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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é comparar as metodologias anterior e atual da taxa DI-Cetip 

e indicar as suscetibilidades de cada procedimento. Por meio da geração de 

operações com taxas e volumes coerentes com o histórico, foi possível comparar 

ambas as metodologias e outras possíveis seis propostas apresentadas, além de 

identificar as magnitudes das diferenças dos resultados das apurações. São sugeridas 

melhorias a serem implementadas, como o delay na divulgação das informações, a 

exclusão total de outliers, a redução dos pesos das taxas extremas de forma simétrica, 

além de uma alternativa semelhante à taxa LIBOR, que mitigaria algumas das 

questões apontadas e seria mais adequada devido à redução drástica de negócios 

válidos para o cálculo. 

Palavras-chave: Taxa DI-Cetip, Taxas Referenciais de Renda Fixa, Overnight, 

Metodologias de Apuração, Tratamento de Outliers. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

The objective of this study is to compare the previous and current methodologies of 

DI-Cetip rate and indicate the susceptibilities of each procedure. By generating trades 

with rates and volumes according history, it was possible to compare both 

methodologies and other possible six proposals and identify the magnitudes of the 

differences in calculations. Improvements are suggested to be implemented, such as 

the delay in the disclosure of information, the total exclusion of outliers, reducing the 

weights of the extreme rates symmetrically, and an alternative like LIBOR, which would 

mitigate some of the issues raised and would be appropriate due to the drastic 

reduction of valid trades for the calculation. 

 

Keywords: DI-Cetip, Fixed Income Benchmarks, Overnight, Calculation Methods, 

Outliers Treatment. 
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1. Introdução 

Nos anos recentes, a estabilidade monetária e o aumento do índice de 

bancarização que se encontra em 60%, segundo Febraban (2014), geraram um 

cenário favorável à ampliação do mercado de capitais. Atualmente, o volume 

total registrado apenas em títulos públicos perfaz R$ 2,69 trilhões, enquanto os 

títulos privados somam R$ 2,42 trilhões (ANBIMA, 2016a). 

Apesar de a caderneta de poupança ainda prevalecer como uma das principais 

formas de alocação de recursos para as famílias brasileiras, com 31,6% do total, 

os títulos e valores mobiliários de renda fixa já detém 34,0% do mercado de 

private e varejo (ANBIMA, 2016b). Essa tendência recente ocorre principalmente 

devido às remunerações superiores1 das taxas Selic e DI-Cetip, que indexam 

grande parte desses papéis e que acompanharam a política monetária 

contracionista adotada nas últimas reuniões do Comitê de Política Monetária 

(COPOM) (Banco Central do Brasil, 2016). 

Portanto, gradativamente, cresce a importância desses indexadores, 

principalmente da taxa DI-Cetip, que se trata do principal benchmark do mercado 

de Renda Fixa. Em novembro de 2013, o DI-Cetip representava quase 90% do 

total de estoque de títulos privados, conforme ANBIMA (2015). De acordo com 

CVM (2015), esse indexador possui grande importância no mercado de 

derivativos de juros, entre eles, futuros, swaps e opções, cujo montante total 

ultrapassa R$ 3 trilhões, somados os mercados de balcão organizado e bolsa. É 

também o indicador de desempenho mais utilizado da indústria de fundos, muito 

embora o Índice de Mercado ANBIMA (IMA) tenha elevado sua participação, 

conforme Carvalhais e Junior (2014) e Valor Econômico (2013a). 

Demonstrada sua relevância, justifica-se, portanto, o grande interesse no 

entendimento dos seus determinantes e dos procedimentos para cálculo diário 

da taxa. Recentemente, por exemplo, houve questionamentos referentes ao 

descolamento da taxa DI-Cetip em relação à taxa Selic: as taxas diárias 

                                                
1 A poupança rende TR +0,5% ou TR + 70% da SELIC quando esta é fixada igual ou abaixo de 
8,5% a.a. 
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historicamente maiores para esse último indexador, apresentavam ainda maior 

diferença em relação ao principal benchmark de títulos privados (Valor 

Econômico, 2013b).  Essa situação causava, naquele momento, dois impactos 

evidentes: menor rentabilidade relativa dos instrumentos financeiros indexados 

à taxa DI over e problemas relacionados à ineficiência da taxa Selic como âncora 

monetária. Um dos fatores responsáveis pelo aumento do distanciamento entre 

as taxas era o excesso de liquidez, mencionado em Valor Econômico (2013c), e 

corroborado, por exemplo, em Beirne (2012), para taxas análogas overnight em 

euro. Adicionado a esse fator, tanto o número de negócios da amostra, quanto o 

volume financeiro deflacionado, base de cálculo da taxa over, indicavam também 

decréscimo significativo, relativamente a anos anteriores. A quantidade de 

operações de um dia não ultrapassava naquele instante o total de trinta, quando 

no início do Plano Real tinha magnitude de mil (Cetip, 2016a). Entre as 

justificativas plausíveis para essa expressiva redução podem-se citar, 

principalmente: 

 Fusões, aquisições e enxugamento dos agentes: concentração bancária 

e dificuldade crescente de atuação dos bancos médios, discutidos em 

Pereira (2014) e Ferreira (2014); 

 Alternativa mais rentável em compromissadas com lastros em títulos 

públicos, papéis apenas com risco soberano. Portanto, de acordo com a 

teoria moderna de portfólio (mais retorno e menos risco), os agentes 

estariam atuando de forma racional, aplicando os recursos de curto prazo 

nessa modalidade; 

 Migração para prazos mais longos, devido à melhora do patamar de rating 

de crédito do Brasil2 (Garcia et. al, 2006).  

Nesse ínterim, oscilações da taxa DI-Cetip de magnitude incompatível com o 

histórico eram observadas e também ocasionavam estranheza. Esses 

acontecimentos geraram suspeitas quanto à licitude dos dados para apuração 

da amostra, em Valor Econômico (2013d), principalmente pela condenação 

recente, à época, do Banco Barclays, no caso de manipulação da taxa London 

                                                
2 No momento da realização do trabalho mencionado, verificou-se uma expressiva redução do 
spread de Credit Default Swap do Brasil  
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Interbank Offer Rate (LIBOR) pela Financial Services Autorithy (FSA). Embora a 

comparação fosse imediata, já que a taxa DI-Cetip seria um indexador 

equivalente no mercado brasileiro, não há validade empírica nesse racional, pois 

a base de dados da LIBOR, não é composta por operações efetivamente 

realizadas, como na taxa divulgada pela Cetip, e sim cotações subjetivas. 

Quase concomitantemente a essas ocorrências, e seguindo as orientações 

indicadas no Principles for Financial Benchmarks, em IOSCO (2013), foi 

divulgada uma metodologia preventiva, a ser acionada quando menos de dez 

operações perfizessem a base para o cálculo, conforme Valor Econômico 

(2013e) e Cetip (2013b). A atual metodologia de apuração também foi adotada, 

detalhada em Cetip (2013a), alterando a forma de tratamento das taxas 

extremas. Após ambas modificações houve uma reaproximação entre as taxas 

Selic e DI-Cetip, que será demonstrada adiante.   

O objetivo deste trabalho é apresentar detalhadamente as metodologias anterior 

e atual da taxa DI-Cetip, compará-las, inclusive com outros modelos hipotéticos 

e identificar possíveis suscetibilidades, além de mensurar os impactos nas taxas 

finais provocadas por cenários de oscilação de taxas ou volumes nos valores 

extremos, propondo melhorias para mitigar os drawbacks apontados, conforme 

referências e estudos sobre o assunto. 

Entende-se que as discussões sobre as metodologias de apuração da taxa DI-

Cetip são essenciais para garantir a transparência e as melhores práticas de 

mercado. Um processo robusto, que considere os vários cenários possíveis nas 

distribuições de taxas, é fundamental para gerar e manter um indexador de fato 

consistente para o mercado de títulos privados. Por fim, esse texto poderá servir 

como referência e ponto de partida para as discussões futuras entre instituições 

financeiras, clearings e reguladores, que devem identificar as alterações 

necessárias nesse mercado. Entre elas, mas não só, fomentar a maior 

negociação de Depósitos Interfinanceiros (DIs) de um dia. Alternativamente, 

modificar a amostra objeto da apuração, estendendo prazos ou adicionando 

outros instrumentos financeiros na amostra. 

O trabalho está organizado em seis capítulos, além desta introdução. O capítulo 

dois contempla a revisão bibliográfica sobre os temas relacionados às taxas 
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overnight e os principais indexadores no mercado interbancário. No capítulo três 

são apresentadas ambas as metodologias de apuração da taxa DI-Cetip e as 

suscetibilidades de cada procedimento. O capítulo quatro propõe os cenários 

que são objeto de avaliação dos modelos anterior, atual e alternativos para 

apuração da taxa. No capítulo cinco são apresentados os resultados do modelo 

comparativo proposto e as magnitudes das diferenças encontradas para o valor 

da taxa over final, além de sugestões para os itens apontados. Finalmente, o 

capítulo seis apresenta as conclusões gerais do trabalho e os possíveis 

desenvolvimentos futuros sobre essa temática. 
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2. Revisão Bibliográfica 

Entre as características desejadas para uma taxa referência de mercado, o 

Principle for Financial Benchmarks recomenda: Governança, relacionada à 

responsabilidade e a supervisão interna do Administrador do Índice; Qualidade 

do Indexador, que enfatiza a suficiência de dados, transparência da 

metodologia e revisão periódica; Qualidade da Metodologia, vinculada à 

documentação e publicidade apropriadas às alterações de procedimento, além 

de controles internos; e, Responsabilidade, relacionada à auditoria e 

cooperação com autoridades regulatórias (IOSCO, 2013). O Bank for 

International Settlements (BIS) também divulgou um estudo a respeito dos 

indexadores de juros que recomenda mecanismos de salvaguarda contra 

manipulação ou erros, metodologias claras e procedimentos de fallbacks em 

momentos de crise sistêmica, divulgação diária e em locais públicos apropriados, 

além de uma adequada base de dados (BIS, 2013). 

Existem diversos indexadores de juros no Brasil e no mundo. Esses indicadores 

se dividem entre benchmarks de curtíssimo, médio e longo prazo. As taxas 

overnight auxiliam na gestão e redistribuição das reservas interbancárias, e são 

de fundamental importância para o sistema monetário e de pagamentos de um 

país, conforme Green et. al (2016), além de grande influência na formação da 

estrutura a termo da taxa de juros (ETTJ), por ser o indicador mais próximo da 

taxa spot, e já extensivamente estudada pelos modelos de short rate como 

Vasicek (1977), Ho e Lee (1982), Hull e White (1990) e Black, Derman e Toy 

(1990), entre outros. Os indexadores de médio e longo prazo têm papel mais 

relevante na comparação de carteiras e na indexação de contratos e 

apreçamento de instrumentos financeiros, como no caso do IMA e do Overnight 

Indexed Swap (OIS). 

Entre os modelos precursores para definição da taxa overnight há as propostas 

de Ho e Saunders (1985) e Spindt e Hoffmeister (1988), que utilizam os conceitos 

de gestão de reversas bancárias detalhados em Poole (1968) e Baltensperger 

(1972). A concepção geral desses modelos envolve os retornos financeiros dos 

empréstimos e das reservas excedentes, além dos custos e taxas para tomar 
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dinheiro emprestado do Banco Central, baseados em processos estocásticos 

(Green et. al, 2016). Em Ho e Saunders (1985), a taxa de juro de equilíbrio é 

definida por meio da agregação das demandas individuais de reservas dos 

bancos que possuem específico grau de aversão ao risco. Já em Spindt e 

Hoffmeister (1988) há um market maker disposto a ajustar o excesso ou 

escassez de liquidez dos demais participantes de mercado. 

Hamilton (1996) testou a hipótese de Martingale para formação da taxa de 

curtíssimo prazo, base dos modelos anteriores, que foi rejeitada: a volatilidade 

da taxa de juros overnight foi impactada de acordo com o dia de liquidação e de 

acordo com os dias da semana, mês e ano (Sol, 2009). O’Hara (1997) 

desenvolveu os conceitos relacionados à microestrutura de firma bancária, mais 

recentemente investigados por Furfine (2000) e Bartolini, Bertola e Prati (2002) 

no caso da formação do Effective Federal Funds Rate (FED funds), além de 

Angelini (2000), em relação ao mercado europeu.  

Entre os trabalhos mais recentes, relacionados à crise de 2008, liquidez e risco 

de contraparte são preponderantes para determinação da taxa de juros 

interbancária. Os trabalhos de Michaud e Upper (2008) e Gyntelberg e 

Wooldridge (2008) atribuem importância a ambos os fatores. Taylor e Williams 

(2008) vincularam a determinação do LIBOR-OIS spread principalmente ao risco 

de crédito. Acharya e Skeie (2011) concluíram que a escassez de liquidez para 

o período de crise seria o principal fator responsável pela elevação das taxas.  

Dubecq et. Al (2016) avaliou a atuação do European Central Bank no mercado 

interbancário e a relação da European Interbank Offer Rate (EURIBOR) com a 

OIS, concluindo que a liquidez afetou de forma mais significativa a formação da 

taxa overnight entre 2008 e 2012, enquanto o risco de contraparte foi mais 

preponderante a partir dessa data até meados de 2013. 

Mais especificamente sobre a apuração dos indexadores no mercado 

interbancário, há distintas formas para cálculo e tratamento dos extremos. Em 

relação à forma de obtenção da amostra, podem-se listar: submissões, em que 

não há uma oferta firme, apenas um registro de intenção, como a LIBOR; e 

negócios efetivamente realizados, como a Euro Overnight Index Average 

(EONIA), a Sterling Overnight Index Average (SONIA), FED funds e as taxas 
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Selic e DI-Cetip. Para outros indexadores de juros há a ponderação de variação 

de preços ou taxas de instrumentos financeiros, como a Taxa Básica Financeira 

(TBF) e o IMA; e indexadores definidos diretamente pelo governo, com intenções 

distintas, como a Taxa Referencial (TR) e a Taxa de Juros de Longo Prazo 

(TJLP), no mercado brasileiro. Em relação ao cálculo e ao tratamento de 

extremos, há também diversas propostas como as médias aparadas, a média 

ponderada, a média geométrica e a redução de volumes percentuais nos 

extremos, como atualmente ocorre para a taxa DI-Cetip. Esses pontos são 

detalhados ao longo do trabalho. 

2.1. Indexadores e Benchmarks de Juros no Mercado Nacional 

Pretende-se neste tópico detalhar o cálculo dos principais indexadores no 

mercado interbancário brasileiro e internacional, com exceção da apuração da 

taxa objeto do estudo que é minuciosamente verificada em capítulo à parte. Além 

disso, é demonstrado o volume financeiro base de cálculo dessas taxas. 

Também são relacionados outros indexadores de juros existentes no país. 

2.1.1. Indexadores Overnight 

Os dois principais indexadores de um dia no Brasil são a taxa DI-Cetip e a taxa 

Selic. A DI-Cetip é resultado das operações do mercado interbancário sem 

colateral, enquanto a taxa Selic, baseia-se nas operações compromissadas 

lastreadas em títulos públicos. 

DI-Cetip 

A taxa DI over começou a ser calculada em 1986, quando a Cetip, estabelecida 

por meio do voto Conselho Monetário Nacional (CMN) n° 188, iniciou suas 

atividades (Cetip, 2016g). Segundo Fortuna (2008), antigamente, no país, 

instituições financeiras monetárias e não monetárias competiam pelos recursos 

disponíveis no mercado. Com o propósito de garantir uma eficiente distribuição 

de reservas foram criados os Depósitos Interfinanceiros, que são base para o 

cálculo da taxa over DI-Cetip. O objetivo desse título é auxiliar na captação ou 
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na aplicação de recursos entre instituições financeiras, balizados na Resolução 

n° 3399/2006 do CMN. Podem ser indexados em taxas prefixadas ou flutuantes. 

Quando registradas pelo Valor Final de Resgate, a taxa do negócio é calculada 

pela fórmula apresentada abaixo, segundo Cetip (2016f), em que VR é igual ao 

Valor de Resgate, VE é o valor de emissão e du é o número de dias úteis até o 

vencimento do contrato DI: 

 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑎. 𝑎. = {[(
𝑉𝑅

𝑉𝐸
)

252

𝑑𝑢

] − 1}  × 100 (1)  

Como pode ser avaliado na Tabela 1 abaixo, a quantidade de DI’s em estoque 

na Cetip quase quintuplicou desde 2004, assim como o volume financeiro. Muito 

embora o estoque total de DI tenha se elevado, essa não é a tendência para os 

negócios de curtíssimo prazo, conforme antecipado. 

Tabela 1 – Quantidade de Contratos e Volume Financeiro Total de DI em estoque 

Estoque DI- 
Depósito 
Interfinanceiro 

Quantidade de 
Contratos 

Volume Financeiro 
(R$) 

31/12/2003 23.816 
             

73.597.606.956,40  

29/04/2016 113.639 
           

508.927.166.362,85  

Fonte: Cetip (2016c). Nota: dados compilados pelo autor 

O detalhamento da seleção de dados para apuração e o tratamento de outliers 

é realizado no próximo capítulo, mas a fim de aprofundarmos a discussão em 

relação a tendência identificada para a base da amostra segue, na Figura 1, a 

quantidade de negócios elegíveis, desde 1998, quando as taxas negociadas se 

tornaram anualizadas até atualmente. 
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Figura 1 – Quantidade de Negócios da taxa DI-Cetip  
Fonte: Cetip, 2016a. Nota: dados compilados pelo autor 

 

Antes mesmo de 1998, precisamente em 11 de agosto de 1995, devido à 

intervenção do Banco Econômico pelo Banco Central do Brasil e alterações das 

regras do compulsório definidas na Circular n° 2603/1995, notou-se queda 

relevante do número de negócios válidos para apuração. A tendência geral é 

explicada pelos seguintes fatores: aumento da concentração bancária, 

compromissadas de títulos públicos mais rentáveis e com mecanismos de 

salvaguarda mais eficientes, além de melhora do nível de risco soberano, com o 

consequente alongamento dos prazos de Depósitos Interfinanceiros. Além disso, 

verifica-se especificamente: 

 Queda exponencial até meados de 2002, principalmente decorrente do 

aumento da percepção de risco, decorrentes da crise asiática e brasileira. 

Essa relação entre escassez de liquidez e risco sistêmico estão 

claramente delineadas em Heider (2015); 

 Quebra estrutural da série temporal, exatamente no dia 19/04/2002, 

coincidente com a implementação do Sistema de Pagamentos Brasileiro 
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(SPB), e divulgação das Carta-Circulares n° 3002/2002 e 3009/2002, 

sobre recolhimentos compulsórios e redescontos. Com o advento do SPB, 

eliminou-se a reserva em D+1 (Securato, 2008); 

 Escassez de liquidez, decorrente da crise de 2008, e impacto no mercado 

brasileiro com prejuízos milionários divulgados pela Sadia e Aracruz. 

O volume financeiro da base de cálculo gira, atualmente em R$ 2 bilhões, 

conforme destacado na Figura 2, volume bastante baixo em relação ao total 

rentabilizado por esse indexador que é de mais de R$ 2 trilhões, como indicado 

anteriormente. 

 

Figura 2 – Volume Financeiro Diário Base para apuração de DI-Cetip 
Fonte: Cetip, 2016a. Nota: dados compilados pelo autor 

 

Selic 

A taxa Selic, divulgada pelo Banco Central do Brasil, é calculada por meio da 

apuração de todas as compromissadas de um dia útil lastreadas por títulos 

federais e negociadas entre participantes diretos do Sistema Especial de 

Liquidação de Custódia ou entre um participante e um cliente de outra instituição.  

É base na atuação do BCB para assegurar a política monetária definida no 

COPOM pela Meta Selic. A metodologia de cálculo foi detalhada na Carta-

Circular n° 3671/2013, cujo resultado é uma média ponderada de acordo com a 

Equação 2: 
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𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑆𝑒𝑙𝑖𝑐 = [((

∑ 𝐿𝑗 ∙ 𝑉𝑗
𝑛
𝑗=1

∑ 𝑉𝑗
𝑛
𝑗=1

)

252

− 1)  × 100] % (2) 

em que: 

𝐿𝑗 : fator diário da j-ésima operação 

𝑉𝑗 : volume financeiro da j-ésima operação 

𝑛 : total de operações da amostra, após descarte 

É realizado um descarte dos fatores diários extremos das operações 

compromissadas, conforme o Primeiro Coeficiente de Assimetria de Pearson3 

(𝑆𝐾𝑝1): 

 𝑆𝐾𝑝1 < − 0,3: 5% do extremo inferior;  

 −0,3 ≤ 𝑆𝐾𝑝1 ≤  0,3: 2,5% em cada cauda; 

 𝑆𝐾𝑝1 > 0,3: 5% do extremo superior. 

A base de cálculo das negociações compromissadas é divulgada desde 2012 e 

possui, atualmente, segundo Selic (2016), volume diário nominal em torno de R$ 

500 bilhões, ou seja, consideravelmente maior em relação a taxa DI-Cetip, e que 

possui tendência crescente de acordo com a linha traçada na Figura 3: 

 

Figura 3 – Base de Cálculo Diária Taxa Selic  
Fonte: Selic, 2016. Dados compilados pelo autor 
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A taxa DI-Cetip tem forte correlação com a taxa Selic. Contrariamente à teoria 

moderna de portfólios, os valores da primeira taxa são sistematicamente 

menores do que a segunda, mesmo tratando-se de um mercado interbancário 

sem colateral. Entre os possíveis argumentos para esse motivo, estariam o baixo 

interesse pela captação de recursos por meio desses instrumentos financeiros, 

principalmente em momentos de liquidez elevada. As instituições financeiras 

com excesso de recursos, por exemplo, somente tomariam dinheiro a taxas 

muito baixas. Bancos de grande porte, por exemplo, também possuem 

alternativas que concorreriam diretamente com o Depósito Interfinanceiro. É 

possível verificar, na Figura 4, o descolamento, em meados de 2013, entre as 

taxas mencionadas, além da reaproximação após a adoção das novas 

metodologias, principalmente após a adoção da metodologia de fallback. Esses 

detalhes serão explicitados adiante no capítulo 3. 

 

Figura 4 – Relação entre taxa Selic e taxa DI-Cetip  

2.1.2. Outros Indexadores e Benchmarks 

Além dos indexadores de um dia, há outros benchmarks para o mercado de juros 

no mercado brasileiro. A TR, que define parte da remuneração das cadernetas 

de poupança, foi instituída pela lei n° 8177/1991 e a apuração da taxa está 

detalhada na Resolução n° 3354/2008 e n° 4240/2013. Segue detalhada a 
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fórmula da TR em percentual, na Equação 3, que utiliza a TBF e um redutor para 

obter o valor para data de referência. Nota-se que o valor mínimo da taxa é de 

0,1%. A definição do valor do Redutor encontra-se na Tabela 2. 

