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Resumo 

 

As diretrizes de política monetária são definidas com base em resultados dos 

indicadores macroeconômicos divulgados ao mercado periodicamente. Os agentes deste 

mercado respondem rapidamente às alterações de cenário, com o objetivo de obter lucro 

ou evitar perdas financeiras expressivas. Com este motivacional, a proposta deste 

trabalho é avaliar como reage o mercado futuro de juros diante da divulgação de 

surpresas em determinados indicadores macroeconômicos, propondo um indicador de 

surpresa agregado para prever os impactos causados. 

 

Através dos dados extraídos da Bloomberg e da BM&F Bovespa, foi construída uma 

base de dados simplificada pela adoção de premissas para mensuração do impacto das 

surpresas divulgadas no preço do DI Futuro. A padronização dos parâmetros, a realização 

dos testes de média e as regressões otimizadas pelo método OLS possibilitaram ponderar 

os indicadores econômicos de acordo com a oscilação que os mesmos causam a este 

mercado. 

 

Por fim, o teste de comparação mostrou que o indicador de surpresa proposto foi mais 

eficiente nas previsões da reação do mercado do que um indicador que pondere de forma 

igualitária todos os indicadores macroeconômicos. 

 

 

 

Palavras-Chaves: indicadores macroeconômicos, surpresa, DI Futuro. 

  



 

Abstract 

 

The monetary policy guidelines are defined based on macro indexes released to the 

market periodically. The agents of this market react quickly to any changes in 

macroeconomic environment, trying to obtain high profits or to avoid significant financial 

losses. Considering this, this paper intends to analyze how interest rate future market 

reacts when surprises in macroeconomic indexes are released, suggesting a new 

methodology to forecast the market reaction through the construction of an aggregate 

surprise index. 

 

Using data extracted from Bloomberg and BM&F Bovespa, we constructed a simplified 

data base by adopting assumptions to measure the impact of surprises disclosed in the 

price of DI Futuro. The standardization of parameters, applying average tests and 

optimizing regressions by OLS allowed to weight relatively a set of macro indexes 

according to their effect on market volatility. 

 

Finally, we made a test on the proposed aggregate surprise index that showed it was 

more efficient in forecasting the market reaction than another index that considered 

equal weights to all set of macroeconomic index. 

 

 

Keywords: macro releases, surprise, interest rate futures 
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1. Introdução 

 

1.1. Motivacional e definição do problema 

 

A estratégia de política monetária adotada pelo governo brasileiro é definida 

com base em diversos indicadores econômicos divulgados periodicamente, 

causando impactos na oferta de moeda, concessão de crédito e definição da taxa de 

juros. Para tal, os formuladores desta política consideram indicadores referentes a 

atividade econômica, inflação e fiscal. 

 

Equipes econômicas da iniciativa privada, em especial o setor bancário, realizam 

considerável esforço no aprimoramento de modelos cujo objetivo é prever o 

comportamento destes indicadores econômicos. Previsões assertivas são 

acompanhadas de receitas oriundas basicamente de operações de tesouraria. Em 

contrapartida, erros de previsão podem gerar consequências financeiras graves em 

uma instituição, pois tratam-se geralmente de operações especulativas, realizadas 

de forma alavancada. 

 

Considerando os altos volumes financeiros envolvidos em posições especulativas 

montadas com base nas previsões destes indicadores e a necessidade de tomar 

decisões quando o fator tempo é extremamente relevante, o motivacional 

envolvido neste trabalho é: i) criar um indicador de surpresa agregado que pondere 

as surpresas de forma diretamente proporcional à oscilação que estas provocam no 

mercado de juros; e ii) prover uma ferramenta capaz de auxiliar a tomada de 

decisão dos operadores do mercado de juros, dado um erro de previsão. 

 

1.2. Objetivo 

 

Todo o trabalho a seguir foi desenvolvido com o objetivo de: i) criar uma 

metodologia para atribuir pesos a indicadores econômicos, considerando a 

volatilidade no mercado de juros futuros no dia de divulgação como a componente 

determinante; ii) avaliar, através do impacto no DI Futuro, como os agentes do 
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mercado de juros interpretam uma surpresa nos indicadores econômicos relevantes 

para a definição da política monetária; iii) comparar a oscilação máxima da taxa 

transacionada no intervalo instantâneo com oscilação da taxa transacionada após a 

incorporação da surpresa no preço de negociação; e iv) propor uma metodologia 

para o indicador de surpresa agregado, sendo este uma função dos pesos atribuídos 

e a surpresa observada. 

 

Além de auxiliar na previsão do comportamento da taxa de juros frente a uma 

surpresa divulgada, o indicador de surpresa agregado permite avaliar se em 

determinado mês o mercado estava mais otimista ou mais pessimista com a 

economia. Esta segunda análise é possível a partir da seleção de alguns indicadores, 

por exemplo, de atividade, avaliando se em determinado mês as surpresas foram 

positivas ou negativas. As possibilidades de aplicação do indicador construído serão 

discutidas ao longo do trabalho. 

 

1.3. Definição do tema 

 

O foco deste trabalho é avaliar o efeito de uma surpresa si, positiva ou negativa, 

dos principais indicadores econômicos divulgados e seu respectivo impacto na Taxa 

DI observada para intervalos específicos. A definição de cada um dos intervalos 

busca refletir dois conceitos: i) o impacto instantaneamente observado a partir da 

divulgação; e ii) o impacto após a incorporação da surpresa no preço (taxa) da 

transação. 

 

O mercado de juros é muito dinâmico, pois pequenas oscilações na taxa 

transacionada representam grandes valores financeiros envolvidos. Por este 

motivo, a correta interpretação dos indicadores econômicos divulgados e a 

velocidade de reação dos operadores são de suma importância, fazendo da referida 

divulgação um evento capaz de alterar a direção do mercado, de acordo com a 

surpresa observada. 
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Com base nos resultados encontrados para ambos os intervalos, desagregados 

por indicador econômico avaliado, será elaborado um indicador de surpresa, 

relacionando o erro de previsão às reações observadas no mercado de juros 

futuros. 

