0,04% 0,06% 0,26% 0,17%

05/09/2012 Aug 0,41% 7,390% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,03% 0,38% 0,03%

05/10/2012 Sep 0,57% 7,360% -0,02% -0,06% -0,05% -0,02% -0,12% -0,11% 0,52% 0,05%

07/11/2012 Oct 0,59% 7,090% 0,01% 0,00% 0,02% 0,00% -0,03% -0,02% 0,56% 0,03%