 

𝑇𝑅 = 𝑚𝑎𝑥 {0,100; {[
(1 + 𝑇𝐵𝐹

100⁄ )

𝑅
] − 1}} (3) 

 

 

Tabela 2 – Redutores da TR de acordo com TBF 

Valor da TBF (%) 𝑅 

𝑇𝐵𝐹 > 16 0,48 

15 > 𝑇𝐵𝐹 ≥ 16 0,44 

14 > 𝑇𝐵𝐹 ≥ 15 0,40 

13 > 𝑇𝐵𝐹 ≥ 14 0,36 

11 > 𝑇𝐵𝐹 ≥ 13 0,32 

 

Para definição da TBF, o Banco Central seleciona as vinte instituições 

financeiras que mais emitiram CDBs e RDBs em taxas prefixadas com prazo de 

30 a 35 dias, durante o semestre anterior. A última atualização ocorreu por meio 

da Circular n° 3782/2016. Dessas instituições, são retiradas do cálculo as duas 

maiores e menores taxas médias mensais e diferentes de zero, para o dia de 

referência. Após o descarte, as rentabilidades médias ponderadas por seus 

volumes de emissão definem a taxa que é válida até o próximo mês da mesma 

data de referência. Para dias úteis, segue fórmula de acordo com Equação 4: 

 
𝑇𝐵𝐹𝑢 =  

∑ 𝑌𝑘 ∙ 𝑀𝑘

∑ 𝑌𝑘
 (4) 
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𝑇𝐵𝐹𝑢  : TBF para dia útil de referência 

𝑌𝑘  : taxa mensal média ajustada da referida instituição 

𝑀𝑘  : montante dos CDBs emitidos por cada instituição 

Quando a data de referência é um dia não útil, o cálculo do valor em percentual 

altera-se conforme as Equações 5 e 6. A variável 𝐼 é a média geométrica das 

TBFs do dia útil anterior e posterior. Há também casos específicos para o último 

dia útil do ano, no primeiro dia útil de um mês com prazo maior que o mês anterior 

e quando o tamanho da amostra após o corte das duas menores e maiores taxas 

for menor do que cinco.  

 

𝐼 = √(1 +
𝑇𝐵𝐹𝑢−1

100
)

1

𝑓

∙ (1 +
𝑇𝐵𝐹𝑢+1

100
)

1

𝑔

 (5) 

 

𝑇𝐵𝐹𝑢−1  : TBF para dia útil anterior da data de referência nu 

𝑇𝐵𝐹𝑢+1  : TBF para dia útil posterior da data de referência nu 

𝑓  : número de dias úteis para prazo de vigência da 𝑇𝐵𝐹𝑢−1 

𝑔  : número de dias úteis para prazo de vigência da 𝑇𝐵𝐹𝑢+1 

 

Da média geométrica é obtida a taxa em percentual: 

 𝑇𝐵𝐹𝑛𝑢 = 100(𝐼 − 1)ℎ (6) 

   
 

𝑇𝐵𝐹𝑛𝑢  : TBF para dia não útil 

ℎ  : número de dias úteis para prazo de vigência da 𝑇𝐵𝐹𝑛𝑢 

A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) foi definida pela Medida Provisória n° 

1921/1999, que indexa principalmente contratos de financiamento do Banco 

Nacional de Desenvolvimento, possui revisão trimestral e tem como parâmetro 

a meta de inflação pro-rata dos doze meses subsequentes de sua divulgação e 

um prêmio de risco (BNDES, 2016).  

O IMA-Geral foi criado em 2005 pela ANBIMA e é uma ponderação pelo método 

de Laspeyres de outros quatro índices categorizados de acordo com a variação 
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dos preços e a quantidade dos títulos do governo brasileiro em poder do 

mercado: IMA-B, composto de uma carteira de NTN-Bs; IMA-S, que contém 

LFTs; IMA-C, para as NTN-Cs; e IRF-M, que consolida a rentabilidade dos 

papéis prefixados (ANBIMA, 2016c). Tem papel fundamental como benchmark 

de fundos e atualmente mais de 32% dessa indústria está vinculada a esse 

indicador de desempenho, segundo Carvalhais e Junior (2014, apud ANBIMA, 

2014).  

Foram, portanto, detalhados os principais indexadores de juros no mercado 

brasileiro. No próximo item são relacionados os benchmarks em outros países. 

2.2. Taxas de Juros Análogas no Mercado Internacional 

O mercado internacional possui um grande número de taxas overnight e 

interbancárias. Optou-se por relacionar apenas as taxas de juros vinculadas às 

moedas mais negociadas. Há taxas apuradas por meio de negociações sem 

colateral, como a FED funds, EONIA, SONIA e Tokio Overnight Average Rate 

(TONAR) e taxas baseadas em cotações de painéis de bancos definidas pelos 

administradores dos indexadores, como a LIBOR, EURIBOR e a Tokio Interbank 

Offer Rate (TIBOR). Nesse último caso, não há, portanto, a negociação efetiva 

da taxa, mas apenas o registro de intenção dos bancos participantes do painel. 

2.2.1. Índices Overnight 

Os principais mercados interbancários são indexados pelas seguintes taxas 

overnight: FED Funds Rate, EONIA, SONIA e TONAR. Todas as taxas são 

resultado de médias ponderadas dos negócios realizados no mercado sem 

colateral.  

O FED Funds tem tido volume entre US$ 46 e US$ 79 bilhões durante o ano de 

2016 (Bank of New York, 2016). A EONIA foi calculada pela primeira vez em 4 

de janeiro de 1999 e desde 3 de setembro de 2007 é divulgada com três casas 

decimais. A partir de 2016, o volume diário agregado passou a ser divulgado, e 

está entre € 3 e € 22 bilhões (EMMI, 2016). A apuração da SONIA foi iniciada 
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em 1997 e atualmente tem base de cálculo de aproximadamente £ 25 bilhões. 

Há discussões para aumento da base do volume financeiro para formação da 

taxa (Bank of England, 2015). O TONAR iniciou sua divulgação em 1989, 

segundo FTSE (2016), e detalhes sobre o volume base da apuração não estão 

disponíveis. 

No Anexo A são detalhados outros indexadores semelhantes e suas respectivas 

convenções de taxas anualizadas. 

2.2.2. LIBOR e semelhantes 

A London Interbank Offer Rate (LIBOR) surgiu em 1969, conforme Hou e Skeie 

(2013), é calculada pela Intercontinental Exchange (ICE) e divulgada em cinco 

moedas: USD, GBP, EUR, JPY e CHF. O tamanho da amostra das apurações 

varia entre oito a dezesseis bancos, para prazos de um dia a doze meses. Os 

bancos não enviam ofertas firmes, mas apenas cotações por meio do seguinte 

questionário, conforme ICE (2016a): 

“At what rate could you borrow funds, were you to do so by asking for and then 

accepting interbank offers in a reasonable market size just prior to 11 am London 

time?”.  

Era anteriormente calculada pela British Banking Association (BBA) e sua 

metodologia foi alterada seguindo as recomendações propostas pelo Weathley 

Review Final Report, em HM Treasury (2012), e o Principles for Financial 

Benchmarks, relacionadas em IOSCO (2013). O atual procedimento descarta as 

25% menores e 25% maiores cotações, e realiza a média aritmética dos dados 

remanescentes. As submissões realizadas por cada banco são divulgadas com 

três meses de delay (ICE, 2016b). 

A European Interbank Offer Rate (EURIBOR) é calculada pela European 

Banking Federation, e foi criada em 1999 conjuntamente ao euro. O descarte é 

realizado para as 15% taxas menores e 15% maiores, dos vinte e quatro bancos 

que contribuem para oito prazos diferentes, de uma semana até doze meses. A 

TIBOR é administrada pela Japanese Banking Association Tibor Administration 
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(JBATA) e é cotada em treze prazos de uma semana a doze meses. É composta 

pela Japanese YEN Tibor e a Euroyen Tibor e o painel possui dezessete 

participantes. As duas maiores e menores taxas são descartadas (IOSCO, 

2016). 

Manipulação LIBOR 

Em meados de 2012, um escândalo relacionado às manipulações da taxa LIBOR 

foi divulgado em vários noticiários internacionais. Havia suspeita de conluio 

envolvendo dezenas de bancos e taxas em várias moedas. A partir disso houve 

uma grande reestruturação da taxa LIBOR: a quantidade de prazos e moedas 

foi bastante reduzida, além de uma série de recomendações e reformas 

propostas pelos reguladores em vários países (Hou e Skeie, 2013).  

Especificamente sobre as evidências estatísticas da manipulação deve-se 

mencionar o trabalho de Monticini (2013), que encontrou quebras estruturais 

entre os spreads da LIBOR e dos Certificates of Deposits. Abrantes-Metz (2011), 

indicou potencial de conluio sistemático por meio de desvios em relação a 

distribuição da lei de Benford, que descreve a ocorrência dos primeiros e 

segundos dígitos d das submissões de acordo com a seguinte probabilidade:  

 

𝑃(𝑑) = 𝑙𝑜𝑔10(𝑑 + 1) − 𝑙𝑜𝑔10(𝑑) = 𝑙𝑜𝑔10 (1 + 
1

𝑑
) 

 

(7) 

Em Abrantez-Metz, Villas-Boas e Judge (2012) houve detecção de valores de 

submissão mais concentrados em um período específico, indicando possível 

manipulação, apesar de não haver uma conclusão geral consistente para outras 

hipóteses testadas. O trabalho de Fouquau e Spieser(2015) utilizou regressões 

temporais que detectaram valores inaceitáveis de desvio de acordo com o 

histórico, além de propor um modelo de hierarquização de aglomeração, 

confirmando o Banco Barclays como participante ativo do cartel. 

Houve também propostas relevantes a respeito das alterações de metodologia 

como a detalhada em Abrantez e Evans (2012), que propõe verificação das 

submissões em relação aos negócios efetivamente realizados, a “comitted” Libor 
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(CLIBOR). Duffie e Stein (2015) indicaram as dificuldades de propor uma 

alternativa baseada em negócios, pelo mercado interbancário ser pequeno e 

com queda constante de volume, exatamente como é detectado para a taxa DI-

Cetip. Finalmente, Brousseau, Chaillox e Durré (2013) também enfatizaram a 

complexidade jurídica de se alterar um indexador e propuseram um novo índice 

cuja base seriam todos os empréstimos interbancários com prazos inferiores a 

um ano. 

O escândalo trouxe uma série de impactos para a definição de benchmarks, 

principalmente relacionados à atuação mais ativa dos reguladores e da 

administração do índice, além de alterações nas metodologias de apuração da 

taxa. Como já explicitado, não diretamente por essa razão, mas também houve 

uma série de mudanças na taxa DI-Cetip. No próximo capítulo são explicitadas 

as alterações nas metodologias de cálculo, além de identificadas possíveis 

fragilidades relacionadas a esses procedimentos. 

 

  



31 
 

3. Metodologias de Apuração da Taxa DI-Cetip 

O objetivo deste capítulo é descrever detalhadamente o cálculo da taxa DI-Cetip, 

cuja metodologia de apuração consiste resumidamente em duas etapas. A 

primeira trata da seleção das operações válidas para o cálculo, cujo racional está 

detalhado em Cetip (1998). Pequena alteração foi aplicada em Cetip (2003) para 

datas que antecedem feriados locais ou nacionais. Esses tópicos são discutidos 

no item 3.1. O segundo procedimento consiste no tratamento dos outliers, cuja 

versão anterior foi também divulgada no documento citado e que foi 

recentemente alterada pela proposta explicitada em Cetip (2013a), a serem 

detalhados nos itens 3.2 e 3.3.  Embora a terminologia mais correta a ser 

utilizada seria o tratamento de extremos, pois não necessariamente esses 

valores se tratam efetivamente de outliers, de forma genérica no texto os 

procedimentos são identificados dessa forma. 

Além das metodologias baseadas nos negócios realizados, foi determinada uma 

forma alternativa quando um mínimo de operações válidas não é atingido, 

conforme Cetip (2013a) e que está relacionado com um spread histórico em 

relação a taxa Selic. Essa metodologia foi denominada de fallback e também é 

aprofundada no item 3.4. 

3.1. Amostra elegível 

No decorrer do dia são registrados negócios de Depósito Interfinanceiro (DI) 

entre diversas contrapartes. É permitida a realização de mais de um contrato 

para um mesmo participante e, inclusive, entre mesma combinação de 

participantes, com taxas iguais ou diferentes entre si. Após o encerramento da 

grade bruta do Sistema de Transferência de Reservas (STR) de liquidação 

financeira da Cetip, que se realiza às 18 horas, são verificadas todas as 

operações efetivadas a fim de se apurar a taxa final DI-Cetip (Cetip, 2016e).  

O racional adotado para determinação das operações elegíveis no cálculo do 

fator diário é detalhado a seguir: 
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I) Apenas negociações cujo prazo seja de um dia útil são válidas para 

cálculo do fator diário. Há uma exceção para datas que antecedem 

feriados locais ou nacionais, que é explicitada no item 3.1.1.; 

II) Apenas as operações extra-grupo são elegíveis; ou seja, negociações 

com instituições que pertençam à mesma holding ou conglomerado 

financeiro não são consideradas, pois não se tratam de contrapartes 

efetivamente distintas; 

III) Apenas taxas prefixadas são parte da amostra. Negócios indexados 

por taxas flutuantes, ou seja, vinculados à própria definição da taxa 

diária ou a outro indexador, não são considerados; 

IV) As taxas e volumes dos negócios remanescentes são aqueles que 

definem a amostra para cálculo da taxa over.  

Seguem, na Figura 5, desde 1998, os volumes financeiros nominais totais 

registrados para operações de um dia útil (Total-Over), apenas negócios com 

conglomerados financeiros diferentes (Extra-Over) e, por fim, registros que 

atendam aos três requisitos mencionados, ou seja, também prefixados (Extra-

Over Prefixado), de acordo com Cetip (2016a) e Cetip (2016c).  

 

Figura 5 – Volume Financeiro de operações de 1 dia útil, apenas extra-grupo e base 
da apuração da Taxa DI-Cetip 
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Como pode ser observado, as operações que atendem aos três requisitos têm, 

atualmente, percentual maior, comparado ao início de 1998. Houve incremento 

dos volumes financeiros de operações de um dia principalmente após a atuação 

do BCB relacionada à injeção de liquidez da economia em meio à crise de 2008, 

por meio da redução de compulsórios e da exigibilidade adicional de depósitos 

à vista e a prazo (EBC, 2009). 

3.1.1. Cálculo para feriados e datas “especiais” 

Especificamente para feriados locais nas praças de São Paulo e Rio de Janeiro 

ou em feriados nacionais, a Cetip altera o procedimento e considera negociações 

com prazo de um ou dois dias úteis (Cetip, 2003). No dia que antecede à data 

especial, as operações de um ou dois dias úteis são elegíveis para apuração da 

taxa. No dia seguinte, as operações do dia anterior, com prazo de dois dias úteis, 

e as operações realizadas no dia, com prazo de um dia útil, são válidas para 

definição da amostra.  

Esse racional é coerente, na medida em que a orientação adotada pela maioria 

das instituições financeiras em dias que precedem datas como essas é realizar 

a alocação ou captação de recursos baseada nas entradas e saídas de caixa 

considerando também o próximo dia útil. Muitas operações deixariam de ser 

consideradas na apuração, caso não ocorresse essa adaptação, pois grande 

parte dos registros não possuíram apenas um over. Seguem, na Tabela 3, as 

quedas percentuais do número de negócios válidos e maiores do que 25% 

identificados antes da adoção desse racional. 

Todas as datas antecedem feriados nacionais ou locais. O procedimento, 

portanto, evita reduções severas no tamanho da amostra elegível, como as 

identificadas acima, devido a esse ajuste específico.  

Detalhadas as formas de seleção dos dados válidos para apuração, parte-se 

especificamente para a apuração da taxa, a ser detalhada no item 3.2. 
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Tabela 3 – Dias com queda acentuada de número de negócios antes da adoção da 
regra de data especial 

Data 

Número de 
operações 
na Data 

Número de 
operações 
dia anterior 

Percentual de 
queda do número 
de negócios em 
relação ao dia 
anterior 

20/02/1998 108 257 57,98% 

08/07/1998 93 187 50,27% 

22/01/1999 120 220 45,45% 

08/07/1999 94 208 54,81% 

24/01/2000 70 180 61,11% 

19/12/2000 161 254 36,61% 

19/04/2002 41 109 62,39% 

3.2. Metodologia anterior 

A metodologia de cálculo anteriormente adotada, explicitada em Cetip (1998), 

tinha como premissa a exclusão total de negócios com taxas extremas, de 

acordo com um percentual pré-estabelecido. Portanto, tratava-se de uma média 

aparada, que apresenta menor variância assintótica para distribuições 

leptocúrticas comparativamente a outras medidas de tendência central, como 

explicitado em Caperrá e Rivest (1995). Após o descarte realizado, efetuava-se 

uma média ponderada das taxas por seus respectivos volumes. Os detalhes 

dessa metodologia são demonstrados no item 3.2.1., enquanto as 

suscetibilidades desse modelo são apontadas no item 3.2.2. 

3.2.1. Etapas para apuração da taxa e tratamento de outliers 

O passo-a-passo para exclusão de outliers estabelecia os seguintes critérios: 

I) Os negócios eram organizados por ordem crescente de taxa. O número 

total de operações é denominado m; 

II) O parâmetro de exclusão tinha corte bilateral, ou seja, em cada 

extremo, e correspondia a “[...] aproximadamente 5% do número de 

operações [...]” Cetip (1998, p.2). 
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III) Descartadas as operações extremas, o fator diário era calculado pela 

ponderação das taxas pelos volumes financeiros dos negócios 

remanescentes, e a taxa final obtida com arredondamento de duas 

casas decimais. Dado 𝑚′ equivalente ao total de negócios após 

descarte das operações com taxas extremas, segue valor da taxa DI-

Cetip: 

 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝐷𝐼 =
∑ 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑛𝑒𝑔ó𝑐𝑖𝑜𝑖 ∙ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑛𝑒𝑔ó𝑐𝑖𝑜𝑖

𝑚′

𝑖=1

∑ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑛𝑒𝑔ó𝑐𝑖𝑜𝑖
𝑚′

𝑖=1

 

 

(8) 

A exclusão total de taxas no extremo diminuía a influência de valores 

discrepantes, auxiliando na redução da variância dos dados, em relação a uma 

média ponderada simples. 

3.2.2. Fragilidades da metodologia anterior  

Descritos os procedimentos do modelo anterior é realizado um detalhamento de 

algumas suscetibilidades na apuração. Primeiramente, não estava publicamente 

disponível o detalhamento do corte bicaudal de 5% dos negócios com taxas 

extremas, o que dificulta a avaliação de alguns cenários dessa etapa da 

metodologia: 

I. Quando 5% do total de negócios realizados resultavam em um valor 

diferente de um número inteiro, seria preciso detalhar o critério para 

definição do número de operações a serem excluídas em cada cauda; 

II. Se há dois ou mais negócios com mesma taxa no extremo inferior ou 

superior, mas com volumes diferentes, o critério de definição do negócio 

a ser excluído claramente afeta o valor da taxa final apurada. Não estava 

explícito nos documentos disponíveis qual ou quais das taxas de mesmo 

valor seriam descartadas e quais seriam preservadas.  

Em relação ao procedimento de exclusão per se, é também questionável o valor 

fixo do percentual estabelecido. A metodologia funciona relativamente bem 



36 
 

enquanto o número de operações tem montante em torno de pelo menos 

quarenta operações. Nesse caso, o corte bicaudal de 5% descartaria pelo menos 

duas operações de cada extremo. Ao passo que, quando a quantidade de 

operações tem valor igual a vinte, a menor e maior taxas negociadas são 

equivalentes, cada uma, a 5% da quantidade total de operações. Se a 

quantidade de dados fosse abaixo de vinte, a maior e a menor taxas passariam 

juntas a perfazer mais do que 10% da quantidade total, o que significaria a 

exclusão de negócios com relevância para a amostra total, de acordo com a 

proposta adotada. Mas além disso, havia outra fragilidade não tão explícita: os 

montantes financeiros das operações não possuíam relevância no descarte. Ou 

seja, se uma operação com volume significativo possuísse taxas extremas, esse 

negócio seria, independentemente desse fato, totalmente excluído da amostra.  

Do ponto de vista financeiro, isso traz inconsistências. Deve-se analisar o que 

cada operação representa para o volume financeiro diário, a fim de que haja um 

retrato mais adequado e fiel em relação à própria liquidez e risco de crédito dos 

conglomerados do Sistema Financeiro Nacional. Tomadores e doadores de 

recursos negociam taxas completamente diferentes de acordo com a 

contraparte, volume financeiro do negócio, nível do caixa de ambos os 

participantes de acordo com Brossard e Saroyan (2016) e até horário da 

negociação, corroborado por Angelini (2000). Essas características também 

deveriam ser refletidas nas taxas que representam um “resumo” do dia, como 

pretende ser a taxa DI-Cetip. 

Ademais, dependendo do volume de cada cauda, a exclusão total dos extremos 

poderia afetar significativamente a apuração, já que quaisquer mudanças na 

fronteira do corte geram valores finais completamente diferentes de um dia para 

o outro, principalmente quando o número de negócios é diminuto e o volume 

proporcional desses extremos se eleva, tornando a apuração instável. 

Outro ponto a ser abordado é a situação hipotética de algum agente com o intuito 

de influenciar o cálculo da taxa. Uma das formas de assegurar esse objetivo era 

partilhar o volume em vários registros. Se o desejo fosse retroceder a DI-Cetip, 

uma taxa muito baixa poderia ser diluída em dois ou mais negócios, inclusive 

com mesma contraparte, para que apenas parte desse financeiro total fosse 
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descartada. Ou mesmo pactuar um volume financeiro menos significativo para a 

taxa mais extrema, mas que garantiria que outras operações de volume 

financeiro maior não fossem excluídas. Se houvesse a intenção de elevar a taxa, 

os mesmos procedimentos também poderiam ser realizados no caso de valores 

mais elevados em relação à média. Importante destacar que a instituição 

financeira precisa ter incentivos financeiros para influenciar essa taxa, e, 

portanto, é preciso avaliar o total de ativos e passivos vinculados ao indexador 

da taxa DI-Cetip. 

Essa conjuntura é ainda mais facilitada quando o número de operações é baixo 

e quando as informações de taxas mínima, máxima e volume financeiro total da 

apuração do dia anterior são divulgadas no dia seguinte, como ocorre 

atualmente. Conforme já recomendado, em relação à LIBOR, pelo Wheatley 

Review Final Report, e detalhado em HM Treasury (2012), seria adequado um 

delay para divulgação dessas informações.  