 

1.4. Método e diferencial 

 

A metodologia a ser implementada consiste em avaliar historicamente a 

diferença simples entre a mediana das opiniões dos agentes de mercado (survey) 

para as divulgações de indicadores econômicos selecionados e o dado divulgado de 

fato. Em seguida, esta diferença, definida como surpresa, será normalizada e 

comparada através de regressões lineares simples com os impactos normalizados 

de curto e de médio prazos intradia na taxa de juros futuros com vencimentos 

líquidos. 

 

A principal premissa para esta comparação é que os preços (ou taxas) dos ativos 

negociados no mercado refletem todas as informações de domínio público. 

Adicionalmente, como o survey também é de conhecimento difundido, assume-se 

que esta previsão também está incorporada no preço destes ativos. 

 

Por fim, o indicador de surpresa agregado foi construído com base em 

ponderadores que atribuem maior peso para a divulgação que proporcionou, 

historicamente, maior volatilidade no mercado de juros. 

 

Além do diferencial mencionado no parágrafo anterior, outro diferencial da 

metodologia adotada consiste em avaliar os impactos em intervalos de tempo 

intradia por uma série histórica suficientemente longa. A dificuldade reside no 

tratamento de informações contínuas, gerando uma base de dados bastante 

complexa devido ao alto grau de liquidez no mercado de juros. 
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1.5. Principais resultados e potenciais avanços 

 

Com o desenvolvimento da base de dados de acordo com a metodologia 

descrita, concluímos que um indicador de surpresa agregado por ponderadores 

diretamente proporcionais à volatilidade causada no mercado de juros futuros é 

mais eficiente na previsão do comportamento da taxa de juros a uma dada surpresa 

do que, por exemplo, um indicador que atribua pesos iguais para todas as 

divulgações macroeconômicas. 

 

Além disso, a metodologia permite também a inclusão de novos indicadores 

macroeconômicos simplesmente reponderando-se os pesos. O alongamento da 

série histórica também é possível, seja alimentando recorrentemente a base de 

dados com observações futuras, seja adquirindo informações passadas. 

 

1.6. Estrutura 

 

Este trabalho encontra-se distribuído da seguinte forma. 

 

O Capítulo 2 apresenta i) os conceitos base para o entendimento da metodologia 

a ser aplicada, incluindo informações sobre o mercado de juros no Brasil; ii) a 

metodologia utilizada para a análise dos indicadores econômicos definidos; e iii) as 

premissas adotadas para a elaboração da base de dados. O Capítulo 3 descreve o 

passo a passo sobre como foi elaborada a base de dados e como foi aplicada a 

metodologia descrita no Capítulo 2. 

 

O Capítulo 4 disserta sobre os resultados obtidos, apresenta as estatísticas 

preliminares, descreve os testes e regressões realizadas, propõe um indicador 

agregado com base nos resultados para os indicadores desagregados e testa a 

eficácia deste indicador. Por fim, o Capítulo 5 conclui e apresenta possibilidades de 

evolução da pesquisa. 
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2. Definições e metodologia 

 

2.1. Introdução ao mercado de juros brasileiro 

 

Com a maior taxa de juros real do mundo (aproximadamente 5% ao ano – maio 

2014), uma das maiores taxas de juros nominal (taxa SELIC atualmente em 11% ao ano 

– maio 2014) e constante alteração das diretrizes de política monetária, o Brasil 

apresenta um cenário bastante atrativo para especuladores no mercado de juros 

futuro. 

 

O ativo referência para as operações no mercado de juros futuro é o Depósito 

Interfinanceiro, ou simplesmente o DI, sendo emitido por instituições financeiras para 

lastrear as operações no mercado interbancário e é interpretado como o custo pela 

transferência dos recursos entre os bancos. Ou seja, bancos superavitários emprestam 

recursos referenciados a esta taxa para bancos com caixa deficitário ao final de 

determinado dia útil. 

 

Calculado pela CETIP e divulgado em cada dia útil, a fórmula do DI considera a 

média dos depósitos interfinanceiros pré-fixados entre instituições financeiras de 

diferentes grupos econômicos, pactuados por 1 (um) dia útil. 

 

O DI Futuro é o instrumento derivativo que reflete a expectativa para a taxa DI em 

determinada data futura. Como a taxa de juros é definida nas reuniões do Comitê de 

Política Monetária (Copom), o mercado transaciona os resultados destas reuniões com 

base nas medições dos indicadores econômicos hoje. Estas projeções, quando 

agregadas por ativo, compõem uma curva contínua, que significa qual o valor que o 

mercado espera para a taxa de juros futura. Como exemplo, para 31 de março de 

2014, a curva de fechamento foi conforme abaixo. 
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Figura 1: Exemplo de curva DI Futuro. 

 

Cada contrato de DI Futuro possui como característica o valor de R$ 100.000,00 

reais em seu vencimento, sofrendo ajuste diário (re-precificação) de acordo com a taxa 

DI divulgada pela CETIP. As operações ocorrem via BM&F Bovespa, possuindo alto grau 

de liquidez para os vértices mais transacionados, sendo estes os de vencimento em 

janeiro e julho de cada ano. Pode-se dizer que a curva de juros futuros é positivamente 

inclinada, significando que empréstimos de prazos mais longos possuem taxas 

maiores. 

 

Como exemplo da liquidez e da importância deste mercado, nos 19 (dezenove) dias 

úteis do mês de março de 2014 foram realizadas aproximadamente 235 mil operações 

envolvendo 18 milhões de contratos, considerando apenas os vencimentos de janeiro 

e julho disponíveis. 

 

Assim, o arquivamento de todas as negociações intradia torna-se uma tarefa 

complexa, sendo este conteúdo disponibilizado pela BM&F Bovespa por 

aproximadamente 2,5 anos, gerando uma base de dados, por indicador econômico, 
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de aproximadamente 30 observações, considerando estes como de divulgação 

mensal. 

 

2.2. Evoluções no tema 

 

Apesar de se tratar de um tema relativamente recente, cabe mencionar dois 

estudos, na minha opinião, bem sucedidos, sendo eles o Índice Itaú de Surpresa LatAm 

e o paper Surprise and Uncertainty Indexes: Real-Time Aggregation of Real-Activity 

Macro Surprises, Chiara Scotti, 2013. 