Para demonstrar o que é indicado, detalham-se dois cenários possíveis na 

Tabela 4. Supõe-se, nesses exemplos, que as duas taxas mais altas sejam 

negociações entre mesmas contrapartes, A e B. O Cenário 1 contém vinte 

operações e volume financeiro total de R$ 2,0715 bilhões. A operação com taxa 

mais alta possui R$ 1,5 bilhão a 12,36 % a.a., enquanto a operação a 12,35% 

detém R$ 19 milhões. No Cenário 2, a distribuição é a mesma, com exceção do 

volume das duas últimas operações, que são alterados, de maneira a aumentar 

o volume da segunda maior taxa e diminuir o da taxa mais extrema. Nesse 

cenário, o volume a 12,35% a.a. seria de R$ 1,019 bilhão e a taxa equivalente à 

12,36% a.a. perfaria R$ 500 milhões em financeiro. Essas diferenças nos 

volumes financeiros estão destacadas em cinza. Importante mencionar que não 

há alteração do volume total. 
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Tabela 4 – Exemplo relacionado à suscetibilidade na alteração de volume financeiro 
nos extremos para a metodologia anterior da taxa DI-Cetip 

Taxa 
a.a. 
(%) 

Volumes Cenário 1 
(em reais) 

Volumes Cenário 
2 (em reais) 

Cenário 1 - 
Volume após 
exclusão dos 
outliers 

Cenário 2 - 
Volume após 
exclusão dos 
outliers 

11,40 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00 

11,45 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 

11,50 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

11,55 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

11,60 127.000.000,00 127.000.000,00 127.000.000,00 127.000.000,00 

11,65 31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 

11,70 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

11,75 58.000.000,00 58.000.000,00 58.000.000,00 58.000.000,00 

11,80 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 

11,85 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

11,90 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 

11,95 82.000.000,00 82.000.000,00 82.000.000,00 82.000.000,00 

12,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 

12,05 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 

12,10 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

12,15 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 

12,20 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 

12,25 81.000.000,00 81.000.000,00 81.000.000,00 81.000.000,00 

12,35 19.000.000,00 1.019.000.000,00 19.000.000,00 1.019.000.000,00 

12,36 1.500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 

  2.071.500.000,00 2.071.500.000,00     

 

A diferença entre a taxa final calculada para o Cenário 1 e 2 é de 30 bps, como 

pôde ser verificado na última linha da Tabela 5. Isso ocorre, pois no Cenário 1 a 

operação excluída possui volume financeiro muito superior ao que é verificado 

no Cenário 2. Na Tabela 5, também são detalhados os valores resultantes da 

multiplicação da taxa pelo volume para cada operação. A média ponderada 

eleva-se consideravelmente, de 11,89% a.a. para 12,19% a.a., devido ao 

elemento destacado em negrito: 
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Tabela 5 – Impacto na apuração da metodologia anterior referente à alteração de 
volume de taxas extremas 

Taxa a.a. 
(%) 

Volume (R$) x Taxa 
Metodologia Anterior 

Cenário 1 

Volume (R$) x Taxa 
Metodologia Anterior 

Cenário 2 

11,40 0,00 0,00 

11,45 137.400.000,00 137.400.000,00 

11,50 11.500.000,00 11.500.000,00 

11,55 34.650.000,00 34.650.000,00 

11,60 1.473.200.000,00 1.473.200.000,00 

11,65 361.150.000,00 361.150.000,00 

11,70 23.400.000,00 23.400.000,00 

11,75 681.500.000,00 681.500.000,00 

11,80 129.800.000,00 129.800.000,00 

11,85 47.400.000,00 47.400.000,00 

11,90 119.000.000,00 119.000.000,00 

11,95 979.900.000,00 979.900.000,00 

12,00 180.000.000,00 180.000.000,00 

12,05 42.175.000,00 42.175.000,00 

12,10 12.100.000,00 12.100.000,00 

12,15 303.750.000,00 303.750.000,00 

12,20 280.600.000,00 280.600.000,00 

12,25 992.250.000,00 992.250.000,00 

12,35 234.650.000,00 12.584.650.000,00 

12,36 0,00 0,00 

  11,89 12,19 

Resumidamente, é passível de crítica o critério de corte anteriormente adotado, 

que desconsiderava quaisquer características da distribuição do volume da 

amostra. Distorções consideráveis são causadas na apuração da taxa final por 

meio desse procedimento, principalmente no cenário atual de volume financeiro 

total e número de negócios reduzidos. No próximo item é detalhada a 

metodologia atualmente adotada para cálculo da taxa DI-Cetip, que altera a 

forma da avaliação da distribuição dos dados e do corte dos outliers. 

3.3. Metodologia atual 

Como já mencionado, no mercado de DI volume e taxa estão intimamente 

correlacionados, e escassez ou liquidez de recursos são fatores preponderantes 
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para a negociação da taxa da operação. Contrapartes com pouca liquidez, por 

exemplo, teoricamente aceitariam maiores taxas e, portanto, a maioria dos 

agentes nesse cenário tomaria recursos majoritariamente com taxas elevadas 

em relação à média. Da mesma forma, instituições financeiras com excesso de 

liquidez poderiam aceitar rendimentos abaixo do apregoado pela maioria do 

mercado para doar esse excedente. 

Portanto, distorções nas taxas são próprias desse mercado. Não é razoável 

excluir totalmente as operações nas caudas para casos em que o histórico não 

indica o desvio como além do esperado. A metodologia atual estabelece algumas 

alterações em relação à anterior: 

I. O volume nominal das operações com taxas extremas é reduzido de 

acordo com o financeiro total da amostra: passa-se a considerar o 

percentual do volume financeiro dos negócios; 

II. Os dados não são mais avaliados por operação. Negócios com mesma 

taxa têm volumes somados e são tratados conjuntamente; 

III. O corte bicaudal simétrico de 5% não é mais aplicado necessariamente 

para todas as distribuições. A definição da redução do percentual para 

cada extremo é realizada após uma comparação entre as caudas. 

Adiante são apresentados detalhadamente todos os procedimentos para a atual 

metodologia. 

3.3.1. Etapas para apuração da taxa e tratamento dos outliers 

Como mencionado, os volumes das taxas extremas são reduzidos de acordo 

com um percentual do volume total de negócios, definido como 𝛼, que é igual a 

10%. O corte não é necessariamente simétrico, mas oriundo de uma avaliação 

da quantidade de taxas existentes até o percentil de 10% do volume para a 

cauda esquerda, definida como k, e acima de 90% para a cauda direita, índice l. 

Desses valores obtêm-se os percentuais a serem descartados em cada cauda: 

𝛽 para o extremo inferior e 𝛾 para o extremo superior, cuja soma é equivalente à 

𝛼. Os valores de 𝛽 e 𝛾, portanto, não são obrigatoriamente iguais. Após essa 

redução do percentual das taxas extremas, a distribuição de pesos é 
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normalizada e as taxas remanescentes retornam a perfazer somatório de 100%. 

Detalhadamente, os seguintes passos são realizados na atual apuração da taxa 

DI-Cetip: 

I. Negócios com mesma taxa são agrupados e consequentemente seus 

respectivos volumes somados. Para definição de mesma taxa, considera-

se a precisão de duas casas decimais com arredondamento, embora 

quatro casas decimais sejam permitidas para registro e negociação. 

Portanto, pode haver várias operações que são agrupadas em um único 

montante financeiro na distribuição, pois possuem mesma taxa, de acordo 

com o critério mencionado. Se o número de operações é denotado por m 

e o número de taxas diferentes é n, então: 

 
𝑚 ≥ 𝑛 (9) 

 

II. As taxas são elencadas em ordem crescente. Os percentuais dos volumes 

financeiros de cada taxa em relação ao volume financeiro total são 

representados por 𝑝𝑖. Os pesos possuem valores com arredondamento 

em nove casas decimais; 

 

𝑝𝑖 =  
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑥𝑎𝑖

∑ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑥𝑎𝑖
𝑛
𝑖=1

 (10) 

III. O primeiro passo do processo de redução dos pesos dos extremos é 

realizar um somatório dos percentuais dos volumes financeiros taxa a 

taxa, de forma crescente e decrescente em toda a distribuição. Para a 

ordem crescente, define-se: 

 
∑ 𝑝

𝑖
 

𝑛

𝑖=1

 

 

(11) 

Para somatório decrescente: 
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∑ 𝑝

𝑛−𝑖+1
 

𝑛

𝑖=1

 

 

(12) 

IV. Utiliza-se o valor de 10%, definido como 𝛼, para determinar a quantidade 

de taxas extremas em cada cauda. Quando os percentuais dos 

somatórios crescente e decrescente em relação ao volume total diário 

negociado atingem esse valor a contagem de taxas cessa. Dessa forma, 

são obtidos os valores de k e l. O índice k, da extrema esquerda, é oriundo 

do somatório dos percentuais dos volumes das menores taxas 

negociadas, realizado de forma crescente, até o somatório igualar ou 

ultrapassar 𝛼. Para definição do índice da extrema direita, o mesmo 

racional, só que de forma decrescente é adotado. Ou seja, no momento 

em que o somatório dos volumes percentuais das maiores taxas do dia 

ultrapassa ou iguala também o volume de 𝛼, a contagem de taxas 

diferentes cessa. Desse passo, obtém-se l. Seguem fluxogramas, na 

Figura 6, com os procedimentos que determinam esses valores: 

 

Figura 6 – Obtenção de k e l na metodologia atual da taxa DI-Cetip 
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V. Dos valores de k e l, definem-se 𝛽 e 𝛾, conforme as fórmulas 13 e 14 

abaixo. 𝛽 é o peso a ser reduzido na cauda esquerda, assim como 𝛾 da 

cauda direita. O índice l, da cauda direita, reflete diretamente no 𝛽, assim 

como o número de taxas representado pela cauda esquerda, k, reflete 

diretamente no 𝛾. Os valores possuem critério de arredondamento em 

nove casas decimais. Nota-se que, independentemente dos valores de k 

e l, a soma de 𝛽 e 𝛾 é sempre igual a 𝛼. 

 
 𝛽 = 𝛼

𝑙

𝑙 + 𝑘
 (13) 

 

 
𝛾 = 𝛼

𝑘

𝑙 + 𝑘
 (14) 

 

 

VI. Definidos 𝛽 e 𝛾, faz-se necessário decrementar os pesos das taxas no 

extremo inferior e superior. Inicia-se a redução dos pesos da cauda 

esquerda pela taxa mais baixa. O novo peso, 𝑝1
′  , da 𝑡𝑎𝑥𝑎1 será o valor do 

peso original 𝑝1 subtraído por 𝛽. Ocorre que a primeira taxa pode ter 

volume percentual menor do que 𝛽 e o novo peso nesse caso seria zero. 

A próxima taxa seria reduzida pelo valor residual 𝛽′, diferença da 

subtração de 𝛽 peso original da 𝑡𝑎𝑥𝑎1, 𝑝1. Assim funciona para os demais 

pesos: o valor a ser decrementado será igual a 𝛽′,  resultado da subtração 

de 𝛽 pelo somatório dos pesos originais anteriores. O processo de 

redução de pesos continua até o momento que o valor residual torne-se 

zero. Da mesma forma ocorre também para 𝛾, mas de forma decrescente, 

até que o valor 𝛾′, resíduo resultado do decremento de 𝛾 pelos pesos das 

taxas extremas mais altas, também seja zero. 
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Figura 7 – Decrementos dos volumes percentuais da cauda esquerda e direita 

 

VII. O processo se dá concomitantemente nas duas caudas. Portanto, é 

possível que uma mesma taxa seja reduzida tanto por 𝛽 quanto por 𝛾. As 

taxas não afetadas por esses procedimentos tem seus pesos mantidos 

nessa etapa. Portanto, nesses casos: 

 
𝑝𝑖

′ =  𝑝𝑖 (15) 

 

VIII. Após a redução dos pesos nas taxas extremas, deve ser realizada a 

transformação linear da amostra em todos os pesos das taxas agrupadas 

para que ela volte a representar 100% do volume original. Ou seja, há 

uma redistribuição do percentual excluído entre todas as taxas 

remanescentes. Isso se dá de forma simples, e proporcional, por meio da 

multiplicação dos dados por  
1

1−𝛼 
. Portanto 𝑝𝑖

′′ =
1

1−𝛼 
𝑝𝑖

′ .  

 

IX. É calculada a ponderação pelos pesos rearranjados de cada volume e 

suas respectivas taxas, com o arredondamento em nove casas decimais. 
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A soma desses valores é a taxa final, arredondada em duas casas 

decimais. 

 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝐷𝐼 = ∑ 𝑡𝑎𝑥𝑎𝑖  𝑝′′𝑖

𝑛

𝑖=1

 (16) 

Um exemplo de distribuição de taxas e volumes é detalhado na Tabela 6, para 

esclarecimento da atual metodologia. O somatório do volume percentual do 

financeiro, em ordem crescente de valor de taxas, atinge o valor de 10%, no 

oitavo dado. Assim como em ordem decrescente das taxas, o somatório torna-

se igual ou superior a 𝛼 no décimo terceiro valor. 

Tabela 6 – Apuração na metodologia atual: distribuição de taxas 

Taxa 
a.a. (%) 

Volume Financeiro 
(em reais) taxai 

Peso (%) 
Volume 

Financeiro 
antes da 
redução 

(pi) 

k 

Peso (%) 
Acumulado 
por Volume 
Financeiro 

Ordem 
Crescente 

Peso (%) 
Acumulado 
por Volume 
Financeiro 

Ordem 
Decrescente 

l 

11,40 1.000.000,00 0,09% 1 0,09% 100,00%   

11,45 1.000.000,00 0,09% 2 0,19% 99,91%   

11,50 1.000.000,00 0,09% 3 0,28% 99,81%   

11,55 1.000.000,00 0,09% 4 0,37% 99,72%   

11,60 1.000.000,00 0,09% 5 0,47% 99,63%   

11,65 1.000.000,00 0,09% 6 0,56% 99,53%   

11,70 1.000.000,00 0,09% 7 0,66% 99,44%   

11,75 1.000.000.000,00 93,71% 8 94,37% 99,34% 13 

11,80 1.000.000,00 0,09%   94,46% 5,63% 12 

11,85 1.000.000,00 0,09%   94,56% 5,54% 11 

11,90 1.000.000,00 0,09%   94,65% 5,44% 10 

11,95 1.000.000,00 0,09%   94,74% 5,35% 9 

12,00 1.000.000,00 0,09%   94,84% 5,26% 8 

12,05 1.000.000,00 0,09%   94,93% 5,16% 7 

12,10 1.000.000,00 0,09%   95,02% 5,07% 6 

12,15 50.000.000,00 4,69%   99,71% 4,98% 5 

12,20 1.000.000,00 0,09%   99,80% 0,29% 4 

12,25 1.000.000,00 0,09%   99,90% 0,20% 3 

12,30 1.000.000,00 0,09%   99,99% 0,10% 2 

12,35 100.000,00 0,01%   100,00% 0,01% 1 

  1.067.100.000,00 100,00%         
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A partir de 𝑘 = 8 e 𝑙 = 13 são obtidos os valores de 𝛽 = 0,1 
13

21
 e 𝛾 = 0,1

8

21
, como 

pode ser verificado na Tabela 7. 

Tabela 7 – Apuração na metodologia atual: obtenção de k e l 

Item Valor 

k 8 

l 13 

𝛽 6,1904762% 

𝛾 3,8095238% 

𝛼 10% 

O peso reduzido de cada taxa e os novos pesos após a redução dos percentuais 

são verificados na Tabela 8. Na última coluna é detalhado o somatório excluído 

até interrupção do procedimento, momento em que os valores em negrito são 

iguais exatamente ao 𝛽 e 𝛾 definidos na Tabela 7, conforme esperado. 

Tabela 8 – Apuração na metodologia atual: valores decrementados de cada cauda 

Peso (%) 
Volume 
Financeiro 
antes da 
redução (𝑝𝑖) 

Peso (%) 
Volume 
Financeiro 
após redução 
(𝑝𝑖

′) 

Peso (%) 
Reduzido 
da taxai 

Financeiro 
Nominal 
Reduzido da 
taxai (reais) 

Somatório do 
Peso(%) 
reduzido até 
interrupção do 
procedimento 

0,09% 0,00% 0,09% 1.000.000,00 0,09% 

0,09% 0,00% 0,09% 1.000.000,00 0,19% 

0,09% 0,00% 0,09% 1.000.000,00 0,28% 

0,09% 0,00% 0,09% 1.000.000,00 0,37% 

0,09% 0,00% 0,09% 1.000.000,00 0,47% 

0,09% 0,00% 0,09% 1.000.000,00 0,56% 

0,09% 0,00% 0,09% 1.000.000,00 0,66% 

93,71% 88,18% 5,53% 59.058.571,60 6,19% 

0,09% 0,09% 0,00% 0,00 0% 

0,09% 0,09% 0,00%  0,00  0% 

0,09% 0,09% 0,00%  0,00  0% 

0,09% 0,09% 0,00%  0,00  0% 

0,09% 0,09% 0,00%  0,00  0% 

0,09% 0,09% 0,00%  0,00  0% 

0,09% 0,09% 0,00%  0,00  0% 

4,69% 1,17% 3,52% 37.551.428,40 3,81% 

0,09% 0,00% 0,09% 1.000.000,00 0,29% 

0,09% 0,00% 0,09% 1.000.000,00 0,20% 

0,09% 0,00% 0,09% 1.000.000,00 0,10% 

0,01% 0,00% 0,01% 100.000,00 0,01% 

100,00% 90,00% 10,00% 106.710.000,00   
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A Tabela 9 detalha o passo descrito para a normalização da amostra, cujo 

somatório passa novamente a ser equivalente a 100%, pela multiplicação de 

todos os valores por 
1

1−𝛼 
, ou seja 

1

0,9 
. 

Tabela 9 – Apuração na metodologia atual: normalização 

Peso (%) 
Volume 
Financeiro 
antes da 
redução (𝑝𝑖) 

Peso (%) 
Volume 
Financeiro 
após redução 
(𝑝𝑖

′) 

Peso (%) 
Volume 
Financeiro 
após 
transformação 
linear (𝑝𝑖

′′) 

0,0937119% 0,0000000% 0,0000000% 

0,0937119% 0,0000000% 0,0000000% 

0,0937119% 0,0000000% 0,0000000% 

0,0937119% 0,0000000% 0,0000000% 

0,0937119% 0,0000000% 0,0000000% 

0,0937119% 0,0000000% 0,0000000% 

0,0937119% 0,0000000% 0,0000000% 

93,7119277% 88,1774350% 97,9749278% 

0,0937119% 0,0937119% 0,1041244% 

0,0937119% 0,0937119% 0,1041244% 

0,0937119% 0,0937119% 0,1041244% 

0,0937119% 0,0937119% 0,1041244% 

0,0937119% 0,0937119% 0,1041244% 

0,0937119% 0,0937119% 0,1041244% 

0,0937119% 0,0937119% 0,1041244% 

4,6855964% 1,1665796% 1,2961995% 

0,0937119% 0,0000000% 0,0000000% 

0,0937119% 0,0000000% 0,0000000% 

0,0937119% 0,0000000% 0,0000000% 

0,0093712% 0,0000000% 0,0000000% 

100,0000000% 90,0000000% 100,0000000% 

Finalmente, na Tabela 10, é comparada a contribuição de cada fator para 

formação da taxa DI-Cetip entre a anterior e a atual metodologia. Nesse exemplo 

o valor final da apuração é igual para ambos os procedimentos, como pode ser 

verificado nos destaques em cinza, mas isso não necessariamente ocorre. O 

item 3.3.2 demonstra os principais impactos para as duas metodologias em 

vários tipos de distribuição. 
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Tabela 10 – Comparação entre metodologia anterior e atual da taxa DI-Cetip 

Taxa 
a.a.(%) 

Peso (%) 
Volume 
Financeiro 
após 
transformação 
linear (𝑝𝑖

′′) 

Metodologia 
Atual - Taxa x 
Peso (𝑝𝑖

′′) 

Metodologia 
Anterior - 
Taxa x 
Volume (%) 

11,40 0,0000000% 0 0 

11,45 0,0000000% 0 0,010730016 

11,50 0,0000000% 0 0,010776872 

11,55 0,0000000% 0 0,010823728 

11,60 0,0000000% 0 0,010870584 

11,65 0,0000000% 0 0,01091744 

11,70 0,0000000% 0 0,010964296 

11,75 97,9749278% 11,51205401 11,0111515 

11,80 0,1041244% 0,012286675 0,011058007 

11,85 0,1041244% 0,012338737 0,011104863 

11,90 0,1041244% 0,012390799 0,011151719 

11,95 0,1041244% 0,012442862 0,011198575 

12,00 0,1041244% 0,012494924 0,011245431 

12,05 0,1041244% 0,012546986 0,011292287 

12,10 0,1041244% 0,012599048 0,011339143 

12,15 1,2961995% 0,157488241 0,569299961 

12,20 0,0000000% 0 0,011432855 

12,25 0,0000000% 0 0,011479711 

12,30 0,0000000% 0 0,011526567 

12,35 0,0000000% 0 0 

  100,0000000% 11,76 11,76 

No Apêndice A é detalhada de forma gráfica a obtenção de k e l, a redução dos 

pesos nos extremos e a normalização da amostra conforme detalhados nos itens 

IV a VIII acima. 

A atual metodologia, portanto, agrega negócios com mesma taxa, reduz o 

volume de taxas extremas de acordo com um percentual pré-definido em relação 

ao financeiro total e apresenta uma flexibilidade para definição dos pesos 

percentuais que são excluídos de cada cauda, avaliando algumas características 

da distribuição da amostra. Dessa forma, são resolvidas algumas das 

inconsistências técnicas presentes no modelo anterior: 

 amostras com número de negócios menores do que vinte não são mais 

um problema para o processo de descarte já que essa avaliação passa a 

ser realizada em relação ao volume financeiro; 
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 não há possibilidade de a apuração ser afetada por meio de quebra de 

negócios com mesma taxa e volumes diferentes, pois taxas iguais são 

agrupadas; 

 a instabilidade da apuração oriunda de alterações de volume e taxas no 

limiar do corte, principalmente quando a amostra é pequena, torna-se 

menor. 

3.3.2. Alterações dos pesos percentuais das taxas: explanação 

Já foram detalhadas as diferenças dos procedimentos para tratamento dos 

outliers nas duas metodologias. Não há mais necessariamente exclusão do 

volume de toda a operação para as taxas extremas. Mas é importante descrever 

os principais impactos gerados nos pesos em todas as taxas da distribuição. A 

quantidade de taxas com pesos reduzidos à zero e as alterações dos pesos 

percentuais nas taxas extremas e nos demais valores da amostra são diferentes 

de acordo com a distribuição dos volumes de todas as taxas negociadas.  