 

O Índice Itaú de Surpresa LatAm é construido com base nas surpresas padronizadas 

dos indicadores de atividade de cinco países: Brasil, México, Chile, Colômbia e Peru. 

Um resultado maior que zero é interpretado como surpresas positivas para os dados 

de atividade da América Latina. O indicador é ponderado pelo PIB de cada um dos 

cinco países e, para reduzir a volatilidade, é calculado pela média móvel de três meses. 

Atualmente o país com maior peso é o Brasil, seguido pelo México. A principal 

diferença deste indicador pelo construído neste trabalho é o ponderador, não sendo 

uma função do PIB, mas sim da volatilidade provocada nas taxas de juros futuros para 

os vencimentos mais líquidos. 

 

O paper de Chiara Scotti, 2013, apesar de não ser totalmente aderente a este tema, 

possui sessões dedicadas à construção de um indicador de surpresa agregado, com 

ponderadores calculados com base nas suas contribuições ao business condition index, 

conceito introduzido por Aruoba, Diebold e Scotti, 2009, em Real-Time Measurement 

of Business Conditions, baseado no modelo de fatores dinâmicos, ou Dynamic Factor 

Model. A análise é realizada com a surpresa também padronizada e apenas para países 

desenvolvidos: EUA, Inglaterra, Canada, Japão e países da zona do Euro. Por fim, os 

impactos são avaliados na paridade entre as moedas de cada um dos países. Apesar 

das diferenças, este paper aplica importantes conceitos, tais como o teste de surpresa 

(se uma dada surpresa representa realmente uma informação nova para o mercado) e 

a importância na padronização dos parâmetros. 
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2.3. Indicadores econômicos avaliados 

 

Considerando i) que o mercado de juros futuros precifica as transações com base 

nas divulgações de indicadores econômicos atuais; e ii) pretendemos analisar a relação 

entre as surpresas nestas divulgações e o impacto na taxa de juros, é necessária a 

definição dos indicadores que serão utilizados. Como a proposta é construir um 

modelo de avaliação que não esteja relacionado ao indicador econômico em si e que 

possa ser expandido, a definição não será extensa. 

 

PIB trimestral 

 

O Produto Interno Bruto (PIB) trimestral mede o valor final de todos os bens e serviços 

produzidos no Brasil em um determinado trimestre. Calculado e divulgado pelo IBGE, é o 

indicador mais utilizado para mensurar a atividade econômica do país. A metodologia de 

contabilização do PIB considera apenas bens e serviços finais, excluindo-se assim os bens de 

consumo intermediários com o intuito de evitar a dupla contagem da produção. 

 

IPCA-15 

 

O indicador Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mede a inflação de 

uma cesta de produtos e serviços coletados em 11 cidades, comercializados no 

varejo por famílias com rendimento que varia entre 1 e 40 salários mínimos. É 

calculado pelo IBGE desde 1979, sendo utilizado pelo Banco Central do Brasil para 

acompanhamento do sistema de metas para inflação. O IPCA-15 segue a mesma 

metodologia do IPCA fechado em determinado mês competência, mas sua 

apuração ocorre entre o dia 15 do mês anterior e o dia 15 do mês corrente. 

 

Produção Industrial 

 

A Pesquisa Industrial Mensal de Produção Física (PIM) mensura a produção nas 

indústrias de mineração, manufatureira e utilidades públicas (água, eletricidade e 

gás). O cálculo do indicador considera o volume total produzido. O índice calculado 
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pelo IBGE produz indicadores de curto prazo desde a década de 1970 relativos ao 

comportamento do produto real das indústrias extrativas e de transformação. 

 

Vendas no Varejo 

 

A Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) mede o faturamento dos setores 

varejistas, ou seja, o valor total gasto pelo consumidor com o produto final. O 

cálculo realizado pelo IBGE também leva em consideração o volume aproximado 

dos itens vendidos. O objetivo da PMC é produzir indicadores que permitam 

acompanhar o desempenho conjuntural do comércio varejista no Brasil. 

 

Nível de atividade econômica 

 

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) mede o valor 

adicionado pelos bens e serviços produzidos no Brasil. Esse conceito apresenta uma 

estimativa da atividade econômica no país. A diferença para o PIB trimestral é a 

frequência, mensal, e a fonte do cálculo, o Banco Central Brasileiro (BCB). 

 

A relação esperada entre cada um dos indicadores econômicos acima e a taxa de 

juros futuros se dá de forma simples, se analisadas isoladamente. Indicadores que 

medem a atividade (PIB, produção industrial, vendas no varejo e atividade econômica) 

reagem de forma positiva a uma redução na taxa de juros. Analogamente, altas nos 

indicadores de inflação tendem a ser combatidas com um aumento na taxa de juros. 

 

Independentemente da natureza dos indicadores econômicos, matematicamente, é 

esperado que os juros futuros acompanhem o sinal (positivo ou negativo) da surpresa 

nas divulgações, mesmo que por justificativas econômicas diferentes, conforme 

apresentado acima.  

 

A escolha dos indicadores econômicos considerou os seguintes critérios: i) 

disponibilidade dos dados (data e hora de divulgação, projeção do mercado e o dado 

divulgado) para uma série histórica maior que 2,5 anos; ii) popularidade dos 
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indicadores econômicos, avaliado pela frequência em que os mesmos são noticiados; e 

iii) influência que tais indicadores exercem na rotina das operações de tesouraria, 

coletado através da própria área de tesouraria e macroeconomia de uma instituição 

financeira. 

 

2.4. Metodologia de análise 

 

Uma surpresa s na divulgação de um indicador econômico foi conceituada como o 

dado divulgado menos o survey calculado pela Bloomberg, composto pela mediana das 

instituições participantes consultadas. Para fins de interpretação, a surpresa sendo 

maior que zero (menor que zero) significa que o dado divulgado foi maior (menor) do 

que o esperado pelo mercado. 

 

Note que pode não ser correto afirmar que um valor positivo (negativo) para 

surpresa significa uma surpresa positiva (negativa) para o mercado, pois dentre os 

indicadores avaliados existe, como contra-exemplo, a inflação, cujo aumento pode ser 

uma notícia negativa. 

 

Escolha do vértice do DI Futuro 

 

Para avaliar o impacto de uma surpresa divulgada, será observada a reação na 

taxa do DI Futuro com vencimento sempre em janeiro, respeitando a seguinte regra 

para um dado ano Y: 

 

De junho de (Y-2) até maio de (Y-1): DI janeiro com vencimento em Y. 

De junho de (Y-1) até maio de (Y): DI janeiro com vencimento em Y+1. 

E assim sucessivamente. 

 

Como exemplo prático, para as observações de abril de 2012, foi utilizado o DI 

janeiro 2013. Para as observações de agosto de 2012, foi utilizado o DI janeiro 2014. 
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Este critério foi adotado devido à maior liquidez apresentada nos vencimentos 

de janeiro de cada ano. Outro vencimento importante é o ocorrido nos meses de 

julho, porém, no período observado, o mesmo não apresentou liquidez satisfatória. 

 

Definição dos intervalos para análise do impacto provocado 

 

A análise do impacto no DI Futuro foi padronizada em 2 intervalos de 

observação, conforme abaixo: 

 

1. Intervalo curto (t1~): considera o intervalo de tempo contínuo de 1 (um) 

minuto após a divulgação do indicador econômico avaliado, com o objetivo de 

capturar a taxa que representou a oscilação máxima, positiva ou negativa, do DI do 

vértice escolhido. Neste intervalo, pretende-se avaliar a resposta instantânea do 

mercado, como se o mesmo agisse por impulso, possivelmente com receio de uma 

perda financeira expressiva ou com a expectativa de obtenção de lucros igualmente 

expressivos; 

 

2. Intervalo médio (t10): considera não um intervalo de tempo, mas sim a taxa 

do DI Futuro da primeira negociação que ocorreu após 10 (dez) minutos da 

divulgação do indicador econômico avaliado. Neste intervalo, pretende-se avaliar o 

impacto da surpresa com os preços do mercado já ajustados, ou seja, com a 

surpresa incorporada à taxa transacionada. 

 

Definição do preço-base para cálculo da oscilação 

 

Com a definição dos intervalos e considerando que as divulgações podem 

ocorrer em horários distintos de acordo com o indicador econômico ou com a 

época de sua divulgação, é necessária a adoção de premissas para definir qual a 

transação cujo preço será base para cálculo da oscilação. O conceito geral considera 

a negociação imediatamente anterior à divulgação. 
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Sob este critério, as divulgações podem ser categorizadas em 3 (três): i) antes da 

abertura do mercado; ii) com o mercado aberto e as negociações em andamento; 

ou iii) após o fechamento do mercado. Para as categorias i) e iii), considera-se como 

preço base para cálculo da oscilação o preço de fechamento do dia útil anterior. 

Para divulgações com o mercado aberto, é relativamente simples e preciso, pois a 

taxa de referência é a da última negociação realizada antes do horário de 

divulgação do indicador econômico. 

 

Conceitualmente, os itens i) e iii) podem ser viesados, pois não é possível afirmar 

que a surpresa é o único dado novo para o mercado. Por isto, é importante que a 

série histórica seja a mais longa possível, expurgando-se assim o efeito das demais 

novidades que ocorrem no período entre o último preço transacionado e o início da 

contagem dos intervalos. Ou seja, quanto mais longa a série histórica, maior a 

probabilidade da divulgação do indicador econômico ser o único evento recorrente 

em todos os dias avaliados. 

 

Adicionalmente, como o mercado brasileiro possui como característica a 

divulgação de indicadores econômicos na abertura do mercado de juros, não é 

recomendada a utilização do preço de abertura, pois nesta transação a surpresa já 

seria conhecida. 

 

Para o item ii), é possível afirmar que a diferença entre as taxas de negociação 

antes e após a divulgação do dado é a oscilação que de fato representa uma reação 

à surpresa. O ideal para a análise seria uma divulgação com o mercado aberto, 

sendo garantida a publicidade para todos os agentes do mercado no mesmo 

momento. A tabela abaixo mostra a distribuição de divulgações por horário. 
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Tabela 1: Distribuição dos horários de divulgação dos indicadores econômicos. 

 

Existe também a possibilidade de haver divulgação de indicador econômico em 

dia que não haja negociação por conta do mercado estar fechado. A solução foi 

considerar o último dia útil com negociação para a referência de taxa e a abertura 

no próximo dia útil de negociação para início da contagem dos intervalos. 

 

Testes realizados 

 

O primeiro teste a ser realizado é o de média simples, comparando a média da 

oscilação encontrada no intervalo curto (t1~) com o intervalo médio (t10), avaliando 

se estas oscilações divergem significativamente. Conceitualmente, este teste nos diz 

se a reação instantânea é coerente com o preço de equilíbrio, após a incorporação 

da surpresa no preço transacionado. 

 

Em seguida, com o objetivo de encontrar a relação entre a surpresa em cada 

divulgação do indicador econômico desagregado com as oscilações no DI Futuro, 

serão rodadas regressões lineares entre estas variáveis, processo a ser detalhado no 

Capítulo 3. 

 

Após a discussão dos resultados desagregados por indicador econômico, conclui-

se o trabalho com a elaboração de um indicador de surpresa agregado, sendo este 

uma função do peso do indicador econômico e da surpresa observada. Novas 

regressões serão rodadas com este indicador de surpresa agregado, comparando o 

resultado encontrado com o obtido para os dados desagregados. 

  

Horário
Quantidade de 

divulgações
%

09:00 242 63,7%

09:30 103 27,1%

08:30 26 6,8%

12:30 6 1,6%

07:30 1 0,3%

18:00 1 0,3%

18:30 1 0,3%
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3. Processo de elaboração da base de dados 

 

3.1. Extração de dados primários e características 

 

A aplicação da metodologia descrita no Capítulo 2 inicia-se com a captura dos dados de 

todos os indicadores econômicos selecionados na Bloomberg, sendo eles: i) Evento / 

indicador econômico; ii) Database / Competência; iii) Dado projetado (survey) e divulgado; e 

iv) Data e hora da divulgação. 