Elevação ou redução dos pesos percentuais nas taxas 

Na metodologia anterior, devido à exclusão total de operações com taxas 

extremas, todas as operações mantidas elevavam sua contribuição marginal 

para formação do DI, em relação à distribuição original. Isso não ocorre 

obrigatoriamente no procedimento atual, pois há dois efeitos a serem 

considerados: a redução nominal proveniente do corte que afetou o volume 

financeiro especificamente da taxa e àquela que afetou o volume total da 

distribuição, descritas na Equação 17, a seguir: 

 

𝐸𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑎𝑥𝑎𝑖 =  
∆ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜 𝑇𝑎𝑥𝑎𝑖

∆ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 (17) 

Quantidade de taxas excluídas 

No exemplo já mencionado das operações na Tabela 8, para a atual 

metodologia, é verificado que várias taxas extremas têm seus respectivos pesos 
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reduzidos à zero, devido ao procedimento de corte proveniente dos valores de 𝛼 

e 𝛽. Além disso, algumas taxas obtiveram elevação e outras redução, como a 

taxa a 12,15% a.a., quando comparadas as contribuições dos pesos marginais 

para formação da taxa ponderada na distribuição original (𝑝𝑖), e após a 

transformação linear (𝑝𝑖
′′). Isso pode ser avaliado mais detalhadamente a seguir, 

na Tabela 11. 

Tabela 11 – Comparação dos pesos antes e após o tratamento dos extremos na 
metodologia atual 

Taxa a.a. 
(%) 

Peso (%) 
Volume 
Financeiro antes 
da redução (𝑝𝑖)   

Peso (%) 
Volume 
Financeiro 
após redução 
dos extremos 
(𝑝𝑖

′) 

Peso (%) 
Volume 
Financeiro 
após 
transformação 
linear (𝑝𝑖

′′) 

Peso (%) 
Metodologia 
Anterior após 
exclusão de 
extremos 

11,40 0,0937119% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 

11,45 0,0937119% 0,0000000% 0,0000000% 0,0938086% 

11,50 0,0937119% 0,0000000% 0,0000000% 0,0938086% 

11,55 0,0937119% 0,0000000% 0,0000000% 0,0938086% 

11,60 0,0937119% 0,0000000% 0,0000000% 0,0938086% 

11,65 0,0937119% 0,0000000% 0,0000000% 0,0938086% 

11,70 0,0937119% 0,0000000% 0,0000000% 0,0938086% 

11,75 93,7119277% 88,1774350% 97,9749278% 93,8086304% 

11,80 0,0937119% 0,0937119% 0,1041244% 0,0938086% 

11,85 0,0937119% 0,0937119% 0,1041244% 0,0938086% 

11,90 0,0937119% 0,0937119% 0,1041244% 0,0938086% 

11,95 0,0937119% 0,0937119% 0,1041244% 0,0938086% 

12,00 0,0937119% 0,0937119% 0,1041244% 0,0938086% 

12,05 0,0937119% 0,0937119% 0,1041244% 0,0938086% 

12,10 0,0937119% 0,0937119% 0,1041244% 0,0938086% 

12,15 4,6855964% 1,1665796% 1,2961995% 4,6904315% 

12,20 0,0937119% 0,0000000% 0,0000000% 0,0938086% 

12,25 0,0937119% 0,0000000% 0,0000000% 0,0938086% 

12,30 0,0937119% 0,0000000% 0,0000000% 0,0938086% 

12,35 0,0093712% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 

  100,0000000% 90,0000000% 100,0000000% 100,0000000% 

 

Em outra amostra, exemplificada na Tabela 12, uma única taxa extrema, 11,40% 

a.a., contribui com 100% para apuração da taxa final. Enquanto isso, na antiga 

metodologia, apenas a maior e menor taxas não participam da média ponderada. 

As diferenças dos dois procedimentos, para essa distribuição de taxas e 
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volumes, geram valores bem diferentes na taxa final: 11,40% a.a. e 11,88% a.a, 

como pode ser visualizado no extremo inferior da tabela. 

Tabela 12 – Exemplo de tratamento de extremos em que apenas uma taxa contribui 
com 100% da apuração 

Taxa 
a.a. 
(%) 

Volume 
Financeiro (R$) 

Peso (%) por 
Volume 
Financeiro 
antes da 
redução(𝑝𝑖)   

Peso (%) 
Volume 
Financeiro 
após 
ajuste 
linear(𝑝𝑖

′′). 

Peso (%) 
Metodologia 
Anterior após 
exclusão de 
extremos 

Taxa X 
Volume 
(%) – DI 
Over 
Atual a.a. 
(%) 

Taxa X 
Volume 
(%) – DI 
Over 
Anterior 
a.a. (%) 

11,40 5.000.000.000,00 99,639305% 100% 0,0000000% 11,4 0 

11,45 1.000.000,00 0,0199279% 0% 5,5555556% 0 0,636 

11,50 1.000.000,00 0,0199279% 0% 5,5555556% 0 0,639 

11,55 1.000.000,00 0,0199279% 0% 5,5555556% 0 0,642 

11,60 1.000.000,00 0,0199279% 0% 5,5555556% 0 0,644 

11,65 1.000.000,00 0,0199279% 0% 5,5555556% 0 0,647 

11,70 1.000.000,00 0,0199279% 0% 5,5555556% 0 0,65 

11,75 1.000.000,00 0,0199279% 0% 5,5555556% 0 0,653 

11,80 1.000.000,00 0,0199279% 0% 5,5555556% 0 0,656 

11,85 1.000.000,00 0,0199279% 0% 5,5555556% 0 0,658 

11,90 1.000.000,00 0,0199279% 0% 5,5555556% 0 0,661 

11,95 1.000.000,00 0,0199279% 0% 5,5555556% 0 0,664 

12,00 1.000.000,00 0,0199279% 0% 5,5555556% 0 0,667 

12,05 1.000.000,00 0,0199279% 0% 5,5555556% 0 0,669 

12,10 1.000.000,00 0,0199279% 0% 5,5555556% 0 0,672 

12,15 1.000.000,00 0,0199279% 0% 5,5555556% 0 0,675 

12,20 1.000.000,00 0,0199279% 0% 5,5555556% 0 0,678 

12,25 1.000.000,00 0,0199279% 0% 5,5555556% 0 0,681 

12,30 1.000.000,00 0,0199279% 0% 5,5555556% 0 0,683 

12,35 100.000,00 0,0019928% 0% 0,0000000% 0 0 

  5.018.100.000,00 100,00000% 100% 100,00000% 11,4 11,88 

 

Há dois cenários em que é possível que uma taxa pertencente à distribuição seja 

atingida pela redução tanto do procedimento de redução do volume da cauda 

esquerda, quanto da cauda direita. Seguem: 

I. ∃ 𝑝𝑖  > 1 − 𝛼  

Quando apenas uma taxa representa mais do que 1 − 𝛼 do volume válido 

diário total, é possível que essa taxa tenha seu peso reduzido tanto por 𝛽 

quanto por 𝛾.  
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II. ∃ 𝑝𝑖  > 1 −
𝛼

𝑛+1
  

Tomando n como o número de taxas diferentes das m negociações válidas 

para a apuração no dia, para 𝑛 > 1, quando apenas uma taxa representa 

mais do que 1 −  
𝛼

𝑛+1
 do volume válido diário total, certamente essa taxa 

teria seu peso reduzido, tanto pelo decremento de 𝛽 quanto de 𝛾. 

É possível também que nenhuma taxa seja excluída para formação da média 

ponderada. Esse caso ocorre quando as primeiras taxas de ambas as caudas 

possuem volumes significativos, ou seja, volume total percentual da taxa 

extrema inferior maior do que 𝛽 e taxa extrema superior maior do que 𝛾.  

Ou seja, distribuições platicúrticas de volumes teriam muitas taxas excluídas por 

meio desse procedimento. Distribuições leptocúrticas, no entanto, excluiriam 

poucos ou nenhum valor. Resumidamente: dependendo da distribuição do 

volume financeiro, nenhuma, várias ou todas as taxas, exceto uma, podem ser 

desconsideradas da amostra para apuração. Diferentemente do que acontecia 

na metodologia anterior, já que o número de operações a serem descartados era 

sempre proporcional ao total de negócios da amostra, independentemente do 

volume, e afetava poucas operações. 

Tratamento de outliers: comparação e impactos 

Em relação ao percentual definido para cada cauda, no modelo proposto por 

Cetip (2013a), como pôde ser verificado, o percentual diminuído para as taxas 

nas caudas é determinado pela comparação dos extremos. Para definição dessa 

redução, o pressuposto é que a quantidade de operações detectadas antes do 

𝛼 adotado em determinada cauda afeta diretamente o peso a ser reduzido da 

cauda inversa. Mais detalhadamente, para definição dos pesos 𝛽 e 𝛾, quanto 

maior a diferença entre os dois índices l e k, maior proporcionalmente será o 

decremento de peso de uma cauda em relação à outra. 

Portanto, caudas com menos taxas, possuem percentual de cortes maiores 

relativamente ao extremo oposto. Caudas com mais taxas, por sua vez, 

possuiriam percentual de cortes menores. Esse racional é adotado pois o volume 

financeiro médio nominal da cauda com menos taxas é maior do que a cauda 
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com mais taxas. Ou seja, o modelo propõe avaliar as assimetrias de volume 

entre as caudas. 

A proposta atual, pode, por exemplo, ser comparada com uma metodologia em 

que 𝛽 e  𝛾 sejam sempre iguais a 𝛼 2⁄ . Para esse caso de corte simétrico, se há 

historicamente um volume maior para as taxas do extrema superior em relação 

às taxas ao inferior, haveria um viés nesse tratamento, pois taxas mais altas em 

relação à média seriam proporcionalmente menos reduzidas. 

Sobre esse ponto, é oportuno mencionar que quando o tomador consegue 

acomodar o volume financeiro oferecido, normalmente quanto maior o montante, 

melhor a taxa para o doador. Portanto em condições habituais de liquidez do 

mercado, a tendência é que taxas maiores possuam volumes maiores. A 

metodologia atual, portanto, não gera viés decorrente dessa característica, pois 

avalia o volume financeiro médio em cada cauda. O tratamento atual impacta de 

forma mais equânime a quantidade de taxas em ambos os extremos, 

relativamente a um corte com percentuais equivalentes. 

3.3.3. Suscetibilidades da atual metodologia 

Detalhados os passos necessários e comparadas as diferenças nas 

metodologias, torna-se fundamental esmiuçar alguns aspectos desse novo 

procedimento. Como já descrito acima, a atual proposta de corte é menos 

abrupta que a anterior, gerando determinada flexibilidade e dinamicidade na 

redução dos pesos de cada cauda. A alteração trouxe evolução em diversos 

aspectos já demonstrados, mas gerou também alguns cenários de 

suscetibilidade não existentes que são demonstrados a seguir. Serão detalhados 

cenários, principalmente, de discrepância tanto de volume como de magnitude 

de taxas nas caudas, pois claramente são essas operações que influenciam mais 

diretamente à apuração. 

Volumes ínfimos nas taxas extremas 

O processo de redução de percentual de cada cauda, como já detalhado acima, 

realiza uma comparação da quantidade de taxas diferentes entre as caudas. Na 

contagem dos valores de k e l nota-se que mesmo se o peso do volume 
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financeiro seja ínfimo para determinado valor no extremo superior ou inferior, 

ainda assim os índices são incrementados da mesma forma que uma taxa que 

possua volume mais relevante. 

Devido a essa característica, o modelo seria passível de possíveis 

manipulações. Explica-se: players que desejariam, por exemplo, aumentar a 

taxa DI-Cetip, poderiam elevar o peso alocado em 𝛽, que reduz os pesos das 

taxas agrupadas inferiores, por meio da negociação de volumes irrisórios com 

taxas superiores extremas muito próximas entre si, mas diferentes pelo critério 

de arredondamento da segunda casa decimal. Dessa forma o índice de l 

aumentaria, proporcionalmente a k, e, portanto, 𝛽 também aumentaria, elevando 

o percentual de corte das taxas mais baixas. O contrário também seria possível: 

participantes com o suposto anseio de reduzir a taxa final poderiam negociar 

uma quantidade de taxas com valores pequenos comparativamente à média. 

Pelo fato dos players possuírem informação do volume total financeiro e das 

taxas máxima e mínima negociadas do dia anterior, isso poderia auxiliá-los 

nesse intento, na medida em que as flutuações desses valores historicamente 

não apresentam alterações bruscas de um dia para o outro, como já mencionado 

também para o caso da metodologia anterior. 

Para descrever essa situação hipotética, são detalhados dois possíveis cenários 

com distribuição semelhante de taxas. Para o Cenário 1, quinze taxas são 

negociadas com volume financeiro total de R$ 403 mi. O valor maior, a 12,35% 

a.a. tem montante de R$ 300 mi, como detalhado na Tabela 13. No Cenário 2, 

a taxa a 12,35% teve valor reduzido para R$ 299,95 mi e esses R$ 50 mil são 

redistribuídos igualmente em cinco taxas negociadas entre 12,36% a.a. e 

12,40% a.a, 1 bp acima cada uma em relação à anterior, como pode ser 

visualizado na Tabela 14. A única diferença nos dois cenários, portanto, é que 

para o segundo caso houve aumento de l, índice que registra a quantidade de 

taxas diferentes acima do percentil de 90% do volume financeiro, decorrente de 

algumas negociações com taxas ligeiramente acima de 12,35%, o que não 

ocorre no Cenário 1. Importante enfatizar que o volume financeiro total se 

manteve o mesmo, havendo apenas realocação em várias operações com 

montantes financeiros relativamente pequenos.
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Tabela 13 – Cenário 1 para comparação de apuração na presença de operações com volumes ínfimos nas taxas extremas 

 

Taxa 
a.a. 
(%) 

Volume 
Financeiro (R$) 

Peso (%) 
Volume 
Financeir
o (𝑝𝑖)   

k Peso (%) 
Acumulado 
por Volume 
Financeiro 
Ordem 
Crescente 

Peso (%) 
Acumulado 
por Volume 
Financeiro 
Ordem 
Decrescente 

l Valor 
reduzido 

de 𝑝𝑖    

Valor 
reduzido 

de 𝑝𝑛−𝑖+1    

Peso (%) 
Volume 
Financeiro 
após 
redução (𝑝𝑖

′) 

Peso (%) 
Volume 
Financeiro 
após ajuste 
(𝑝𝑖1

′ ) 

Metodologia 
Atual - Taxa x 
peso (𝑝𝑖

′′) 

11,40 90.000.000,00 22,333% 1 22,3325053% 100,000000%  5,000%   17,333% 19,258% 2,195450673 

11,45 1.000.000,00 0,248%  22,5806443% 99,7518611%      0,248% 0,276% 0,031568788 

11,50 1.000.000,00 0,248%  22,8287832% 99,5037221%      0,248% 0,276% 0,031706643 

11,55 1.000.000,00 0,248%  23,0769222% 99,2555832%      0,248% 0,276% 0,031844498 

11,60 1.000.000,00 0,248%  23,3250611% 99,0074442%      0,248% 0,276% 0,031982353 

11,65 1.000.000,00 0,248%  23,5732001% 98,7593053%      0,248% 0,276% 0,032120208 

11,70 1.000.000,00 0,248%  23,8213390% 98,5111663%      0,248% 0,276% 0,032258063 

11,75 1.000.000,00 0,248%  24,0694780% 98,2630274%      0,248% 0,276% 0,032395918 

11,80 1.000.000,00 0,248%  24,3176169% 98,0148884%      0,248% 0,276% 0,032533773 

11,85 1.000.000,00 0,248%  24,5657558% 97,7667495%      0,248% 0,276% 0,032671628 

11,90 1.000.000,00 0,248%  24,8138948% 97,5186105%      0,248% 0,276% 0,032809483 

11,95 1.000.000,00 0,248%  25,0620337% 97,2704716%      0,248% 0,276% 0,032947338 

12,00 1.000.000,00 0,248%  25,3101727% 97,0223326%      0,248% 0,276% 0,033085193 

12,05 1.000.000,00 0,248%  25,5583116% 96,7741937%      0,248% 0,276% 0,033223048 

12,35 300.000.000,00 74,442%  100,000000% 74,4416844% 1   5,000% 69,442% 77,157% 9,528942247 

  403.000.000,00 100,00%        5,000%  5,000% 90,000% 100,000% 12,15 
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Tabela 14 – Cenário 2 para comparação de apuração na presença de operações com volumes ínfimos nas taxas extremas 

 

Taxa 
a.a. 
(%) 

Volume 
Financeiro (R$) 

Peso (%) 
Volume 
Financeiro 
(𝑝𝑖)   

k Peso (%) 
Acumulado 
por Volume 
Financeiro 
Ordem 
Crescente 

Peso (%) 
Acumulado por 
Volume 
Financeiro 
Ordem 
Decrescente 

l Valor 
reduzido 
de 𝑝𝑖    

Valor 
reduzido 
de 𝑝𝑛−𝑖+1    

Peso (%) 
Volume 
Financeiro 
após 

redução (𝑝𝑖
′) 

Peso (%) 
Volume 
Financeiro 
após ajuste 

(𝑝𝑖1
′ ) 

Metodologia 
Atual - Taxa x 

peso (𝑝𝑖
′′) 

11,40 90.000.000,00 22,333% 1 22,3325053% 100,0000000%  8,571%   13,761% 15,290% 1,743069717 

11,45 1.000.000,00 0,248%  22,5806443% 77,66749470%      0,248% 0,276% 0,031568788 

11,50 1.000.000,00 0,248%  22,8287832% 77,41935570%      0,248% 0,276% 0,031706643 

11,55 1.000.000,00 0,248%  23,0769222% 77,17121680%      0,248% 0,276% 0,031844498 

11,60 1.000.000,00 0,248%  23,3250611% 76,92307780%      0,248% 0,276% 0,031982353 

11,65 1.000.000,00 0,248%  23,5732001% 76,67493890%      0,248% 0,276% 0,032120208 

11,70 1.000.000,00 0,248%  23,8213390% 76,42679990%      0,248% 0,276% 0,032258063 

11,75 1.000.000,00 0,248%  24,0694780% 76,17866100%      0,248% 0,276% 0,032395918 

11,80 1.000.000,00 0,248%  24,3176169% 75,93052200%      0,248% 0,276% 0,032533773 

11,85 1.000.000,00 0,248%  24,5657558% 75,68238310%      0,248% 0,276% 0,032671628 

11,90 1.000.000,00 0,248%  24,8138948% 75,43424420%      0,248% 0,276% 0,032809483 

11,95 1.000.000,00 0,248%  25,0620337% 75,18610520%      0,248% 0,276% 0,032947338 

12,00 1.000.000,00 0,248%  25,3101727% 74,93796630%      0,248% 0,276% 0,033085193 

12,05 1.000.000,00 0,248%  25,5583116% 74,68982730%      0,248% 0,276% 0,033223048 

12,35 299.950.000,00 74,429%  99,9875891% 74,44168840% 6   1,42% 73,013% 81,126% 10,01902162 

12,36 10.000,00 0,002%  99,9900705% 0,01241090% 5   0,01% 0,000% 0,000% 0 

12,37 10.000,00 0,002%  99,9925519% 0,00992950% 4   0,01% 0,000% 0,000% 0 

12,38 10.000,00 0,002%  99,9950333% 0,00744810% 3   0,01% 0,000% 0,000% 0 

12,39 10.000,00 0,002%  99,9975146% 0,00496670% 2   0,00% 0,000% 0,000% 0 

12,40 10.000,00 0,002%  100,000000% 0,00248540% 1   0,00% 0,000% 0,000% 0 

  403.000.000,00 100,00%  
  

 8,571% 1,453% 90,000% 100,000% 12,18 
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A taxa final do Cenário 1 resultou em 12,15% a.a., em comparação com o Cenário 2, 

de 12,18% a.a. Isso ocorreu, pois, o valor de l passou de 1 para 6. Dessa maneira, o 

percentual de corte na cauda esquerda para o segundo cenário tornou-se igual a 

8,571%, contra 5% no primeiro cenário. Dadas as mínimas alterações, isso é bastante 

significativo. Comparando-se os pesos finais para a taxa a 12,35% a.a., enquanto no 

Cenário 1 o percentual é de 77,157%, para o Cenário 2, o procedimento gerou valor 

de 81,126%, valores que podem ser observados em negrito na penúltima coluna de 

ambas as tabelas. 

Um outro exemplo na Figura 8 também auxilia na identificação dessa questão. Como 

pode ser verificado, em ordem crescente o somatório do volume percentual ultrapassa 

os 10% apenas na sexta taxa, enquanto que, em ordem decrescente, logo na primeira 

taxa, ocorre isso. Nesse caso, k tem valor igual a seis e l é equivalente a um, gerando 

um valor relativamente maior de 𝛾 em relação à 𝛽, e portanto, um corte maior na cauda 

direita da distribuição de taxas, devido à presença de taxas com volumes muito 

pequenos na cauda esquerda. 

 

Figura 8 – Metodologia Atual: exemplo gráfico de volumes ínfimos em taxas extremas 
 

Portanto, o procedimento de definição de 𝛽 e  𝛾, que são equivalentes aos valores dos 

cortes de cada cauda, nessa etapa, afetariam significativamente, mesmo que 
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indiretamente, a apuração da taxa final, quando taxas contíguas com volumes 

financeiros ínfimos em uma das caudas estivessem presentes. 

Presenças constantes de operações com volumes pequenos, com taxas extremas 

muito próximas e entre mesmas contrapartes seriam uma possível evidência para a 

hipótese indicada. Seria preciso evidenciar, de qualquer maneira, que de fato as 

instituições envolvidas estariam favorecendo-se desse arranjo. Deve-se mencionar 

que esse cenário, por exemplo, é dificultado quando o número de taxas diferentes em 

uma amostra diária torna-se maior, já que os valores de k e l tenderiam a aumentar.  

Taxas Discrepantes nas Extremidades 

Em alguns cenários ocorrem instabilidades na apuração oriundas única e 

exclusivamente da presença de taxas discordantes em relação à amostra. Pesos 

percentuais acima de 10% já não seriam totalmente excluídos, em qualquer cenário 

de distribuição, mesmo que completamente incoerentes com os valores negociados 

durante o dia. Na metodologia anterior, negócios com taxas discrepantes eram 

totalmente descartados, se estivessem no extremo da distribuição, de acordo com um 

percentual do total de operações, como já detalhado.  

O tratamento atual de redução por volume, não necessariamente, descarta essas 

taxas totalmente. Um exemplo é detalhado na Figura 9. A menor taxa, equivalente a 

7,4% a.a., é bastante discrepante em relação às demais e tem mais 50% do volume 

financeiro da amostra. Portanto, não será totalmente descartada após o tratamento 

dos extremos. 