 

A Bloomberg também foi a principal fonte de dados para as taxas de abertura, 

fechamento, mínimo e máximo do DI Futuro avaliado, para cada dia de divulgação. Como 

fonte para obtenção dos dados contínuos, foi utilizado o site da BM&F Bovespa, o qual 

disponibiliza todas as negociações realizadas a partir de outubro de 2011, por cada DI 

Futuro. 

 

Considerando que i) a BM&F Bovespa disponibiliza todas as transações intradia por uma 

série histórica de 2,5 anos aproximadamente; e ii) os indicadores econômicos são divulgados 

há mais tempo, as características da base de dados estão segregadas em série completa que 

considera todas as divulgações disponíveis e em série contínua que considera apenas o 

período no qual estão disponíveis as transações intradia. Estas características encontram-se 

resumidas na tabela abaixo. 

 

 

Tabela 2: Período e número de observações por indicador econômico. 

 

Ou seja, 380 divulgações possuem informações de fechamento, fechamento de du-1, 

abertura, mínimo e máximo, sendo que deste universo, 130 possuem também 

Data de início 

da série

Data fim da 

série

número de 

observações

Data de início 

da série

Data fim da 

série

número de 

observações

PIB Trimestral 27/05/2004 27/02/2014 40 06/12/2011 27/02/2014 10

IPCA-15 28/01/2004 21/03/2014 122 20/10/2011 21/03/2014 30

Produção Industrial 06/02/2004 11/03/2014 121 04/10/2011 11/03/2014 30

Vendas no Varejo 16/12/2008 13/03/2014 64 11/10/2011 13/03/2014 30

Atividade Econômica 13/07/2011 14/03/2014 33 13/10/2011 14/03/2014 30

Total 380 130

Indicador Econômico

Série Completa Série Contínua
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informações das transações intradia do DI Futuro observado. Adicionalmente, como o PIB 

é trimestral, sua frequência de observação é menor, apesar da série histórica ser longa. A 

pesquisa concentra-se na Série Contínua, mas a Série Completa é importante para 

definição dos pesos dos indicadores econômicos na elaboração do indicador de surpresa 

agregado. 

 

Especificamente para a Série Contínua, das 130 observações, 100 (~77%) foram dados 

divulgados às 9:00 horas, 26 (20%) às 8:30 horas, 3 às 12:30 (~2%) e 1 (~1%) às 18:30. Ou 

seja, podemos dizer que a base de dados possui majoritariamente (~97%) das divulgações 

realizadas no mesmo momento de abertura do mercado de juros futuros. 

 

3.2. Cálculo da surpresa 

 

Em seguida, a surpresa foi calculada como o dado divulgado 𝑥𝑖
𝑘  menos o survey 

𝐸[𝑥𝑖
𝑘] e, considerando que os indicadores econômicos possuem magnitudes e 

volatilidades diferentes, com o intuito de possibilitar a comparação entre eles, foi 

necessária a padronização através da divisão pela sua volatilidade, de acordo com a 

equação abaixo. 

 

𝑠𝑖
𝑘 =

𝑥𝑖
𝑘 − 𝐸[𝑥𝑖

𝑘]

𝜎𝑘
 

 

Onde, 

𝑠𝑖
𝑘   é a surpresa padronizada do indicador econômico k no dia útil i; 

𝑥𝑖
𝑘    é o dado divulgado do indicador econômico k no dia útil i; 

𝐸[𝑥𝑖
𝑘]   é o survey do indicador econômico k no dia útil i; 

𝜎𝑘   é o desvio padrão populacional do indicador econômico k. 

 

Com a surpresa definida na base de dados, o próximo passo foi calcular o impacto no 

DI Futuro conforme os critérios definidos. 
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3.3. Impactos no DI Futuro 

 

O primeiro parâmetro calculado foi  𝛥𝑃𝑋𝐿 que reflete a diferença entre o preço de 

fechamento no dia de uma divulgação e o preço de fechamento imediatamente anterior. 

Esta oscilação do DI Futuro em um dia útil i de divulgação de um indicador econômico k 

foi calculada para a Série Completa conforme abaixo. 

 

𝛥𝑃𝑋𝐿𝑖
𝑘 = 𝑃𝑋𝐿𝑖

𝑘 − 𝑃𝑋𝐿𝑖−1
𝑘  

 

Onde, 

𝛥𝑃𝑋𝐿𝑖
𝑘   é a variação das taxas de fechamento entre dois dias úteis consecutivos; 

𝑃𝑋𝐿𝑖
𝑘   é a taxa de fechamento do dia útil em que ocorreu uma divulgação; 

𝑃𝑋𝐿𝑖−1
𝑘    é a taxa de fechamento do dia útil anterior a uma data de divulgação. 

 

Em seguida, foi calculado 𝛥𝐻𝑉, que captura da taxa que representou a oscilação 

máxima no intervalo curto (t1~) imediatamente após a divulgação, sendo este cálculo 

feito para a toda a Série Contínua, através das fórmulas abaixo. 

 

𝛥𝐻𝑉𝑖
𝑘 = 𝐷𝐼𝑡

𝑖 − 𝐷𝐼𝑡0
𝑖      ,     que     max

0≤t≤1
[𝑎𝑏𝑠(𝐷𝐼𝑡

𝑖 − 𝐷𝐼𝑡0
𝑖 )] 

 

Onde, 

𝛥𝐻𝑉𝑖
𝑘   é a oscilação máxima no intervalo de tempo contínuo de 0 a 1 minuto após a 

divulgação do indicador econômico k no dia útil i; 

𝐷𝐼𝑡
𝑖    é a taxa do DI Futuro transacionada no dia útil i no momento t; 

𝐷𝐼𝑡0
𝑖    é a taxa do DI Futuro referência no cálculo da oscilação. 

 

Como o objetivo é capturar a oscilação máxima, o cálculo é feito primeiramente em 

termos absolutos que, quando atingido o valor máximo, retorna a diferença entre a taxa 

transacionada e a última taxa negociada antes da divulgação do indicador econômico. 

Note que esta oscilação pode ser positiva ou negativa, sendo este conceito importante 

para avaliar a direção do impacto, dado uma surpresa que também pode ser positiva ou 

negativa. 
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Também para a Série Contínua, o cálculo de 𝛥𝑉 foi simples, pois considerou apenas   

𝛥𝑉𝑖
𝑘 = 𝐷𝐼𝑡

𝑖 − 𝐷𝐼𝑡0
𝑖    ,   na primeira transação para t > 10 minutos após a divulgação do 

indicador econômico. 

 

A partir dos parâmetros 𝛥𝐻𝑉 e 𝛥𝑉 calculados, foi possível realizar o teste de média 

simples. Conceitualmente, este teste avalia se as médias destes dois parâmetros são 

iguais para um dado nível de significância α. O objetivo do teste de média simples neste 

trabalho é verificar se o mercado precifica a surpresa de forma correta instantaneamente. 

 

Tal qual a surpresa, os parâmetros 𝛥𝑃𝑋𝐿, 𝛥𝐻𝑉 e 𝛥𝑉 foram padronizados pelas 

respectivas volatilidades, pois apesar do preço base para o cálculo da oscilação e o preço 

capturado conforme os algoritmos acima não divergirem significativamente de média, ao 

longo do tempo as taxas do DI Futuro diferem consideravelmente. Como exemplo, a taxa 

do DI Futuro com vencimento em aproximadamente 1 ano em 2004 era por volta de 19%, 

ao posto que em 2013 esta mesma taxa oscilava por volta de 8%. 
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4. Análise dos resultados 

 

4.1. Surpresa desagregada 

 

A surpresa desagregada por indicador econômico apresentou as seguintes 

características, segregada conforme a série avaliada. 

 

 

Tabela 3: Média e desvio padrão das séries, por indicador econômico. 

 

Interessante observar que, dentre os indicadores econômicos avaliados: 

 

1. O IPCA-15 e o nível de atividade econômica são os indicadores econômicos de 

previsão mais assertiva pelo mercado, pois a média da surpresa é mais próxima de 

zero, apesar da volatilidade apresentada pela atividade econômica ser maior do 

que a volatilidade apresentada no IPCA-15; 

 

2. O PIB trimestral e as vendas no varejo também são de boa previsão pelo mercado, 

apesar de parecer uma característica a superestimação do PIB e a subestimação 

das vendas no varejo; 

 

3. O nível de produção industrial parece um indicador econômico mais difícil de ser 

previsto, pois foi a surpresa que apresentou a maior média (em valor absoluto) e 

volatilidade. 

 

Somente podem ser inferidas avaliações relativas com as surpresas padronizadas pelo 

desvio padrão do período observado. Caso contrário, não conseguiríamos afirmar se uma 

oscilação de 0,01, por exemplo, é relevante ou não, pois esta pode ser imaterial frente à 

Média DP Média DP

PIB Trimestral -0,00078 0,00444 -0,00060 0,00335

IPCA-15 0,00003 0,00075 0,00005 0,00065

Produção Industrial -0,00288 0,01024 -0,00223 0,00692

Vendas no Varejo 0,00077 0,00683 0,00047 0,00778

Atividade Econômica 0,00005 0,00255 0,00021 0,00260

Série ContínuaSurpresa por Indicador 

Econômico

Série Completa
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magnitude do que está sendo projetado. Esta constatação fica evidenciada nos gráficos 

abaixo. 

 

 

Figura 2: Surpresa padronizada pela volatilidade, por indicador econômico. 

 

 

Figura 3: Surpresa não padronizada pela volatilidade, por indicador econômico. 

 

De acordo com os gráficos acima, em agosto de 2013, por exemplo, houve inversão da 

surpresa relativa entre a produção industrial e a atividade econômica. Ou seja, a análise 

da surpresa não padronizada constata que o erro de previsão foi maior para a produção 

industrial do que para a atividade econômica. No entanto, quando padronizamos através 
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da divisão pela volatilidade, observamos que a surpresa foi maior para a atividade 

econômica do que para a produção industrial. Conclusões contrárias. 

 

Com base na surpresa padronizada, foi construido o gráfico abaixo para auxiliar na 

análise da distribuição e da dispersão das séries. Os erros de previsão foram 

categorizados em intervalos e contabilizadas as ocorrências das surpresas em cada um 

deles. O resultado pode ser visto abaixo. 

 

 

Figura 4: Distribuição da surpresa padronizada pela volatilidade para a Série Completa. 

 

Como podemos observar na Figura 4 acima, tratam-se de dados com elevada dispersão 

e a linha preta representa um best fit das séries, com um baixo R² de 0,5495. A principal 

conclusão que podemos extrair desta representação gráfica é que os erros de previsão 

são frequentes e podem possuir magnitudes elevadas. 

R² = 0,5495
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Figura 5: Distribuição acumulada da surpresa padronizada. 

 

A Figura 5 é um gráfico de distribuição acumulada, com o eixo horizontal ordenando 

de 1 a 12 cada um dos intervalos de oscilação da Figura 4, em ordem crescente de 

ocorrência. Podemos observar que o gráfico de distribuição acumulada apresenta baixa 

inclinação, ratificando o observado na Figura 4. 

 

Teste de surpresa 

 

O teste de surpresa avalia se uma surpresa é realmente um fato novo para o mercado. 

A intuição para este teste deriva do seguinte fato: uma surpresa não é um fato novo se 

sua média for zero, para um dado grau de significância α. Ou seja, o survey divulgado pela 

Bloomberg é igual ao dado divulgado de fato, para um dado grau de significância α. 

 

Este teste pode ser realizado basicamente de duas formas: i) teste de média da 

surpresa igual a zero; ou ii) à la Scotti (2013), uma regressão linear com  𝑌𝑖
𝑘 assumindo a 

surpresa observada e 𝑦𝑖
𝑘 o survey da Bloomberg. No teste de regressão, para ser 

comprovada a surpresa como uma informação nova ao mercado, 𝛼𝑘 e 𝛽𝑘 devem ser 

iguais a zero para cada indicador econômico k. Ver Apêndice A. 
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Da regressão, foram extraídos os seguintes resultados. 

 

 

Tabela 4: Resultado do teste de uma surpresa como novidade para o mercado. 