É importante observar que valores com desvios significativos não são resultado de 

uma relação multilateral. Pelo contrário, acontecem em situações bastante 

específicas, relacionadas ao risco de liquidez ou de crédito das partes envolvidas no 

negócio, ou até possíveis manipulações. Deve-se mencionar também que as taxas de 

juros, no longo prazo, possuem reversão à média, e, portanto, não se esperam 

discrepâncias recorrentes. É aconselhável, portanto, que a apuração da taxa DI-Cetip 

não seja afetada por essas negociações. Nesses casos, um processo estatístico que 

exclua completamente esses dados seria admissível.  
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Figura 9 – Metodologia Atual: exemplo gráfico de taxas discrepantes nas extremidades da 

distribuição 

Diferentes magnitudes de discrepância entre as taxas nas caudas 

Pelo fato do modelo atual de tratamento dos outliers não avaliar a magnitude das 

discrepâncias e a comparação das caudas ser realizada pelo volume financeiro médio 

das taxas extremas, cotações significativamente mais discrepantes em alguns casos 

tem menor redução, relativamente, ao extremo com taxas mais agrupadas. Esse 

cenário ocorre, por exemplo, devido a uma conjunção dos dois últimos itens 

apontados: menor ou maior taxa mais desagrupada e algumas taxas contíguas com 

volumes relativamente menores na mesma cauda. O tratamento de extremos, nesse 

caso, seria inconsistente com seu objetivo. Um exemplo na Tabela 15 pode ajudar a 

compreender esse cenário. De um total de vinte taxas negociadas, o menor valor, a 

9,10% a.a., que possui 4,70% do volume financeiro, está bastante distante da 

mediana das taxas negociadas ou mesmo do volume mediano. Na cauda oposta as 

taxas possuem valores mais próximos à mediana. Já que no extremo inferior existem 

seis taxas até o somatório crescente atingir 10%, enquanto que para o lado superior 

apenas uma taxa já perfaz um volume maior do que 𝛼, conclui-se que 𝛽 tem valor de 

1,4285714% e 𝛾 é igual a 8,5714286%. Portanto, a cauda esquerda tem menor 

percentual reduzido de volume, mesmo possuindo uma taxa mais discrepante, 

relativamente às demais taxas da distribuição.  
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Tabela 15 – Cortes relativamente menores em taxas mais discrepantes para a metodologia atual 

Taxa 
a.a. (%) 

Volume 
Financeiro 
(R$) 

Peso (%) 
Volume 
Financeiro 
antes da 
redução 

k Peso (%) 
Acumulado por 
Volume 
Financeiro 
Ordem 
Crescente 

Peso (%) 
Acumulado por 
Volume 
Financeiro 
Ordem 
Decrescente 

l Valor 
reduzido de 

𝑝𝑖    

Valor 
reduzido de 

𝑝𝑛−𝑖+1    

9,10 20.000.000 4,7040558% 1 4,7040558% 100,0000000%  1,4285714%   

11,47 11.000.000 2,5872307% 2 7,2912866% 95,2959392%      

11,52 1.500.000 0,3528042% 3 7,6440907% 92,7087085%      

11,53 7.000.000 1,6464195% 4 9,2905103% 92,3559043%      

11,60 1.000.000 0,2352028% 5 9,5257131% 90,7094848%      

11,62 50.000.000 11,7601396% 6 21,2858527% 90,4742820%      

12,01 3.500.000 0,8232098%  22,1090625% 78,7141424%      

12,02 120.000.000 28,2243350%  50,3333975% 77,8909326%      

12,03 56.000.000 13,1713564%  63,5047539% 49,6665976%      

13,00 22.000.000 5,1744614%  68,6792153% 36,4952412%      

13,01 43.000.000 10,1137201%  78,7929353% 31,3207798%      

13,02 12.000.000 2,8224335%  81,6153688% 21,2070597%      

13,15 8.000.000 1,8816223%  83,4969912% 18,3846262%      

13,42 4.000.000 0,9408112%  84,4378024% 16,5030039%      

13,43 2.200.000 0,5174461%  84,9552485% 15,5621927%      

13,48 1.655.000 0,3892606%  85,3445091% 15,0447466%      

13,51 3.585.000 0,8432020%  86,1877111% 14,6554860%      

13,52 6.750.000 1,5876188%  87,7753300% 13,8122840%      

13,77 1.000.000 0,2352028%  88,0105328% 12,2246651%      

13,84 50.975.000 11,9894623%  100,0000000% 11,9894623% 1   8,5714286% 

  425.165.000 100,0000000%         1,4285714%  8,5714286% 
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Tabela 16 – Comparação de apurações metodologia anterior, atual e corte simétrico para taxas discrepantes 

Taxa a.a. 
(%) 

Peso (%) 
Volume 
Financeiro 
antes da 
redução (𝑝𝑖)   

Peso (%) 
Volume 
Financeiro 
após 
redução dos 
extremos (𝑝𝑖

′) 

Peso (%) 
Volume 
Financeiro 
após 
transformação 
linear (𝑝𝑖

′′) 

Peso (%) por 
Volume 
Financeiro 
após redução 
- Corte 
Simétrico 

Peso (%) 
Volume 
Financeiro 
após ajuste 
linear - Corte 
Simétrico 

Peso (%) 
Metodologia 
Anterior após 
exclusão de 
extremos 

Taxa X 
Volume (%) – 
Média 
Ponderada 
Simples (%) 

Taxa X 
Volume (%) – 
DI Over 
Anterior a.a. 
(%) 

Taxa X 
Volume (%) 
– DI Over 
Atual a.a. 
(%) 

Taxa X 
Volume (%) 
– DI Over 
Corte 
Simétrico 
a.a. (%) 

9,10 4,704056% 3,275484% 3,639427% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,4280691 0,0000000 0,3311879 0,0000000 

11,47 2,587231% 2,587231% 2,874701% 2,291287% 2,545874% 3,105678% 0,2967554 0,3562212 0,3297282 0,2920117 

11,52 0,352804% 0,352804% 0,392005% 0,352804% 0,392005% 0,423502% 0,0406430 0,0487874 0,0451589 0,0451589 

11,53 1,646420% 1,646420% 1,829355% 1,646420% 1,829355% 1,976340% 0,1898322 0,2278720 0,2109246 0,2109246 

11,60 0,235203% 0,235203% 0,261336% 0,235203% 0,261336% 0,282334% 0,0272835 0,0327508 0,0303150 0,0303150 

11,62 11,760140% 11,760140% 13,066822% 11,760140% 13,066822% 14,116717% 1,3665282 1,6403625 1,5183647 1,5183647 

12,01 0,823210% 0,823210% 0,914678% 0,823210% 0,914678% 0,988170% 0,0988675 0,1186792 0,1098528 0,1098528 

12,02 28,224335% 28,224335% 31,360372% 28,224335% 31,360372% 33,880121% 3,3925651 4,0723905 3,7695167 3,7695167 

12,03 13,171356% 13,171356% 14,634840% 13,171356% 14,634840% 15,810723% 1,5845142 1,9020300 1,7605713 1,7605713 

13,00 5,174461% 5,174461% 5,749402% 5,174461% 5,749402% 6,211355% 0,6726800 0,8074762 0,7474222 0,7474222 

13,01 10,113720% 10,113720% 11,237467% 10,113720% 11,237467% 12,140377% 1,3157950 1,5794630 1,4619944 1,4619944 

13,02 2,822434% 2,822434% 3,136037% 2,822434% 3,136037% 3,388012% 0,3674808 0,4411192 0,4083120 0,4083120 

13,15 1,881622% 1,881622% 2,090691% 1,881622% 2,090691% 2,258675% 0,2474333 0,2970157 0,2749259 0,2749259 

13,42 0,940811% 0,940811% 1,045346% 0,940811% 1,045346% 1,129337% 0,1262569 0,1515571 0,1402854 0,1402854 

13,43 0,517446% 0,517446% 0,574940% 0,517446% 0,574940% 0,621136% 0,0694930 0,0834185 0,0772145 0,0772145 

13,48 0,389261% 0,389261% 0,432512% 0,389261% 0,432512% 0,467263% 0,0524723 0,0629871 0,0583026 0,0583026 

13,51 0,843202% 0,843202% 0,936891% 0,843202% 0,936891% 1,012169% 0,1139166 0,1367440 0,1265740 0,1265740 

13,52 1,587619% 1,587619% 1,764021% 1,587619% 1,764021% 1,905757% 0,2146461 0,2576583 0,2384956 0,2384956 

13,77 0,235203% 0,235203% 0,261336% 0,235203% 0,261336% 0,282334% 0,0323874 0,0388774 0,0359860 0,0359860 

13,84 11,989462% 3,418034% 3,797815% 6,989462% 7,766069% 0,000000% 1,6593416 0,0000000 0,5256176 1,0748240 

  99,999995% 89,999995% 99,999995% 89,999995% 99,999995% 100,000000% 12,3000000 12,2600000 12,2000000 12,3800000 
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O impacto no resultado da apuração pode ser avaliado no extremo inferior da Tabela 

16: a metodologia anterior tem valor final de 12,26% a.a. e a atual resulta em 12,20% 

a.a. Para fins de comparação uma metodologia com corte simétrico geraria uma taxa 

over de 12,38% a.a. e mesmo a média ponderada simples, 12,30% a.a.  

Outro exemplo gráfico com esse mesmo cenário pode ser avaliado na Figura 10. 

Mesmo com um valor bastante diferente em relação às demais, a menor taxa teve 

peso menos relativamente diminuído em relação ao extremo superior, já que k é igual 

a sete e l igual a um para essa distribuição. 

 

Figura 10 – Metodologia atual: maiores cortes para taxas menos discrepantes 

Como já detalhado, distorções nessas distribuições são naturais e resultantes da 

própria negociação nesse mercado e, portanto, procedimentos que tenham o intento 

de atenuá-los devem ser avaliados com parcimônia. Mas deve-se evitar que também 

ocorram cenários como esse apontado, que fortaleceriam a tendência provocada pela 

taxa discrepante, ao invés de atenuá-las. A redução maior de peso percentual da 

cauda direita fortaleceu a tendência gerada pela discrepância da taxa inferior extrema. 
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Distribuições com 𝒌 = 𝟏 ou 𝒍 = 𝟏  

Quando a distribuição dos volumes das taxas tem características semelhantes à uma 

distribuição gaussiana ou mesmo uniforme, o procedimento adotado certamente reduz 

o peso dos extremos. No entanto, caso uma taxa extrema possua um peso acima de 

determinado valor na distribuição original e, dependendo de 𝛼 e dos índices k e l, é 

possível, inclusive, que após a transformação linear, seu peso proporcional para 

apuração eleve-se. De modo geral, quando a menor taxa da amostra possui peso 

maior do que 
𝑙

𝑘+𝑙
 , há aumento do peso proporcional dessa taxa em relação à 

distribuição original. Simplificando, já que 𝑘 = 1, quando volume for maior do que 
𝑙

1+𝑙
 , 

há a elevação mencionada. Da mesma forma para o extremo superior, como 𝑙 = 1, 

quando o volume for maior do que 
𝑘

𝑘+1
, ocorre elevação do percentual dessa taxa para 

o cálculo final. Se o peso da taxa extrema for maior do que 1 − 𝛼, a fórmula passa a 

ser 
𝑛

𝑛+1
 para ambos os casos. Portanto, nesse caso, quanto menor o valor de 𝑛 maior 

a probabilidade  da ocorrência desse cenário. 

Poder-se-ia argumentar que um valor com volume extremamente relevante para a 

amostra está próximo à média ponderada da distribuição e, portanto, não se trataria 

de um outlier. Isso, de fato, está correto. Mas o procedimento deveria evitar elevações 

de pesos percentuais para um dos valores extremos, como no caso apontado. Nas 

Tabelas 17, exemplo de distribuição de taxas e volumes auxilia no entendimento 

desse item. Detalhado na tabela 18, a alteração do peso final da taxa mais baixa, a 

11,40% a.a. O volume percentual elevou-se de 87,82% para 89,24%, valores 

destacados em negrito, devido ao procedimento realizado pela metodologia atual, que 

inicialmente reduz o peso dessa taxa para 80,32%, já que  𝛽 =
0,1×3

4
= 7,5%, e, 

portanto, 𝑝1
′ =  𝑝1 −  𝛽 = 0,8782 − 0,075 = 0,8032, mas após a normalização elevou 

esse valor para 𝑝1
′′ =  

1

0,9
𝑝1

′ =
1

0,9
0,8032 = 0,8924. 
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Tabela 17 – Extremo com peso significativo na metodologia atual 

Taxa 
a.a. (%) 

Volume 
Financeiro 
(R$) 

Peso (%) 
Volume 
Financeiro (𝑝𝑖)   

k Peso (%) 
Acumulado por 
Volume 
Financeiro 
Crescente 

Peso (%) 
Acumulado por 
Volume 
Financeiro 
Decrescente 

l 

11,40 6.000.000.000 87,8223353% 1 87,8223353% 100,0000000%  

11,47 17.000.000 0,2488300%  88,0711652% 12,1776646%  

11,52 4.000.000 0,0585482%  88,1297135% 11,9288346%  

11,53 7.000.000 0,1024594%  88,2321729% 11,8702864%  

11,60 1.000.000 0,0146371%  88,2468099% 11,7678270%  

11,62 700.000.000 10,2459391%  98,4927490% 11,7531899% 3 

12,62 2.000.000 0,0292741%  98,5220232% 1,5072508% 2 

13,62 100.975.000 1,4779767%  100,0000000% 1,4779767% 1 

  6.831.975.000 100,0000000%        

 
 

Tabela 18 – Peso da taxa extrema maior após normalização 

Taxa a.a. 
(%) 

Peso (%) 
Volume 
Financeiro 
antes da 

redução (𝑝𝑖)   

Peso (%) 
Volume 
Financeiro 
após redução 
dos extremos 
(𝑝𝑖

′) 

Peso (%) 
Volume 
Financeiro 
após 
transformação 
linear (𝑝𝑖

′′) 

Peso (%) 
Metodologia 
Anterior após 
exclusão de 
extremos 

11,40 87,822335% 80,322335% 89,247039% 0,000000% 

11,47 0,248830% 0,248830% 0,276478% 2,325581% 

11,52 0,058548% 0,058548% 0,065054% 0,547196% 

11,53 0,102459% 0,102459% 0,113844% 0,957592% 

11,60 0,014637% 0,014637% 0,016263% 0,136799% 

11,62 10,245939% 9,253190% 10,281322% 95,759234% 

12,62 0,029274% 0,000000% 0,000000% 0,273598% 

13,62 1,477977% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 

  100,000000% 90,000000% 100,000000% 100,000000% 

 

Como pode ser verificado na Tabela 19, a taxa over para a metodologia atual tem 

valor abaixo, inclusive, da média ponderada simples, exatamente pelo fato do peso 

percentual do volume da taxa mais baixa ter sido elevado. Comparativamente, para o 

procedimento presentemente adotado o valor seria de 11,42% a.a., contra 11,43% 

a.a. para a média ponderada e 11,62% a.a. para a antiga metodologia. 
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Tabela 19 – Comparação entre apurações para taxa extrema com peso significativo 

Taxa a.a. 
(%) 

Taxa X Volume 
Percentual – DI 
Over Média 
Ponderada 
Simples a.a. (%)  

Taxa X Volume 
(%) – DI Over 
Anterior a.a. (%) 

Taxa X Volume (%) 
– DI Over Atual a.a. 
(%) 

11,40 10,0117462 0,0000000 10,1741625 
11,47 0,0285408 0,2667442 0,0317120 
11,52 0,0067448 0,0630369 0,0074942 
11,53 0,0118136 0,1104104 0,0131262 
11,60 0,0016979 0,0158687 0,0018866 
11,62 1,1905781 11,1272230 1,1946896 
12,62 0,0036944 0,0345280 0,0000000 
13,62 0,2013004 0,0000000 0,0000000 

  11,4600000 11,6200000 11,4200000 

A Figura 11 também explicita essa situação de forma gráfica: como 𝑘 = 1 e 𝑙 = 1, 

portanto 𝛽 = 5% e 𝛾 = 5%. Dessa forma, 𝑝1, que é igual a 80%, é reduzido para 75% 

e após a transformação linear 𝑝1
′′ = 0,75

1

0,9
= 0,833 

 

Figura 11 – Metodologia atual: aumento de volume percentual da taxa extrema 

 

Outros aspectos 

Como demonstrado, o valor de 𝛼, em 10%, cujo valor é fundamental na definição dos 

valores de k, l, 𝛽 e 𝛾, pode afetar de formas diferentes a apuração dependendo da 

distribuição dos volumes das taxas. Mas, além disso, esse percentual fixo afeta uma 

quantidade de taxas maior quando os valores de m e n elevam-se. O descarte nesse 
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caso, pode afetar taxas que necessariamente não sejam de fato outliers. De outro 

modo, não é capaz de descartar volumes financeiros nominais significativos de taxas 

extremas quando a quantidade de operações total é reduzida, já que os pesos 

percentuais das taxas tendem a aumentar. Em relação ao segundo item, foi 

estabelecido um procedimento que aciona uma metodologia alternativa de apuração 

do DI over, tópico que é abordado na próxima seção. 

3.4. Metodologia do cálculo em fallback 

Quando o número de operações elegíveis em qualquer metodologia adotada torna-se 

cada vez menor, o cálculo da taxa final passa a ser cada vez mais impactada por 

operações com taxas nos extremos da distribuição e, consequentemente, há maior 

possibilidade de instituições exercerem distorções propositalmente. 

Torna-se imprescindível nesse caso, que haja mitigantes para essas situações. O 

cálculo de fallback surgiu dessa necessidade: evitar que poucas operações definam o 

fator diário da taxa DI-Cetip (Cetip, 2013b) reduzindo a possibilidade de poucas taxas 

trazerem instabilidades na apuração. Foi, inclusive, divulgado anteriormente à adoção 

da atual metodologia de apuração já detalhada e, portanto, já em vigor também no 

antigo procedimento. 

Se o número m de operações elegíveis para cálculo torna-se menor do que dez, a 

metodologia de fallback é acionada, desconsiderando toda a distribuição de taxas 

oriunda das negociações do dia. Os parâmetros para definição da taxa over, nesse 

caso, seriam o resultado da relação histórica do spread entre a taxa Selic e a taxa 

objeto de nosso estudo. Até julho de 2016, a taxa DI-Cetip, nesses casos era definida 

pela seguinte equação: 

 𝐷𝐼 𝑂𝑣𝑒𝑟 =  𝛼 +  𝛽 ∙ 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑆𝑒𝑙𝑖𝑐 (18) 

 

em que: 

Taxa Selic : taxa Selic divulgada pelo BCB válida para o dia do cálculo do fallback 

α : coeficiente linear da estimação realizada para o modelo com menor erro 

β : coeficiente angular da estimação realizada para modelo com menor erro 
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Não havia detalhamento aprofundado dos procedimentos econométricos adotados. 

Afirmava-se que era verificado por meio de testes ADF, se taxa Selic e DI-Cetip são 

co-integradas, o que de fato ocorre. A janela temporal utilizada para estimação era 

“[...] em torno de dois anos [...]” e “[...] uma série de modelos [...]” era comparada. Para 

essa avaliação, a amostra era dividida entre uma partição que definia os estimadores 

e outra partição que verificava o resultado das previsões apontadas pela primeira 

partição. A partição preditora que apresentava menor resíduo para os “[...] valores 

testados [...]” definia quais seriam os parâmetros atualizados do modelo de fallback 

Cetip (2016b).  

A partir de julho de 2016, segundo Cetip (2016h), a equação passou a ter o seguinte 

parâmetro: 

 𝐷𝐼 𝑂𝑣𝑒𝑟 = 𝛽 ∙ 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑆𝑒𝑙𝑖𝑐 (19) 
 

em que: 

Taxa Selic : taxa Selic divulgada pelo BCB válida para o dia do cálculo do fallback 

Β : média aritmética dos quocientes entre Selic e DI-Cetip no último ano 

  
 

O valor de 𝛽 passou a ser o resultado da média aritmética dos quocientes das 

apurações com janela temporal de um ano. Ou seja, no limite, os quocientes dos 

últimos 252 dias úteis determinam esse fator. Dessa forma, a definição tornou-se mais 

transparente. A primeira divulgação com essa proposta foi divulgada em 21 de julho 

de 2016, e é igual a 0,99865. Esse valor só é alterado se ao menos 50 apurações com 

a metodologia baseada nos negócios for detectada durante o último ano. Do contrário, 

o valor continua o mesmo. 

Os valores para definição do fallback são revisados regularmente. Inicialmente, a 

atualização era realizada no primeiro dia útil do segundo mês de cada trimestre (Cetip, 

2013c). Esse cronograma foi alterado, conforme comunicado disponibilizado em Cetip 

(2015), e a mudança passou a ser divulgada após cada primeira reunião do COPOM 

no trimestre. No item 3.4.1. os principais impactos gerados pela adoção desse modelo 

são detalhados. 
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3.4.1. Impactos do cálculo por fallback  

O principal impacto dessa metodologia foi reaproximar a taxa DI-Cetip da taxa Selic, 

como pode ser avaliado na Figura 8. Posto isso, devem ser avaliados cuidadosamente 

algumas tendências e instabilidades geradas a partir dessa metodologia adotada. 

Primeiramente, não é explicitado como foi definido o número menor do que dez 

operações para ativação do modelo e nem se há e qual a periodicidade para revisão 

desse valor. Independentemente disso, seguem as principais caraterísticas 

resultantes do procedimento: 

I. Quando há necessidade de utilização sistemática desse modelo, a estimação 

dos próximos parâmetros, no momento da revisão, pode conter vários dias que 

já utilizaram fallback. Nesse sentido, se essa parte da amostra não é 

descartada para realizar a estimação dos novos parâmetros que comparam o 

spread entre DI-Cetip e a Selic, essa diferença não seria advinda de um DI over 

que é resultado das taxas negociadas no mercado. Portanto, parte do spread 

seria  resultado de um fallback já acionado anteriormente. O sistema estaria 

retroalimentando-se. Há uma aproximação cada vez maior das taxas verificada 

na Figura 12. 

Além disso, essa metodologia afastar-se-ia de uma de suas premissas básicas: 

ser utilizada apenas em situações extremas, mitigando riscos residuais. Cabe 

citar, por exemplo, que já no dia do lançamento da atual metodologia de 

apuração da taxa, em 07/10/2013, houve a necessidade de utilização desse 

procedimento e, desde então, de 648 dias úteis percorridos até 05/05/2016, em 

549 ocasiões o fallback foi utilizado, ou seja, quase 85% da amostra disponível. 