 

Como pode ser observado, os valores de α e β são frequentemente diferentes de zero, 

com o p-valor sendo inferior ao grau de significância α = 0,05 somente para o IPCA-15. Ou 

seja, em todos os demais casos a hipótese de α = β = 0 foi rejeitada, sendo a surpresa 

realmente um evento não precificado. 

 

Dentre uma possível justificativa para o IPCA-15 ser um fato melhor precificado pelo 

mercado do que os demais indicadores econômicos, podemos citar a divulgação do IPCA 

fechado entre uma divulgação e outra do IPCA-15. De fato, é razoável que o IPCA fechado 

altere a projeção para o IPCA-15 do mês seguinte. 

 

4.2. Impactos no DI Futuro 

 

Como a proposta é confrontar a surpresa observada com os impactos 𝛥𝑃𝑋𝐿𝑖
𝑘 , 𝛥𝐻𝑉𝑖

𝑘  

e 𝛥𝑉𝑖
𝑘 no DI Futuro, abaixo um quadro resumo com as características destes parâmetros. 

 

 

Tabela 5: Características do impacto no preço do DI Futuro. 

 

Indicador econômico α β R² p-valor

PIB trimestral -0,0010 0,0276 0,0032 0,7308

IPCA-15 -0,0003 0,0659 0,0358 0,0368

Produção industrial -0,0029 0,0020 0,0000 0,9749

Vendas no varejo 0,0011 -0,0675 0,0038 0,6281

Atividade econômica 0,0000 0,0186 0,0019 0,8083

Média DP Média DP Média DP

PIB Trimestral -0,0202 0,1137 -0,0330 0,0595 -0,0290 0,0383

IPCA-15 0,0093 0,1026 0,0007 0,0467 0,0270 0,1841

Produção Industrial -0,0165 0,1215 -0,0197 0,0515 -0,0177 0,0452

Vendas no Varejo 0,0046 0,0751 -0,0083 -0,0800 0,0037 0,0575

Atividade Econômica 0,0139 0,0615 -0,0033 0,0333 0,0000 0,0365

Impacto observado no DI Futuro, 

por Indicador Econômico

ΔHV(i,k) ΔV(i,k)ΔPXL(i,k)
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Da análise do quadro acima, podemos observar, por indicador econômico, que: 

 

1. A divulgação do PIB trimestral é o evento com a maior capacidade de alteração do 

nível da taxa DI Futura, devido à maior média de oscilação em termos absolutos 

apresentada para 𝛥𝑃𝑋𝐿𝑖
𝑘 (-0,0202) , 𝛥𝐻𝑉𝑖

𝑘 (-0,0330) e 𝛥𝑉𝑖
𝑘 (-0,0290). Interessante 

observar que estes impactos (negativos) correspondem a uma redução na taxa de 

juros com o intuito de estimular o PIB, coerente com uma surpresa média negativa, 

observada na Tabela 3; 

 

2. O IPCA-15 apresentou médias e volatilidades diferentes para os parâmetros 𝛥𝑃𝑋𝐿𝑖
𝑘 

(0,0093 e 0,1026) , 𝛥𝐻𝑉𝑖
𝑘 (0,0007 e 0,0467) e 𝛥𝑉𝑖

𝑘 (0,0270 e 0,1841), sendo que 

este último parâmetro apresentou a maior volatilidade de impacto no DI Futuro. O 

parâmetro que captura a oscilação entre dois fechamentos consecutivos 

compreendendo um dia de divulgação, 𝛥𝑃𝑋𝐿𝑖
𝑘, está entre as oscilações de média e 

volatilidade apresentadas por 𝛥𝐻𝑉𝑖
𝑘 e 𝛥𝑉𝑖

𝑘, podendo significar uma tendência de 

impacto de curto prazo exagerado, com potencial de correção no mesmo dia; 

 

3. O indicador econômico produção industrial apresentou resultados semelhantes 

para a média e a volatilidade de todos os parâmetros, com 𝛥𝑃𝑋𝐿𝑖
𝑘 (-0,0165 e 

0,1215), 𝛥𝐻𝑉𝑖
𝑘 (-0,0197 e 0,0515) e 𝛥𝑉𝑖

𝑘 (-0,0177 e 0,0452). Desta forma, apesar 

da dificuldade aparentemente apresentada em se prever a divulgação deste 

indicador (surpresa média elevada, de acordo com a Tabela 3), a reação do 

mercado é mais precisa; 

 

4. Para as vendas no varejo, os parâmetros 𝛥𝐻𝑉𝑖
𝑘 e 𝛥𝑉𝑖

𝑘 apresentaram médias com 

sinais contrários (-0,0083 e 0,0037 respectivamente), significando que a reação 

instantânea não necessariamente é coerente com o novo preço de equilíbrio. Isto 

pode ser ratificado pela média do parâmetro 𝛥𝑃𝑋𝐿𝑖
𝑘 (0,0046), coerente com o 

parâmetro 𝛥𝑉𝑖
𝑘. Quando analisado em conjunto com a Tabela 3, de fato, um ajuste 

positivo no DI Futuro é coerente com uma surpresa também positiva, pois vendas 

no varejo mais aquecida que o esperado fornece espaço para um aumento na taxa 

de juros; 
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5. O indicador de atividade econômica possui comportamento parecido com o de 

vendas no varejo, apresentando médias com sinais contrários para os parâmetros 

𝛥𝑃𝑋𝐿𝑖
𝑘 (0,0139) e 𝛥𝐻𝑉𝑖

𝑘 (-0,0033), com o ponto de inflexão em 𝛥𝑉𝑖
𝑘 (0,0000). 

Desta forma, a reação de curto prazo pode ir de encontro ao consenso do mercado 

quando a surpresa é incorporada no preço do DI Futuro. 

 

Com o objetivo de testar a importância da velocidade de reação dos operadores do 

mercado de juros, foi realizado um teste de média simples entre 𝛥𝐻𝑉𝑖
𝑘 e 𝛥𝑉𝑖

𝑘. As 

hipóteses do teste são: 

 

H0: o impacto no DI Futuro não difere significativamente entre os intervalos curto 

(𝛥𝐻𝑉𝑖
𝑘) e médio (𝛥𝑉𝑖

𝑘); 

H1: o impacto no DI Futuro difere significativamente entre os intervalos curto (𝛥𝐻𝑉𝑖
𝑘) 

e médio (𝛥𝑉𝑖
𝑘). 