Por último, houve uma sequência de 242 dias úteis, ou seja, desde 20/05/2015 

até 05/05/2016, momento da confecção desse texto, em que o fallback foi 

acionado continuamente. Isso caracteriza uma dependência efetiva da taxa DI, 

em relação à Selic. Na Figura 12 esses detalhes também podem ser 

verificados. 
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Figura 12 – Taxas DI-Cetip e Selic após alteração da metodologia 
 

II. O procedimento de revisão periódica dos parâmetros gera instabilidade da taxa 

DI, já que a alteração dos estimadores pode gerar taxas over finais diferentes 

de um dia para o outro para uma mesma taxa Selic. Não há motivos financeiros 

que expliquem essa alteração. Seguem detalhadas as datas de revisão e os 

respectivos parâmetros de fallback: 

Tabela 20 – Datas de revisão dos parâmetros de fallback 

Data 
alteração 

α Β Cronograma de 
revisão dos 
parâmetros  

02/05/2013 -0,21868 1,01466 N° 110/2013 

02/08/2013 -0,24331 1,01693 N° 110/2013 

04/11/2013 -0,03267 0,99039 N° 110/2013 

04/02/2014 -0,33702 1,02193 N° 110/2013 

05/05/2014 -0,32897 1,02089 N° 110/2013 

04/08/2014 -0,34841 1,02331 N° 110/2013 

04/11/2014 -0,34843 1,02331 N° 110/2013 

03/02/2015 -0,35430 1,02403 N° 110/2013 

05/05/2015 -0,40038 1,02860 N° 110/2013 

30/07/2015 -0,13800 1,00830 N° 058/2015 

22/10/2015 -0,05450 1,00290 N° 058/2015 

21/01/2016 -0,07000 1,00370 N° 058/2015 

28/04/2016 -0,06640 1,00350 N° 058/2015 
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Nota-se que a partir da adoção da atual metodologia de apuração, que se 

iniciou em 07/10/2013, em todas as datas de alteração do parâmetro de fallback 

a utilização desses valores foi necessária, ou seja, o número de operações foi 

menor do que dez, como pode ser detalhado a seguir: 

Tabela 21 – Número de operações nas datas de revisão dos parâmetros de fallback 

Data 
N° 
Operações Média 

Taxa 
SELIC 

01/11/2013 6 9,32 9,4 

04/11/2013 8 9,28 9,4 

03/02/2014 7 10,27 10,4 

04/02/2014 8 10,29 10,4 

02/05/2014 4 10,8 10,9 

05/05/2014 4 10,8 10,9 

01/08/2014 7 10,8 10,9 

04/08/2014 6 10,81 10,9 

03/11/2014 7 11,06 11,15 

04/11/2014 9 11,06 11,15 

02/02/2015 6 12,08 12,15 

03/02/2015 7 12,09 12,15 

04/05/2015 8 13,11 13,15 

05/05/2015 9 13,13 13,15 

29/07/2015 7 13,64 13,65 

30/07/2015 7 14,13 14,15 

21/10/2015 7 14,13 14,15 

22/10/2015 7 14,14 14,15 

20/01/2016 6 14,14 14,15 

21/01/2016 7 14,13 14,15 

27/04/2016 7 14,13 14,15 

28/04/2016 7 14,13 14,15 

 

Da Tabela 21 pode-se aferir que em sete oportunidades houve alteração da 

taxa DI-Cetip decorrente única e exclusivamente da alteração dos parâmetros 

de fallback (em negrito) e em outras três datas não houve alteração da taxa 

final oriunda dessa revisão. Há também uma data, 30/07/2015, em que houve 

alteração concomitante da Taxa Selic. De qualquer maneira, se, 

hipoteticamente, o COPOM tivesse decidido pela manutenção da taxa Selic, 

haveria alteração da taxa DI-Cetip (de 13,64% para 13,63%), decorrente da 

alteração dos parâmetros. 
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Além disso, com a divulgação da nova forma de apuração de fallback, cujo 

parâmetro só é alterado se pelo menos 50 apurações baseadas em negócios 

forem realizadas no ano da aferição, essa instabilidade proveniente da 

alteração de parâmetros tende a diminuir. 

 

III. Quando o número de operações está muito próximo do valor pré-definido para 

utilização da metodologia de fallback, há saltos não explicados nem econômica 

e nem financeiramente. Isso acontece, pois em um dado dia os parâmetros do 

fallback são utilizados para cálculo do fator diário e no outro a ponderação pelos 

volumes e taxas dos negócios provém o valor final do dia. Há dois cenários 

possíveis: quando o número de operações passa de um número menor do que 

dez, para um número pelo menos igual a esse valor, ou quando o número era 

pelo menos igual a dez e diminui.  

 

Apêndice B relaciona detalhadamente as datas em que houve mudança de 

metodologia. Das sessenta ocasiões em que houve mudança do procedimento 

de apuração, em quarenta e cinco delas houve alteração da taxa diária em 

relação ao dia anterior. Quando o valor de operações se elevou, ou seja, 

passou de um número menor para um número maior do que dez, a taxa 

também aumentou. No cenário inverso, a taxa também teve mesmo sentido: 

quando a metodologia de fallback foi acionada, em substituição à ponderação 

das taxas pelos volumes negociados, o DI-Cetip diminuiu.  

Uma das explicações para a menor taxa calculada pela metodologia de fallback 

é que os estimadores ainda guardavam “memória” de spreads mais altos de 

dados mais próximos ao fim da janela temporal de 2 anos adotada. É possível 

notar, pelos dados apresentados na Tabela 20 e também visualmente na Figura 

12, que os estimadores mais recentemente revisados resultam em spreads 

bem menores comparativamente ao início da adoção desse procedimento. 

O resultado da apuração da taxa pela média ponderada também considera a 

liquidez dos participantes envolvidos e a combinação desses negócios. 

Portanto, seria possível que a situação se invertesse e que quando o fallback 

fosse calculado a taxa resultante seria maior do que na apuração baseada nas 
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operações realizadas. De qualquer maneira, o cenário descrito acima, 

combinado com alguns fatores, pode ter gerado uma oportunidade de ganho 

financeiro para players de mercado que notaram essa diferença significativa 

nas apurações e a instabilidade devido à proximidade do valor da quantidade 

de negócios para ativação do fallback. Explica-se: os mercados são 

intimamente interligados. O valor da taxa over DI-Cetip é considerado um 

benchmark importante, afeta a rentabilidade de muitos instrumentos financeiros 

e, além disso, sua movimentação alteraria toda a ETTJ da curva de DI futuro, 

como propõem os modelos de não arbitragem de juros, entre eles, Ho e Lee 

(1986), Hull and White (1990), Black, Derman e Toy (1990) e Heath, Jarrow e 

Morton (1992). Essa movimentação no DI Futuro decorrente do movimento do 

overnight, por exemplo foi noticiado em Exame (2013), no primeiro dia de 

utilização do fallback. 

Algum participante que percebesse essa suscetibilidade tentaria negociar 

artificialmente algumas operações com taxas relativamente mais altas 

negociadas em relação ao dia anterior, em conluio com alguma contraparte. 

Isso poderia elevar o número de operações para um valor igual ou maior do 

que dez, aumentaria o peso a ser reduzido das taxas menores, já que aferia 

diretamente o valor de l, consequentemente o valor de 𝛽, e, finalmente, elevaria 

a taxa DI-Cetip. O mercado de futuro de DI, na abertura do dia seguinte, poderia 

reagir e se ajustar a esse valor da taxa over. 

Quando desejado, da mesma forma poderiam agir para que o fallback fosse 

acionado. Se diariamente e propositalmente operassem uma quantidade 

relevante de operações em relação ao total válido para apuração poderiam em 

conluio decidir por não realizar as negociações naquele dia. Portanto, 

antecipadamente em relação ao mercado, teriam a informação de que muito 

provavelmente haveria acionamento da metodologia alternativa de apuração e 

já saberiam de antemão a taxa apurada no final do dia, provavelmente menor 

do que o apurado no dia anterior. 

Se esses mesmos operadores comprassem ou vendessem lotes consideráveis 

de futuro de DI no primeiro vencimento e o movimento de consequente impacto 

na ETTJ na abertura do dia posterior, tivesse ocorrido conforme esperado, ou 



73 
 

seja, de acordo com a movimentação identificada na taxa DI-Cetip, obteriam 

ganhos extraordinários. Obviamente que essa movimentação da curva de DI 

futuro não é garantida. Podemos verificar, de acordo com dados disponíveis, o 

preço de fechamento nas datas em que ocorreu a alteração da metodologia de 

apuração, em relação ao preço de abertura do dia seguinte para o primeiro 

vencimento de DI futuro, o DI1. 

Dos quarento e cinco dias em que houve alteração da taxa final e mudança de 

metodologia utilizada na apuração, em vinte e quatro oportunidades verificou-

se que a abertura do primeiro vencimento no dia útil seguinte comparada com 

o fechamento do dia anterior acompanhou o movimento identificado na taxa DI-

Cetip, também em relação ao dia anterior. Para outros doze dados, o 

movimento na curva de DI futuro foi o inverso ao verificado na taxa DI-Cetip. E 

em mais nove ocasiões não houve alteração da abertura em relação ao 

fechamento, no primeiro vencimento de DI. O Apêndice B também detalha 

essas situações. 

Portanto é possível que, se hipoteticamente adotassem tal raciocínio, duas ou 

mais instituições financeiras lucrariam com essa estratégia. Os valores dos 

estimadores previamente providos na metodologia de fallback, a raríssima 

flutuação da taxa Selic, adicionadas outras informações que os participantes já 

deteriam, já que registram tanto títulos de Depósito Interfinanceiro na Cetip 

quanto negociam no mercado futuro de DI na BM&FBovespa, seriam 

suficientes para que no caso de um conluio, todos os envolvidos se 

favorecessem financeiramente.  

A conclusão geral é que o modelo de fallback gera algumas instabilidades na apuração 

da taxa DI-Cetip não explicadas econômica e financeiramente e podem ter gerado 

oportunidade de ganho financeiro pelo menos para os players que tem mais 

capacidade financeira e podem influenciar a formação de preços nesses mercados . 

Em um mercado tão dinâmico e restrito, qualquer mínima informação antecipada pelos 

stakeholders pode interferir diretamente em suas decisões. 
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4. Cenários hipotéticos para comparação de metodologias 

Foram explicitadas as diferenças metodológicas entre o anterior e atual procedimento, 

além de detalhados itens que gerariam inconsistências e suscetibilidades. Esse 

capítulo objetiva propor um modelo para geração de distribuições de taxas e volumes 

de operações, baseado em algumas premissas coerentes com o histórico das taxas 

negociadas, a fim de se realizar um comparativo entre as duas formas de apuração, 

e outras maneiras alternativas que poderiam ser propostas para o cálculo da taxa DI-

Cetip. No próximo capítulo são detalhados também os impactos financeiros gerados 

pelas diferentes apurações, de acordo com os cenários apontados nesse tópico. 

 

De forma sucinta, quaisquer dos seguintes racionais poderiam ser adotados para 

procedimento da apuração: 

 Média simples das taxas; 

 Mediana das taxas; 

 Moda das taxas; 

 Taxa mediana de acordo com volume das operações; 

 Média ponderada das taxas pelos volumes. 

Em relação ao tratamento nos extremos, cada procedimento específico também pode 

provocar alterações significativas no cálculo da taxa diária. Existem várias propostas 

nesse sentido, como: 

 Corte de número de negócios de acordo com o total de operações, como o 

adotado na metodologia anterior da taxa DI-Cetip; 

 Corte com percentuais definidos por meio da comparação dos volumes das 

taxas nas caudas, como é aplicado na metodologia atual da taxa DI-Cetip. Uma 

variação dessa proposta seria o corte simétrico de percentual dos volumes das 

taxas extremas; 

 Corte de acordo com a assimetria da distribuição, como por exemplo, o adotado 

na taxa Selic, que utiliza o primeiro coeficiente de Pearson, para definir os 

percentuais a serem descartados em cada cauda. 
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Ademais, o percentual do corte total também pode variar. Quanto maiores os 

percentuais, menores as influências das taxas extremas em relação à distribuição 

total. De todas as propostas apontadas acima, são selecionadas as seguintes 

metodologias, para análise comparativa, indicadas no Quadro 1: 

 

Quadro 1 – Metodologias para avaliação comparativa 

Metodologia Descrição da Metodologia 

Mediana das Taxas 
Mediana das taxas de todas as operações 
negociadas, sem utilização da ponderação 

Mediana do Volume 
Taxa do volume financeiro mediano para a 
distribuição total dos negócios 

Metodologia Ponderação sem Corte 
Média ponderada das taxas pelos respectivos 
volumes financeiros dos negócios 

Metodologia Anterior 

Exclusão das operações com taxas extremas 
equivalente a 5% do número total de negócios 
para cada cauda e ponderação da taxa pelo 
volume para a amostra restante 

Metodologia Atual (com 𝜶 = 10%) 

Redução dos volumes das taxas extremas pelo 
método proposto em Cetip (2013a), 
transformação linear e ponderação dos 
percentuais. 

Metodologia Atual 𝜶 = 20% Procedimento atual, mas com 𝛼 igual a 20%. 

Metodologia Atual com Corte 
Simétrico 𝜶 = 10% 

Redução simétrica de 5% do volume em cada 
cauda, transformação linear e ponderação dos 
percentuais. 

Metodologia Atual com Corte 

Simétrico 𝜶 = 20%  

Redução simétrica de 10% do volume em cada 
cauda, transformação linear e ponderação dos 
percentuais. 
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A proposta do modelo é gerar uma quantidade definida de m operações, com volumes 

e taxas de acordo com os cenários que são detalhados adiante. O processo inicia-se 

por meio da geração da taxa mínima, 𝒕𝒂𝒙𝒂𝟏, que é obtida a partir da distribuição 

uniforme das taxas mínimas observadas historicamente, desde 2006, para a DI-Cetip, 

ou seja, entre 6 e 16%. As demais taxas são definidas por meio do acréscimo 

sucessivo de valores ∆𝒊, que são as amplitudes entre a 𝒕𝒂𝒙𝒂𝒊 e 𝒕𝒂𝒙𝒂𝒊+𝟏, e de 1 até 

𝑚 − 1. Os volumes de cada operação também são gerados respeitando-se intervalos 

definidos e de acordo com o histórico recente verificado de volume total base da 

apuração. Da soma desses montantes obtém-se o financeiro total e, chega-se aos 

valores 𝑝𝑖, de 1 até m. Assim, são definidas as variáveis 𝑡𝑎𝑥𝑎𝑖 e 𝑝𝑖 de cada operação. 

Para realização da avaliação comparativa, são geradas 10.000 diferentes amostras, 

que são utilizadas para a apuração dos cálculos das taxas over, segundo todas as 

metodologias propostas no Quadro 1. Detalhadamente, segue no Quadro 2, racional 

que resume as gerações dos valores de taxas para cada operação: 

Quadro 2 – Modelo de Geração de Taxas das Operações 

Taxa Cálculo Incremento 

𝑡𝑎𝑥𝑎1  Gerada aleatoriamente, entre 6 e 16 a.a.% - 

𝑡𝑎𝑥𝑎2  𝑡𝑎𝑥𝑎2 = 𝑡𝑎𝑥𝑎1 + ∆1  ∆1 

𝑡𝑎𝑥𝑎3  𝑡𝑎𝑥𝑎3 = 𝑡𝑎𝑥𝑎2 + ∆2  ∆2 

... ... ... 

𝑡𝑎𝑥𝑎𝑚−1  𝑡𝑎𝑥𝑎𝑚−1 =  𝑡𝑎𝑥𝑎𝑚−2 +  ∆𝑚−2  ∆𝑚−2 

𝑡𝑎𝑥𝑎𝑚  𝑡𝑎𝑥𝑎𝑚 = 𝑡𝑎𝑥𝑎𝑚−1 + ∆𝑚−1  ∆𝑚−1 

 

A seguir serão detalhados os Cenários de 1 a 6 que são utilizados para geração das 

operações pertencentes a cada amostra. Antes disso, os seguintes critérios, 

coerentes com o histórico, são considerados em relação ao número de operações e 

número de taxas, valores das taxas fictícias negociadas e respectivos volumes: 

 Número de operações e de taxas: 20 para ambos, isto é, 𝑚 = 20 e 𝑛 = 20, dos 

Cenário 1 ao 5. Apenas para o Cenário 6 são considerados 𝑚 = 20 e 𝑛 = 5.  

Esses valores são coerentes com os observados anteriormente à utilização 

sistemática da metodologia de fallback. 

 Volumes gerados de acordo com o histórico recente de aproximadamente R$ 

2 bilhões por dia, em média. Conforme valores a seguir, os volumes de cada 
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negócio são gerados aleatoriamente com distribuição uniforme dentro de cada 

tipo de intervalo que podem ter os seguintes volumes financeiros:  

o Volume ínfimo, entre R$ 0,01 e R$ 1 milhão; 

o Volume pequeno, entre R$ 1 e R$ 5 milhões, exclusive; 

o Volume esperado, entre R$ 5 e R$ 100 milhões; 

o Volume grande, entre R$ 1 e R$ 2 bilhões; 

 Taxa mínima, 𝒕𝒂𝒙𝒂𝟏,  da distribuição das operações coerente com o histórico 

para as menores taxas das distribuições nos últimos 10 anos: entre 6 e 16 % 

a.a.; 

 Amplitude máxima entre maior e menor taxa, ou seja, o fator 𝒕𝒂𝒙𝒂𝒎 𝒕𝒂𝒙𝒂𝟏⁄  tem 

valor em torno de 1,2 para distribuições sem discrepância. Este critério foi 

adotado, pois, de acordo com o histórico analisado desde 1998, quando as 

taxas passaram a ser negociadas de forma anualizada, em quase 99% dos 

casos a amplitude observada é menor do que 20% (em apenas 55 de 4056 dias 

úteis foi maior do que esse valor). Para fins de comparação a mediana desses 

mesmos valores é de 7,5%; 

 Distribuição dos valores das taxas. A amplitude entre as taxas, ∆𝒊, é definida 

por uma geração aleatória com distribuição uniforme e relacionada diretamente 

com a taxa mínima 𝒕𝒂𝒙𝒂𝟏 gerada, de acordo com os seguintes critérios:  

o Amplitude esperada: entre 1 bp e 1% da taxa mínima. Portanto,  0,01 ≤

∆𝒊≤ 0,01𝑡𝑎𝑥𝑎1  ; 

o Amplitude ligeiramente discrepante: entre 5% e 10% da taxa mínima, 

em relação ao valor adjacente; 

o Amplitude discrepante: entre 20 e 30% da taxa mínima em relação ao 

valor adjacente; 

Os cenários analisados estão detalhados a seguir: 

 Cenário 1: distribuição de operações com volumes financeiros e intervalo de 

taxas esperados. Nesse caso, a 𝒕𝒂𝒙𝒂𝟏 é gerada entre 6 e 16%. A 𝒕𝒂𝒙𝒂𝟐 =

 ∆𝟏 + 𝒕𝒂𝒙𝒂𝟏 e, assim por diante, até 𝒕𝒂𝒙𝒂𝟐𝟎 =  ∆𝟏𝟗 + 𝒕𝒂𝒙𝒂𝟏𝟗 .Todos os ∆𝒊 são 

gerados entre 1 bp e 𝟎, 𝟎𝟏𝒕𝒂𝒙𝒂𝟏. Dessa forma a amplitude máxima entre as 

taxas máxima e mínima é de 1,2. Os volumes têm magnitude esperada, ou 

seja, entre R$ 5 e R$ 100 milhões. Na Figura 13, a 𝒕𝒂𝒙𝒂𝟏 é destacada em 
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vermelho, 𝒕𝒂𝒙𝒂𝟐 em laranja e 𝒕𝒂𝒙𝒂𝟑, 𝒕𝒂𝒙𝒂𝟒  e 𝒕𝒂𝒙𝒂𝟓  em amarelo, com as 

demais taxas em azul. É possível verificar pelo eixo vertical os pesos 𝒑𝒊 de 

cada taxa. 

 

Figura 13 – Cenário 1 

 Cenário 2: operações com volumes ínfimos nas cinco taxas extremas para a 

cauda esquerda ou direita e as demais operações com volumes esperados. Na 

Figura 14 as cinco taxas menores possuem volume financeiro abaixo de R$ 1 

mi, enquanto as demais possuem volume entre R$ 5 e R$ 100 milhões. Nota-

se que as cinco primeiras taxas possuem peso proporcional quase irrelevante 

perante às demais. Todos os ∆𝒊 são gerados entre 1 bp e 𝟎, 𝟎𝟏𝒕𝒂𝒙𝒂𝟏. 

 

Figura 14 – Cenário 2 
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 Cenário 3: taxa máxima ou mínima muito discrepante em relação ao restante 

da amostra. Na Figura 15 o ponto destacado em vermelho, a taxa mínima, 

𝒕𝒂𝒙𝒂𝟏, está distante dos demais, pois 𝟎, 𝟐𝒕𝒂𝒙𝒂𝟏 ≤ ∆𝟏≤ 𝟎, 𝟑𝒕𝒂𝒙𝒂𝟏. Os demais 

∆𝒊 estão entre 0,01 e 𝟎, 𝟏𝒕𝒂𝒙𝒂𝟏. Os volumes estão entre R$ 5 e R$ 100 milhões. 

  

Figura 15 – Cenário 3 
 

 Cenário 4: duas taxas menores ou maiores muito discrepantes em relação ao 

restante da amostra. Na Figura 16 a segunda amplitude gerada possui 

discrepância, ou seja, 𝟎, 𝟐𝒕𝒂𝒙𝒂𝟏 ≤ ∆𝟐≤ 𝟎, 𝟑𝒕𝒂𝒙𝒂𝟏.  Os volumes das operações 

estão entre R$ 5 e R$ 100 milhões. 

 

Figura 16 – Cenário 4 
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 Cenário 5: operação com volume pequeno e taxa extrema ligeiramente 

discrepante em relação às demais. Além disso, duas taxas contíguas com 

volume ínfimo e demais taxas com volumes esperados. A amplitude gerada 

entre a primeira e segunda taxas é de 𝟎, 𝟎𝟓𝒕𝒂𝒙𝒂𝟏 ≤ ∆𝟏≤ 𝟎, 𝟏𝒕𝒂𝒙𝒂𝟏.O volume 

para 𝒕𝒂𝒙𝒂𝟏 está entre R$ 1 e R$ 5 milhões, e os volumes para 𝒕𝒂𝒙𝒂𝟐 e 𝒕𝒂𝒙𝒂𝟑 

estão abaixo de R$ 1 mi. 

 

Figura 17 – Cenário 5 
 

 Cenário 6: distribuições com 𝒌 = 𝟏 ou 𝒍 = 𝟏, 𝒎 = 𝟐𝟎, 𝒏 = 𝟓 . Os volumes das 

taxas extremas são gerados com valores entre R$ 1 bi e R$ 2 bi, portanto, 𝒑𝟏 

ou 𝒑𝒏 é relativamente maior às demais taxas. ∆𝒊 é igual a zero entre operações 

de mesma taxa e entre taxas diferentes possui magnitudes esperadas. Cabe 

enfatizar que o número de operações nesse caso é maior do que 10. Na 

distribuição há várias taxas iguais que são consolidadas em única série da 

amostra para obtenção de k e l.  
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Figura 18 – Cenário 6 
 

Embora as divergências apontadas nas figuras localizam-se no extremo inferior, o 

mesmo racional pode ser adotado para o extremo superior. A interpretação, inclusive, 

deve ser realizada considerando as duas hipóteses, conforme já descrito 

especificamente para cada um dos cenários. 

A distribuição empírica das taxas e dos volumes não é utilizada, pelo fato da Cetip não 

divulgar esses valores. Mas por meio dessas simplificações é possível mensurar os 

impactos financeiros causados por diferentes metodologias de apuração. A motivação 

para adoção dessas premissas encontra-se no fato de avaliar diferentes níveis de 

bandas de taxas praticadas pelo mercado desde 2006, com flutuação de volumes 

financeiros das operações e variação na distribuição dos valores das taxas, e, por 

consequência, na amplitude entre as taxas máxima e mínima, de acordo com o 

definido. O principal fator que gera diferenças nos valores finais é a variância das 

taxas, representado de forma simples no modelo pela amplitude entre os dados. 

Distribuição com taxas cujos valores absolutos são maiores também tendem a gerar 

resultados mais frequentemente diferentes entre os tipos de apuração selecionados. 

Portanto é fundamental que esses valores estejam em linha com os praticados. O 

número de distribuições geradas em cada cenário auxilia na correta interpretação dos 

resultados, e pela convergência assintótica, a taxa mínima média tende a 11% a.a. e 

amplitude média a 1,1 para distribuições sem discrepância de taxas, valores razoáveis 

e coerentes com os identificados nos dados disponíveis. A fim de auxiliar a 
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comparação dos cenários segue no Quadro 3 um resumo da geração das operações 

em todos os cenários. Para os Cenários 2 a 6 as discrepâncias são apresentadas 

para o extremo inferior, mas a mesma interpretação deve ser realizada para o extremo 

superior. Notar que no quadro a seguir, o 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑥𝑎𝑖 se refere ao volume financeiro 

da operação associada à 𝑡𝑎𝑥𝑎𝑖. 

Quadro 3 – Resumo da geração de distribuição de volumes e taxas para cada cenário 

Como já antecipado, as metodologias são avaliadas comparativamente. Adotou-se 

uma verificação que indica os procedimentos mais influenciados pelas discrepâncias 

apontadas em cada cenário. Especificamente para o Cenário 1, privilegiou-se 

metodologias com valores mais centrais, dado que os volumes financeiros e as taxas 

das operações da amostra são semelhantes. Logo, as duas menores e maiores taxas 

 Cenário m n 
Volumes das operações (em 

milhões de reais) 

Amplitude 
máxima 

esperada 
entre taxa 
máxima e 
mínima 

Acréscimo de valor em 
relação à taxa anterior 

1 20 20 5 ≤ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑥𝑎𝑖 < 100  ~1,2 0,01 ≤ ∆𝑖≤ 0,01𝑡𝑎𝑥𝑎1  

2 20 20 

Para 1 ≤ 𝑖 ≤5 

0 < 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑥𝑎𝑖 < 1  
Para 6 ≤ 𝑖 ≤20 

5 ≤ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑥𝑎𝑖 < 100  

~1,2 0,01 ≤ ∆𝑖≤ 0,01𝑡𝑎𝑥𝑎1  

3 20 20 5 ≤ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑥𝑎𝑖 < 100  ~1,49 

Entre 𝑡𝑎𝑥𝑎1 e 𝑡𝑎𝑥𝑎2: 

0,20𝑡𝑎𝑥𝑎1 ≤ ∆1≤ 0,30𝑡𝑎𝑥𝑎1  
Demais: 

0,01 ≤ ∆𝑖≤ 0,01𝑡𝑎𝑥𝑎1  
 

4 20 20 5 ≤ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑥𝑎𝑖 < 100  ~1,49 

Entre 𝑡𝑎𝑥𝑎2 e 𝑡𝑎𝑥𝑎3: 
0,20𝑡𝑎𝑥𝑎1 ≤ ∆2≤ 0,30𝑡𝑎𝑥𝑎1  
Demais: 
0,01 ≤ ∆𝑖≤ 0,01𝑡𝑎𝑥𝑎1  
 

5 20 20 

Para 𝑖 = 1: 
1 ≤ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑥𝑎𝑖 < 5  

Para 2 ≤ 𝑖 ≤3: 
0 < 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑥𝑎𝑖 < 1  

Para 4 ≤ 𝑖 ≤20 
5 ≤ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑥𝑎𝑖 < 100  

~1,29 

Entre 𝑡1 e 𝑡2: 

0,05𝑡𝑎𝑥𝑎1 ≤ ∆1≤ 0,10𝑡𝑎𝑥𝑎1  
Demais: 

0,01 ≤ ∆𝑖≤ 0,01𝑡𝑎𝑥𝑎1  
 

6 20 5 

Para  𝑖 = 1: 
1000 ≤ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑥𝑎𝑖 < 2000  

Para 2 ≤ 𝑖 ≤5: 
5 ≤ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑥𝑎𝑖 < 100  

~1,1 0,01 ≤ ∆𝑖≤ 0,02𝑡𝑎𝑥𝑎1  
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finais apuradas, de acordo com o critério adotado, são marcadas com indicador igual 

a 1, enquanto, as metodologias com taxas over mais centrais são identificadas com 

indicador igual a 0. Nos casos dos Cenários 2 a 6, para cada amostra, as duas formas 

de apurações entre os oito tipos selecionados que mais seguiram a tendência gerada 

pelas distorções apresentadas, são identificadas com variável indicador igual a 1, e 

as demais com variável indicador igual a 0. Se as discrepâncias estão localizadas no 

extremo inferior, as duas menores apurações são indicadas com 1 e se estão 

presentes no extremo superior, as maiores apurações são penalizadas. Exemplo com 

discrepâncias no extremo inferior, por exemplo, pode ser verificado no Quadro 4. 

Como a discrepância localiza-se na cauda esquerda, as menores apurações são 

identificadas. Em resumo, a variável indicador tem como finalidade penalizar as 

metodologias em um dado cenário. Para cada distribuição há pelo menos duas 

apurações penalizadas por serem mais suscetíveis em relação às demais propostas 

Pode ocorrer, no entanto, como exemplificado na amostra 1 do Quadro 4, distribuições 

em que mais de uma metodologia resulta em mesmos valores finais de apuração. 

Nesse caso, se eles estiverem entre os dois menores valores de apuração ambos são 

penalizados. Somam-se, então, os valores obtidos para o total das amostras e os 

modelos com menores valores seriam aqueles mais recomendados para mitigar os 

riscos do específico cenário. 

Quadro 4 – Procedimento para comparação dos modelos de apuração propostos com discrepâncias 

no extremo inferior para o Cenário 2 

 

No próximo capítulo são apresentados os resultados do modelo comparativo proposto, 

além de avaliadas as magnitudes das diferenças na apuração decorrentes dos 

diferentes procedimentos para os cenários apontados, tanto relativamente como em 

basis points. 

Mediana 

das Taxas

Mediana 

do Volume

Ponderação 

Sem Corte

Metodologia 

Anterior

Metodologia 

Atual

Metodologia 

Atual Alfa 

20%

Metodologia 

Atual com 

Corte 

Simétrico 

Alfa 10%

Metodologia 

Atual com 

Corte 

Simétrico 

Alfa 20%

Taxa Over 1 15,22 15,24 15,26 15,24 15,22 15,22 15,26 15,27

Indicador 1 1 0 0 0 1 1 0 0

Taxa Over 10000
12,3 12,35 12,3 12,27 12,28 12,29 12,3 12,3

Indicador 10000 0 0 0 1 1 0 0 0

10000

... ...

Soma dos 

Indicadores

Amostra

...

1

∑ 𝐼𝑛𝑑𝑖  

10000

1

∑ 𝐼𝑛𝑑𝑖  

10000

1

∑ 𝐼𝑛𝑑𝑖  

10000

1

∑ 𝐼𝑛𝑑𝑖  

10000

1

∑ 𝐼𝑛𝑑𝑖  

10000

1

∑ 𝐼𝑛𝑑𝑖  

10000

1

∑ 𝐼𝑛𝑑𝑖  

10000

1

∑ 𝐼𝑛𝑑𝑖  

10000

1



84 
 

5. Análise dos Resultados e Sugestões 

Conforme detalhado no capítulo anterior, os modelos são avaliados 

comparativamente em cada uma das dez mil distribuições geradas e aqueles que 

apresentam resultados mais impactados são indicados com variável indicador igual a 

1, enquanto as demais possuem variável igual a 0. A soma de todas essas variáveis 

para o total de amostras geradas para cada uma das metodologias pode então ser 

analisada relativamente. Valores percentuais menores, no Quadro 5 abaixo, que 

inclusive são destacados em negrito e sublinhado, representam metodologias que 

seriam menos suscetíveis às discrepâncias apresentadas. 

Quadro 5 – Análise Comparativa de Apurações 

 

Em relação ao Cenário 1, situação em que volumes financeiros e taxas são 

semelhantes, e em que não há situações evidentes de desvio nem de volume e nem 

de cotação, a Metodologia Atual gerou taxas mais centralizadas e, portanto, tem 

menos viés comparativamente a outros procedimentos, conforme esperado. 

No Cenário 2, em que taxas extremas possuem volumes ínfimos ou mesmo pequenos 

em relação ao restante da amostra, as metodologias de Corte Simétrico e Ponderação 

Sem Corte são menos influenciadas por essa característica. Portanto, a Metodologia 

Atual que possui um procedimento com objetivo de reduzir os impactos das taxas 

extremas acaba por fortalecer essa tendência, pois descarta, nesse caso, um 

percentual do volume financeiro consideravelmente maior do extremo oposto. 

No Cenário 3, que possui taxa extrema com valor discrepante da distribuição em uma 

das caudas, metodologias com maiores cortes geraram taxas finais menos 

impactadas por esses valores, comparativamente aos outros procedimentos. A 

Cenário
Mediana das 

Taxas

Mediana do 

Volume

Ponderação 

Sem Corte

Metodologia 

Anterior

Metodologia 

Atual

Metodologia 

Atual Alfa 

20%

Metodologia 

Atual com 

Corte 

Simétrico 

Alfa 10%

Metodologia 

Atual com 

Corte 

Simétrico 

Alfa 20%

1 86,97% 86,04% 46,36% 59,00% 36,89% 43,66% 41,65% 47,00%

2 99,39% 23,27% 0,52% 43,78% 13,85% 67,09% 0,21% 0,31%

3 25,23% 21,26% 96,64% 19,19% 30,22% 6,76% 39,77% 5,88%

4 3,51% 1,63% 99,56% 44,54% 32,76% 0,28% 43,60% 0,02%

5 89,53% 27,87% 6,08% 58,00% 23,45% 52,44% 2,16% 2,90%

6 0,00% 100,00% 92,52% 0,00% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00%
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Metodologia Anterior nesse caso tem resultado também menos afetado por essa taxa 

discrepante, pois a exclui, mas na medida em que retira totalmente também o extremo 

oposto, em algumas distribuições gera apurações mais próximas dessa taxa 

discrepante. 

No Cenário 4, que possui duas taxas extremas com valores discrepantes da 

distribuição, metodologias também com maiores cortes geraram taxas finais menos 

impactadas por esses valores, em relação aos outros procedimentos, conforme 

esperado. Mas, nesse caso, a Metodologia Anterior não é capaz de mitigar a influência 

da segunda taxa mais extrema, pois não a descarta. 

O Cenário 5 possui uma conjunção das configurações apontadas no Cenário 2 e 3, 

mas de forma mais branda e, nesse caso, as metodologias de corte simétrico geraram 

significativamente mais apurações menos afetadas por essa combinação. A 

Ponderação sem Corte, nesse caso, é afetada por uma taxa extrema que está 

ligeiramente discrepante das demais, e por isso teve valor superior aos cortes 

simétricos nesse caso. 

Finalmente, para o Cenário 6, a Metodologia Anterior e a Mediana das Taxas, 

evidentemente, apresentaram taxas menos impactadas pela situação apontada. Para 

esse caso, isso não necessariamente significa que esses sejam bons modelos para 

serem implementados, dado que não consideram apropriadamente os volumes 

negociados. A Ponderação Sem Corte, conforme demonstrado anteriormente, não 

eleva o peso da taxa com percentual de volume majoritário, ao contrário das 

metodologias com transformação linear. Nesse caso, para algumas distribuições, é 

capaz de gerar valores diferentes e não influenciados por essa distorção. 

A principal conclusão que pode ser extraída dessas simulações é que volumes ínfimos 

em apenas uma das caudas podem efetivamente afetar a apuração quando o restante 

da distribuição possui volumes relativamente maiores. Ou seja: discrepâncias dos 

valores das taxas ou volumes extremamente grandes embora sejam formas mais 

diretas, não são as únicas maneiras de impactar o resultado final da taxa over na 

Metodologia Atual. Cálculos baseados em cortes simétricos não são afetados por esse 

Cenário 2, muito embora tragam viés quando a distribuição não possui evidências 
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claras de distorção, ou seja, distribuição com volumes de grandezas semelhantes e 

variância pequena nos valores das taxas, como demonstrado no Cenário 1. 

O Cenário 3 demonstrou que a Metodologia Anterior, pelo fato de excluir totalmente 

negócios com taxas extremas é capaz de mitigar desvios relevantes observados na 

taxa máxima ou mínima, em comparação à Metodologia Atual. Apesar disso, quando 

duas taxas discrepantes são inseridas no modelo, como no Cenário 4, a situação se 

inverteu. Para esse caso, como as taxas discordantes não possuem volumes muito 

grandes, a Metodologia Atual é capaz de em várias distribuições excluir totalmente ou 

parcialmente o financeiro de ambos os dados. Portanto, outra conclusão importante: 

o fato de não excluir, obrigatoriamente, a taxa mais extrema, não significa que a 

Metodologia Atual seja mais permissiva em relação às discrepâncias nas taxas. O 

volume financeiro de cada taxa discrepante perante ao total da distribuição e a 

quantidade relativa de taxas discrepantes são importantes para determinar qual 

apuração é menos impactada nesse caso. O Cenário 5 indica que nem em todos os 

casos semelhantes ao Cenário 2, a Ponderação Sem Corte é uma boa metodologia 

a ser adotada, já que pode ser impactada por discrepâncias nas taxas. 

Além da tabela comparativa já demonstrada, é importante avaliar as magnitudes das 

diferenças nas taxas geradas por distintos procedimentos. A fim de apresentar uma 

tabela sucinta demonstra-se apenas os valores absolutos de diferença e os fatores 

relativos entre a maior e a menor apuração entre algumas metodologias detalhadas: 

 Metodologia Atual x Metodologia Anterior; 

 Metodologia Atual x Ponderação Sem Corte; 

 Metodologias de Tratamento de Redução Percentual de Volume. 

Como pode ser avaliado nos destaques em cinza, na Tabela 22, os Cenários 3 e 4 

geraram diferenças mais significativas nos valores de apuração devido a maior 

variância dos valores das taxas. Para o Cenário 6 outras evidências importantes: 

taxas extremas com volumes grandes geram diferenças de até 65 bps e de 5,012% 

relativamente, entre as apurações da Metodologia Anterior e Atual, conforme já havia 

sido exemplificado. O corte total das taxas extremas estabelecido na Metodologia 

Anterior, independentemente do volume, gera instabilidades e inconsistências na 

apuração, quando há volumes grandes nas caudas e quantidade pequena de 
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operações. Além disso, embora de magnitude pequena, a distorção gerada na 

Metodologia Atual, que eleva o peso da taxa extrema de acordo com as características 

desse cenário, impactou o cálculo da taxa over em até 2 bps comparada à Metodologia 

de Ponderação Sem Corte. 

Tabela 22 – Diferenças relativas e em basis points para as apurações propostas 

  

Metodologia Atual x 
Anterior 

Metodologia Atual x 
Ponderação Sem Corte 

Entre Metodologias 
Baseadas no corte de 
Percentual de Volume 

 Cenário Maior 
Diferença 
Relativa 

Maior 
Diferença 
em bps 

Maior 
Diferença 
Percentual 

Maior 
Diferença 
em bps 

Maior 
Diferença 
Relativa 

Maior 
Diferença 
em bps 

1 0,460% 7 0,385% 5 0,506% 8 
2 0,399% 6 0,434% 6 0,701% 11 
3 1,643% 32 2,058% 37 1,903% 37 
4 1,546% 30 1,949% 36 2,569% 48 
5 0,692% 10 0,610% 10 0,800% 11 
6 5,012% 65 0,147% 2 0,073% 1 

Para cada cenário apresentado é possível demonstrar que há um ou dois tipos de 

apuração que são menos afetados pelas distorções advindas de discrepâncias nas 

magnitudes das taxas ou nos volumes. Mas o resultado é diferente conforme a 

situação apontada. Portanto, não há como estabelecer uma metodologia mais 

indicada para todos os casos. É recomendável, na verdade, que haja um modelo 

híbrido, que avalie as situações e estabeleça os melhores critérios para a apuração. 

A seguir seguem algumas estratégias que poderiam ser adotadas. 

Delay no fornecimento de informações 

Em primeiro lugar, e independentemente, da metodologia escolhida, é importante 

verificar que as informações fornecidas de volume financeiro total, taxa mínima, 

máxima, moda, desvio-padrão e total de negócios, que são fornecidas após a 

apuração, auxiliam na realização de possíveis manipulações. Portanto, é preciso que 

as informações sejam divulgadas com um delay adequado para que não sejam 

utilizadas para fins ilícitos. Essa orientação é consoante com a verificada no Weathley 

Final Report (2012). 
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Descarte total de outliers 

Para operações cujas taxas estão extremamente discrepantes da mediana ou da 

média dos valores negociados poderia ser estabelecido um passo que excluísse 

totalmente esses dados da amostra, conforme antecipadamente sugerido em Hou e 

Skeie (2013). Esse procedimento, além de preventivo traria maior robustez à 

metodologia de apuração. Outro benchmark como a Selic poderia ser utilizado 

concomitantemente e os mesmos critérios também deveriam ser respeitados para 

manutenção dos dados na amostra. Isso garantiria que flutuações durante o dia 

decorrentes de mudanças econômicas, por exemplo, também fossem verificadas. 

Volatilidades também se elevam consideravelmente em crises sistêmicas e, portanto, 

é preciso esmero na definição de valores inaceitáveis. A crise de 2008 não gerou 

desvios de magnitude maior do que 30%. O histórico das medianas das taxas não é 

divulgado, mas desvios de valores acima desse valor para baixo ou para cima em 

relação à taxa Selic e à taxa DI-Cetip, foram identificados em apenas 3 ocasiões:  

 01/07/1998: desdobramentos da crise asiática e russa; 

 03/06/2002 e 04/06/2002: adoção da metodologia de Marcação a Mercado para 

fundos de investimento; 

 25/02/2013: nenhum fato relevante identificado. 

Portanto, em 99,9% dos casos, esse procedimento não afetaria nenhuma taxa. Caso 

fosse detectado tal desvio, essa proposta impediria maiores impactos de apuração, 

como os identificados para o Cenário 3 e 4, que afetaram em aproximadamente 50 

bps o cálculo da taxa. Embora simples, esse procedimento encontra respaldo em 

alguns estudos sobre o assunto, como em Bamnett e Lewis (1978, p.40), e é utilizado 

principalmente em famílias gamma de distribuição. Cabe ressaltar que outras 

maneiras de descarte poderiam ser propostas a partir da avaliação das distribuições 

empíricas de taxas e volumes efetivamente negociadas na DI-Cetip, que poderiam ser 

objeto de trabalhos futuros. 
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Figura 19 – Fator relativo entre Taxas Máximas e DI-Cetip ou Selic e entre Taxas Mínimas e 
DI-Cetip ou Selic. 

Alteração no Tratamento de Extremos 

Devido à suscetibilidade apontada em relação às taxas com volumes financeiros 

relativamente muito pequenos nas caudas, no Cenário 2, e do corte menor para taxas 

menos discrepantes em algumas situações, como apontada no Cenário 5, para a 

Metodologia Atual, sugere-se a adoção do corte simétrico para todas as apurações.  

Sobre a aplicação de menores ou maiores percentuais de corte, apenas uma 

avaliação mais detalhada das distribuições de taxas poderia determinar se de fato 

essa alteração se justifica. No caso de maiores percentuais, por exemplo, poderia 

haver perda de informação relevante para apuração quando há ausência de outliers. 
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Procedimento para distribuições com 𝒌 = 𝟏 ou 𝒍 = 𝟏 

No presente trabalho é demonstrado que para 𝑝1 >
𝑙

𝑙+1
 ou 𝑝𝑛 >

𝑘

𝑘+1
 ocorre um aumento 

do peso percentual dessa taxa mínima ou máxima após o tratamento dos outliers. 

Como se trata da taxa mais extrema, o procedimento adotado é incoerente. 

Alternativamente, poder-se-ia manter os pesos originais, realizando a média 

ponderada simples, quando não ocorre a presença de taxas que não sejam  extremas 

de acordo com esse procedimento. Ou seja, todas as taxas da distribuição possuem 

parte de seu respectivo percentual ou no extremo inferior, ou superior, de acordo com 

o valor de 𝛼. Um exemplo seria uma distribuição com apenas duas taxas em que 𝛼 =

0,1, 𝑝1 = 0,7 e 𝑝2 = 0,3. Isso evitaria as distorções de apuração de até 2 bps 

detectadas no Cenário 6. 

Quando, ao contrário, exista alguma taxa que não seja considerada extrema, um 

procedimento diferente poderia ser adotado. Em um exemplo de distribuição que 

contenha 3 taxas, com 𝑝1 = 0,7, 𝑝2 = 0,15 e 𝑝3 = 0,15, a 𝑡𝑎𝑥𝑎2 não é extrema se 𝛼 =

0,1. Nesse caso para a cauda com volume significativo o corte deveria representar 𝛼 

do peso original, ou seja o peso após a redução seria igual a 0,9𝑝1ou 0,9𝑝𝑛, a fim de 

que após a transformação linear por meio da multiplicação de  
1

1−𝛼
, o novo percentual 

fosse equivalente ao original. A outra cauda seria reduzida pelo valor restante. Ou 

seja, 𝛼 − 0,1𝑝1, se 𝑘 = 1 ou 𝛼 − 0,1𝑝𝑛, se 𝑙 = 1. Isso garantiria que a taxa extrema 

menos volumosa tenha seu peso reduzido, enquanto a outra mantivesse o peso 

original. Caso fosse adotado o procedimento de corte simétrico, em qualquer situação 

em que 𝑝1 > 0,5 ou 𝑝𝑛 > 0,5 essas regras também poderiam ser aplicadas. 