 

Os resultados encontrados para os níveis de significância (α) de 0,05 e 0,10 estão 

compilados na tabela abaixo, sendo que aceita-se H0 na avaliação bi-caudal se o módulo 

de t-Stat é menor que o módulo de t-Crítico bi-caudal. Ou, de forma equivalente, se o 

nível de significância (α) é menor que o p-valor. 
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Tabela 6: Resultado do teste de média para os impactos no DI Futuro, por intervalo. 

 

Analisando-se a Tabela 6 acima, concluímos que não rejeita-se H0, hipótese em que as 

médias do impacto no DI Futuro para os intervalos de curto (𝛥𝐻𝑉𝑖
𝑘) e médio (𝛥𝑉𝑖

𝑘) prazo 

são iguais, para o PIB trimestral, o IPCA-15, a produção industrial e a atividade econômica, 

independente do grau de significância (α) testado. No entanto, podemos afirmar com α = 

0,05 que a média do impacto no DI Futuro para os intervalos de curto (𝛥𝐻𝑉𝑖
𝑘) e médio 

(𝛥𝑉𝑖
𝑘) prazo diferem significativamente para o indicador econômico de vendas no varejo. 

 

4.3. Relação entre a surpresa e os parâmetros de impacto 

 

O próximo passo foi rodar as regressões lineares com 𝑌𝑖
𝑘 assumindo os parâmetros  

[𝛥𝑃𝑋𝐿𝑖
𝑘; 𝛥𝐻𝑉𝑖

𝑘; 𝛥𝑉𝑖
𝑘] padronizados e 𝑦𝑖

𝑘 assumindo [𝑠𝑖
𝑘] , a surpresa padronizada. 

 

Lembrando que a padronização torna a constante α, o parâmetro de nível, igual a zero, 

sendo o β, a inclinação, o parâmetro que de fato está sendo testado. Dado que os 

alfa = 0,05 alfa = 0,1

>>   PIB trimestral (n=10)

t-Stat -0,40 -0,40

P(T<=t) bi-caudal (p-valor) 0,70 0,70

t-Crítico bi-caudal 2,26 1,83

Resultado Aceita H0 Aceita H0

>>   IPCA-15 (n=30)

t-Stat -0,76 -0,76

P(T<=t) bi-caudal (p-valor) 0,45 0,45

t-Crítico bi-caudal 2,05 1,70

Resultado Aceita H0 Aceita H0

>>   Produção industrial (n=30)

t-Stat -0,44 -0,44

P(T<=t) bi-caudal (p-valor) 0,66 0,66

t-Crítico bi-caudal 2,05 1,70

Resultado Aceita H0 Aceita H0

>>   Vendas no varejo (n=30)

t-Stat -2,31 -2,31

P(T<=t) bi-caudal (p-valor) 0,03 0,03

t-Crítico bi-caudal 2,05 1,70

Resultado Rejeita H0 Rejeita H0

>>   Atividade econômica (n=30)

t-Stat -0,81 -0,81

P(T<=t) bi-caudal (p-valor) 0,42 0,42

t-Crítico bi-caudal 2,05 2,76

Resultado Aceita H0 Aceita H0

t-Test para intervalos t1~ e t10
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parâmetros serão testados sempre em sua forma padronizada, é coerente dizer também que 

o erro 𝜀𝑖    ̴   i.i.d. N(0, σε), ou seja, de valor esperado zero. 

 

Assim, considerando que são cinco indicadores econômicos e três variáveis dependentes 

a serem testadas, foram rodadas quinze regressões lineares, com seus resultados resumidos 

na tabela abaixo. 

 

 

Tabela 7: Resultado da regressão entre a surpresa e os impactos no DI Futuro, por intervalo. 

 

De acordo com a Tabela 7 acima, os betas representam a relação entre os parâmetros de 

impacto na taxa DI Futuro [𝛥𝑃𝑋𝐿𝑖
𝑘; 𝛥𝐻𝑉𝑖

𝑘; 𝛥𝑉𝑖
𝑘] e a surpresa, padronizados. O R² é 

interpretado como o coeficiente de determinação, e indica o quanto, em percentual, uma 

alteração na variável dependente pode ser explicada pelo(s) parâmetro(s) independente(s) 

testado(s). No caso, o quanto os parâmetros [𝛥𝑃𝑋𝐿𝑖
𝑘; 𝛥𝐻𝑉𝑖

𝑘; 𝛥𝑉𝑖
𝑘] podem ser explicados 

pela surpresa. 

 

Em análise aos betas apresentados, conforme esperado (vide seção 2.3), todos são 

positivos, significando uma relação diretamente proporcional entre os parâmetros de 

impacto na taxa de juros e a surpresa observada, para cada indicador econômico avaliado. 

 

Quanto ao R², considerando uma gama praticamente infinita de eventos que podem 

influenciar a curva de juros futuros, pode-se dizer que o resultado obtido foi satisfatório, 

apesar de indicar também que as observações possuem alta dispersão. Como base 

comparativa, o R² obtido no paper Surprise and Uncertainty Indexes: Real-Time Aggregation 

of Real-Activity Macro Surprises, Scotti (2013), é consideravelmente inferior. 

 

β R² p-valor β R² p-valor β R² p-valor

PIB trimestral 0,48 0,233 0,002 0,58 0,333 0,080 0,62 0,384 0,056

IPCA-15 0,24 0,057 0,008 0,49 0,237 0,006 0,07 0,005 0,701

Produção industrial 0,36 0,128 0,000 0,70 0,496 0,000 0,69 0,472 0,000

Vendas no varejo 0,45 0,202 0,000 0,33 0,111 0,071 0,37 0,138 0,043

Atividade econômica 0,30 0,092 0,086 0,52 0,266 0,004 0,41 0,169 0,024

ΔVΔHVΔPXL
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Intuitivamente, quanto menor o intervalo de tempo em que o impacto é observado, 

maior o R² esperado na regressão, pois a quantidade de eventos capazes de impactar a taxa 

de juros observados será menor. Relativamente aos resultados, era esperado que os R² do 

parâmetro 𝛥