Fallback e Modelo baseado em Cotações 

Como já detalhado, houve um significativo decréscimo do número de negócios válidos 

para apuração, que levaram a utilização diária da metodologia de fallback. Seguindo 

as recomendações em BIS (2013), não é aconselhável a manutenção do cálculo da 

taxa DI-Cetip da forma realizada atualmente. Surge, portanto, a necessidade de se 

propor soluções alternativas ao procedimento atual, e por exemplo rever a forma de 

seleção da amostra.  
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Uma metodologia baseada nas submissões das maiores instituições financeiras do 

país, de acordo com um mínimo total de Ativos, divulgado pelos Dados Selecionados 

das Entidades Supervisionadas do Banco Central do Brasil, e similar ao adotado para 

a LIBOR, com alguns prazos até doze meses, poderia ser proposta. Com o objetivo 

de mitigar conluio entre os participantes, as instituições financeiras poderiam ser 

categorizadas por tamanho e revezadas entre si, por exemplo. Monitoramento por 

data mining e técnicas de identificação de clusters utilizadas no caso das avaliações 

referentes à manipulação da LIBOR, como apresentados em Fouquau (2015) e 

Abrantes-Metz (2012), deveriam ser adotados, além das estatísticas usualmente 

empregadas. Para auxiliar nesse processo, as taxas de operações realizadas em 

outros instrumentos financeiros, também na Cetip, por essas mesmas instituições 

financeiras poderiam ser comparados, conforme sugeridas em Abrantes-Metz e Evans 

(2012) em relação ao “comitted” Libor. 

Esse capítulo, portanto, demonstrou os resultados do procedimento comparativo para 

os modelos de apuração propostos e identificou aqueles que seriam mais 

recomendados para cada cenário. Também relacionou os impactos financeiros 

gerados pelos cenários e as magnitudes das diferenças encontradas nas apurações. 

Propôs um delay das informações divulgadas como a taxa máxima, mínima, moda, 

desvio-padrão e volume financeiro, além de um modelo alternativo baseado no 

racional adotado pela LIBOR. Por fim, são recomendadas possíveis alterações dos 

procedimentos envolvendo a atual apuração: redução simétrica dos pesos das taxas 

extremas, descarte total de outliers de acordo com um desvio em relação a uma 

estatística de medida central, como a mediana ou a média, e alteração do tratamento 

quando os pesos extremos fossem significativos em relação ao restante da amostra. 
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6. Conclusões 

O objetivo deste trabalho foi detalhar e comparar as metodologias anterior e atual da 

taxa DI-Cetip, identificar suscetibilidades relacionadas aos procedimentos de 

apuração de ambas propostas, gerar possíveis amostras de dados para o cálculo da 

taxa e a partir dessas amostras comparar os resultados obtidos em ambas as 

metodologias, além de mais seis definidas. 

Foram demonstradas suscetibilidades relacionadas à metodologia anterior 

decorrentes principalmente da redução significativa do número de negócios, já que a 

exclusão total de operações com taxas extremas pode afetar significativamente a 

apuração. A metodologia atual trouxe algumas melhorias relacionadas principalmente 

ao agrupamento de volumes financeiros de operações com mesma taxa e a exclusão 

de um percentual dos volumes das taxas extremas que está relacionada ao volume 

total das operações, além de um procedimento que compara a quantidade de taxas 

nas caudas da distribuição e que, por meio desses valores, define o percentual do 

volume a ser reduzido em cada extremo. Demonstrou-se que: a presença de várias 

taxas com volumes ínfimos em uma das caudas pode afetar significativamente o 

cálculo; o tratamento atual de alteração dos pesos nos extremos pode elevar o peso 

da taxa máxima ou mínima com volume muito significativo; e taxas discrepantes com 

volumes grandes afetam a apuração na metodologia atual, já que não seriam 

totalmente descartados. 

No caso de o número de negócios ser menor do que dez, a metodologia de fallback é 

acionada, racional que define a taxa DI-Cetip por meio da avaliação do histórico do 

spread em relação à taxa Selic. Esse procedimento gera instabilidades na apuração 

não explicadas economicamente, e trouxe oportunidades de ganhos financeiros para 

players que agissem hipoteticamente em conluio, respeitadas algumas condições 

apontadas, embora evite que poucos negócios definam o valor da taxa overnight 

mitigando riscos relacionados à manipulação da apuração decorrentes de uma 

amostra diminuta. 

Nesse trabalho é adotado um procedimento de geração de operações com taxas e 

volumes coerentes com as realizadas no mercado nos anos recentes, respeitando-se 
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a amplitude entre as taxas máxima e mínima de acordo com o histórico observado, a 

fim de elaborar um comparativo das metodologias anterior, atual e outros alternativas 

que poderiam ser adotadas, além de demonstrar os impactos financeiros gerados no 

cálculo da taxa over, que em alguns casos são significativos. 

A principal contribuição do trabalho é indicar possíveis melhorias de acordo com os 

cenários apontados. Sugere-se, nesse primeiro momento adotar um delay na 

divulgação das informações, alterar o tratamento de outliers para um corte de volume 

percentual simétrico dos extremos, mitigando possíveis suscetibilidades geradas pelo 

atual procedimento e descartar totalmente dados incoerentes com o restante da 

amostra. Além disso, em casos em que as taxas extremas possuam pesos relevantes, 

uma adaptação deve alterar o procedimento de cálculo atualmente proposto, podendo 

ser realizada a média ponderada simples, por exemplo. Em um segundo momento, 

seria oportuno a aplicação de uma nova metodologia similar a LIBOR, que embora 

possua apenas taxas indicativas e não negócios realizados, elimina um número 

grande de suscetibilidades analisadas para a metodologia atual, já que não há 

ponderação de volume por taxas nesse procedimento. 

Como mencionado, o documento tem a intenção de fomentar as discussões que se 

fazem necessárias entre os reguladores e os participantes desse mercado. A amostra 

diminuta de negócios e a utilização sistemática do fallback não condizem com os 

princípios alinhados pela International Organization of Securities Commissions 

(IOSCO) e BIS, relacionados à qualidade dos dados e a coerência da amostra para 

formação de indexadores. Banco Central do Brasil, ANBIMA e Cetip poderiam abrir 

uma consulta pública para sugestões de melhorias nesse mercado. 

Há oportunidade de desenvolvimento de trabalhos futuros relacionados 

principalmente a esses tópicos. Instrumentos financeiros alternativos ou a extensão 

de prazos poderiam ser propostos. Operações compromissadas de títulos privados, 

por exemplo, que possuem valor em estoque em torno de R$ 6,38 bilhões, segundo 

ANBIMA (2016), poderiam ser adicionadas à amostra. A eficiência de medidas para 

fomentar o mercado de DI de um dia, como a redução de compulsórios, poderiam ser 

investigadas. Além disso, se obtidas as distribuições efetivas das taxas e dos volumes 

negociados, possíveis discussões a respeito da apuração da taxa DI-Cetip seriam 

aprofundadas. 
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APÊNDICE A – Exemplo gráfico do tratamento dos extremos na 

metodologia atual 

Na metodologia atual o tratamento dos extremos consiste resumidamente em três 

etapas: 

(i) Após o agrupamento das operações de mesmas taxas e o ordenamento em 

ordem crescente, realiza-se a obtenção de k e l, quantidade das taxas até o 

percentil de 10% e acima de 90%, respectivamente, e dos pesos β e  𝛾, oriundos 

das seguintes fórmulas: 

 
 𝛽 = 𝛼

𝑙

𝑙 + 𝑘
  

 

 
𝛾 = 𝛼

𝑘

𝑙 + 𝑘
  

 Exemplo pode ser visualizado no gráfico abaixo: 

 

Figura 20 – Metodologia atual: Exemplo gráfico da obtenção de 𝑘, 𝑙, 𝛽 e 𝛾 
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(ii) Redução dos pesos das taxas extremas: a cauda esquerda é reduzida pelo 

valor obtido em 𝛽 e a cauda direita pelo valor 𝛾. A soma desses dois valores é 

equivalente a  𝛼. 

 

Figura 21 – Metodologia atual: Redução do Extremos após obtenção de 𝛽 e 𝛾 

(iii)  Após redução dos volumes percentuais das taxas extremas, transformação 

linear para que a somatória dos pesos retorne à 100%. 

 

 

Figura 22 – Metodologia Atual: Transformação linear dos pesos remanescentes 
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APÊNDICE B – Taxas DI-Cetip em D-1 e D0 da alteração de metodologia 

e Preços de Fechamento em D0 e Abertura em D+1 para o primeiro 

vencimento de DI Futuro 

No quadro abaixo são relacionados todos os pares de dias em que houve mudança 

da metodologia de apuração decorrente da alteração da quantidade total de negócios. 

Ou seja, quando houve a necessidade do acionamento do fallback, momento em que 

a quantidade de alterações atingiu um valor menor do que dez, ou quando houve o 

retorno da utilização da metodologia baseada nos negócios e que pelo menos dez 

negócios foram registrados. São comparadas: (i) tendências detectadas na curva de 

DI Futuro para o primeiro vencimento, entre o fechamento do dia da mudança da 

metodologia de apuração da taxa DI-Cetip e a abertura do dia seguinte; (ii) movimento 

detectado na taxa over final da DI-Cetip entre o dia anterior e o dia da alteração. Os 

dias indicados em vermelho são dias em que as tendências foram inversas e, portanto, 

trariam prejuízo caso alguma operação baseada nesse racional fosse implantada. As 

demais datas são dias em que haveria lucro por meio dessa estratégia, ou quando 

não ocorreram mudanças nas taxas negociadas de DI Futuro ou nas taxas DI-Cetip. 

Data 
N°  

Neg. 

Taxa 
DI - 

Cetip 

Taxa 
SELIC 

Abertura 
D0 

Futuro 
DI1 

 

Último 
Preço D0 

Futuro 
DI1 

Abertura 
D+1 

Futuro 
DI1 

DI-Cetip 
D-1 X 

DI-Cetip 
D0 

Último 
Preço D0 X 

Abertura 
D+1 

04/10/2013 19 8,83 8,9 9,18 9,196 9,21     

07/10/2013 9 8,81 8,9 9,21 9,22 9,23 -0,02 0,01 

08/10/2013 9 8,81 8,9 9,23 9,261 9,29     

09/10/2013 12 8,85 8,9 9,29 9,291 9,35 0,04 0,059 

10/10/2013 10 9,36 9,4 9,35 9,36 9,361     

11/10/2013 9 9,32 9,4 9,361 9,365 9,321 -0,04 -0,044 

11/10/2013 9 9,32 9,4 9,361 9,365 9,321     

14/10/2013 10 9,35 9,4 9,321 9,349 9,35 0,03 0,001 

17/10/2013 10 9,35 9,4 9,35 9,35 9,37     

18/10/2013 9 9,32 9,4 9,37 9,37 9,37 -0,03 0 

18/10/2013 9 9,32 9,4 9,37 9,37 9,37     

21/10/2013 10 9,35 9,4 9,37 9,37 9,37 0,03 0 

22/10/2013 11 9,35 9,4 9,37 9,37 9,36     

23/10/2013 8 9,32 9,4 9,36 9,36 9,345 -0,03 -0,015 

06/12/2013 9 9,76 9,89 9,79 9,794 9,79     

09/12/2013 12 9,85 9,9 9,79 9,79 9,81 0,09 0,02 

        (Continua) 
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Data 
N°  

Neg. 

Taxa 
DI - 

Cetip 

Taxa 
SELIC 

Abertura 
D0 

Futuro 
DI1 

 

Último 
Preço D0 

Futuro 
DI1 

Abertura 
D+1 

Futuro 
DI1 

DI-Cetip 
D-1 X 

DI-Cetip 
D0 

Último 
Preço D0 X 

Abertura 
D+1 

9/12/2013 12 9,85 9,9 9,79 9,79 9,81     

10/12/2013 9 9,77 9,9 9,81 9,803 9,8 -0,08 -0,003 

13/12/2013 8 9,77 9,9 9,79 9,8 9,8     

16/12/2013 10 9,85 9,9 9,8 9,78 9,785 0,08 0,005 

16/12/2013 10 9,85 9,9 9,8 9,78 9,785     

17/12/2013 6 9,77 9,9 9,785 9,795 9,8 -0,08 0,005 

16/01/2014 9 10,27 10,4 10,27 10,28 10,28     

17/01/2014 10 10,34 10,4 10,28 10,279 10,339 0,07 0,06 

21/01/2014 10 10,35 10,4 10,32 10,33 10,32     

22/01/2014 7 10,27 10,4 10,32 10,301 10,31 -0,08 0,009 

25/02/2014 8 10,29 10,4 10,42 10,42 10,49     

26/02/2014 11 10,35 10,4 10,49 10,492 10,552 0,06 0,06 

28/02/2014 10 10,59 10,65 10,575 10,574 10,568     

05/03/2014 6 10,55 10,65 10,568 10,575 10,56 -0,04 -0,015 

18/03/2014 9 10,55 10,65 10,572 10,567 10,56     

19/03/2014 10 10,59 10,65 10,56 10,565 10,58 0,04 0,015 

26/03/2014 11 10,59 10,65 10,57 10,571 10,57     

27/03/2014 9 10,55 10,65 10,57 10,57 10,57 -0,04 0 

06/06/2014 7 10,8 10,9 10,807 10,81 10,807     

09/06/2014 10 10,84 10,9 10,807 10,805 10,82 0,04 0,015 

09/06/2014 10 10,84 10,9 10,807 10,805 10,82     

10/06/2014 6 10,8 10,9 10,82 10,822 10,82 -0,04 -0,002 

19/08/2014 9 10,81 10,9 10,82 10,82 10,819     

20/08/2014 10 10,84 10,91 10,819 10,819 10,819 0,03 0 

20/08/2014 10 10,84 10,91 10,819 10,819 10,819     

21/08/2014 9 10,82 10,91 10,819 10,815 10,819 -0,02 0,004 

22/08/2014 9 10,81 10,9 10,815 10,812 10,81     

25/08/2014 10 10,84 10,9 10,81 10,811 10,81 0,03 -0,001 

26/08/2014 10 10,84 10,9 10,825 10,825 10,815     

27/08/2014 8 10,81 10,9 10,815 10,82 10,815 -0,03 -0,005 

27/08/2014 8 10,81 10,9 10,815 10,82 10,81     

28/08/2014 10 10,84 10,9 10,81 10,81 10,81 0,03 0 

28/08/2014 10 10,84 10,9 10,81 10,81 10,815     

29/08/2014 5 10,81 10,9 10,815 10,81 10,815 -0,03 0,005 

09/09/2014 8 10,81 10,9 10,812 10,823 10,815     

10/09/2014 10 10,84 10,9 10,815 10,82 10,82 0,03 0 

10/09/2014 10 10,84 10,9 10,815 10,82 10,82     

11/09/2014 8 10,81 10,9 10,82 10,825 10,82 -0,03 -0,005 

22/09/2014 9 10,81 10,9 10,816 10,827 10,82     

23/09/2014 10 10,84 10,9 10,82 10,82 10,82 0,03 0 

 
        

(Continua) 
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Data 
N° 

Neg. 

Taxa 
DI - 

Cetip 

Taxa 
SELIC 

Abertura 
D0 

Futuro 
DI1 

 

Último 
Preço 

D0 
Futuro 

DI1 

Abertura 
D+1 

Futuro 
DI1 

DI-Cetip 
D-1 X 

DI-Cetip 
D0 

Último 
Preço D0 X 

Abertura 
D+1 

25/09/2014 11 10,84 10,9 10,825 10,827 10,825     

26/09/2014 9 10,81 10,9 10,825 10,83 10,829 -0,03 -0,001 

06/10/2014 9 10,81 10,9 10,82 10,82 10,81     

07/10/2014 10 10,84 10,9 10,81 10,821 10,83 0,03 0,009 

10/10/2014 10 10,84 10,9 10,825 10,817 10,815     

13/10/2014 9 10,81 10,9 10,815 10,815 10,815 -0,03 0 

13/10/2014 9 10,81 10,9 10,815 10,815 10,815     

14/10/2014 10 10,84 10,9 10,815 10,815 10,812 0,03 -0,003 

14/10/2014 10 10,84 10,9 10,815 10,815 10,812     

15/10/2014 8 10,81 10,9 10,812 10,812 10,827 -0,03 0,015 

15/10/2014 8 10,81 10,9 10,812 10,812 10,827     

16/10/2014 11 10,84 10,9 10,827 10,827 10,86 0,03 0,033 

30/10/2014 11 11,09 11,15 11,085 11,083 11,08     

31/10/2014 9 11,06 11,15 11,08 11,083 11,08 -0,03 -0,003 

04/11/2014 9 11,06 11,15 11,06 11,08 11,07     

05/11/2014 11 11,09 11,15 11,07 11,072 11,07 0,03 -0,002 

27/11/2014 11 11,09 11,15 11,436 11,445 11,477     

28/11/2014 9 11,06 11,15 11,477 11,482 11,49 -0,03 0,008 

02/12/2014 7 11,06 11,15 11,53 11,56 11,59     

03/12/2014 10 11,09 11,15 11,59 11,597 11,56 0,03 -0,037 

08/12/2014 10 11,59 11,65 11,59 11,588 11,59     

09/12/2014 7 11,57 11,65 11,59 11,595 11,59 -0,02 -0,005 

10/12/2014 9 11,57 11,65 11,59 11,595 11,59     

11/12/2014 10 11,59 11,65 11,59 11,587 11,59 0,02 0,003 

22/12/2014 10 11,59 11,65 11,59 11,59 11,61     

23/12/2014 9 11,57 11,65 11,61 11,591 11,649 -0,02 0,058 

26/12/2014 8 11,57 11,65 11,649 11,59 11,57     

29/12/2014 10 11,59 11,65 11,57 11,59 11,6 0,02 0,01 

21/01/2015 9 11,57 11,65 12,007 12 12,08     

22/01/2015 10 12,09 12,15 12,08 12,089 12,09 0,52 0,001 

22/01/2015 10 12,09 12,15 12,08 12,089 12,09     

23/01/2015 9 12,08 12,15 12,09 12,085 12,08 -0,01 -0,005 

10/02/2015 8 12,09 12,15 12,1 12,095 12,109     

11/02/2015 10 12,09 12,15 12,109 12,109 12,1 0 -0,009 

11/02/2015 10 12,09 12,15 12,109 12,109 12,1     

12/02/2015 8 12,09 12,15 12,1 12,099 12,092 0 -0,007 

11/03/2015 9 12,6 12,65 12,64 12,63 12,62     

12/03/2015 11 12,6 12,65 12,62 12,622 12,64 0 0,018 

12/03/2015 11 12,6 12,65 12,62 12,622 12,64     

13/03/2015 9 12,6 12,65 12,64 12,639 12,63 0 -0,009 

13/03/2015 9 12,6 12,65 12,64 12,639 12,63     

16/03/2015 11 12,6 12,65 12,63 12,63 12,64 0 0,01 

        (Continua) 
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Data 
N° 

Negó
cios 

Taxa 
DI - 

Cetip 

Taxa 
SELIC 

Abertura 
D0 

Futuro 
DI1 

 

Último 
Preço 

D0 
Futuro 

DI1 

Abertura 
D+1 

Futuro 
DI1 

DI-Cetip 
D-1 X 

DI-Cetip 
D0 

Último 
Preço D0 X 

Abertura 
D+1 

27/03/2015 10 12,61 12,65 12,615 12,61 12,61     

30/03/2015 8 12,6 12,65 12,61 12,6 12,6 -0,01 0 

07/04/2015 9 12,6 12,65 12,62 12,61 12,62     

08/04/2015 10 12,6 12,65 12,62 12,62 12,615 0 -0,005 

13/04/2015 10 12,6 12,65 12,625 12,625 12,63     

14/04/2015 9 12,6 12,65 12,63 12,64 12,645 0 0,005 

05/05/2015 9 13,13 13,15 13,12 13,117 13,14     

06/05/2015 11 13,13 13,15 13,14 13,14 13,145 0 0,005 

06/05/2015 11 13,13 13,15 13,14 13,14 13,145     

07/05/2015 8 13,13 13,15 13,145 13,144 13,135 0 -0,009 

07/05/2015 8 13,13 13,15 13,145 13,144 13,135     

08/05/2015 10 13,13 13,15 13,135 13,143 13,135 0 -0,008 

08/05/2015 10 13,13 13,15 13,135 13,143 13,135     

11/05/2015 8 13,13 13,15 13,135 13,135 13,148 0 0,013 

12/05/2015 9 13,13 13,15 13,148 13,136 13,135     

13/05/2015 10 13,13 13,15 13,135 13,135 13,135 0 0 

14/05/2015 10 13,13 13,15 13,135 13,135 13,14     

15/05/2015 9 13,13 13,15 13,14 13,135 13,135 0 0 

18/05/2015 9 13,13 13,15 13,135 13,135 13,136     

19/05/2015 10 13,13 13,15 13,136 13,138 13,135 0 -0,003 

19/05/2015 10 13,13 13,15 13,136 13,138 13,135     

20/05/2015 7 13,13 13,15 13,135 13,135 13,135 0 0 

        (Conclusão) 
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ANEXO A – Índices Overnight no Mercado Internacional 

Na tabela a seguir estão indicadas as principais taxas overnight em outros países e 

as convenções da divulgação e na anualização da taxa. 

Tabela 23 – Índices Overnight no Mercado Internacional 

Moeda Nome Indexador 
ON 
(D+1) ou 
TN(D+2) 

Convenção 

CHF TOIS TN ACT/360 

EUR EONIA ON ACT/360 

GBP SONIA ON ACT/365 

JPY TONAR ON ACT/365 

USD Fed Fund ON ACT/360 

AUD RBA ON/AONIA ON ACT/365 

CAD CORRA ON ACT/365 

DKK DNB TN TN ACT/360 

CZK CZEONIA ON ACT/360 

HKD HONIX ON ACT/365 

HUF HUFONIA ON ACT/360 

INR O/N MIBOR ON ACT/365 

INR MITOR TN ACT/365 

NZD NZIONA ON ACT/365 

PLN POLONIA ON ACT/365 

SEK SIOR /T/N STIBOR TN ACT/360 

SGD SONAR ON ACT/365 

ZAR SAFEX ON Dep Rate ON ACT/365 

ZAR SAONIA ON ACT/365 

   Fonte: OpenGamma, 2016 

 


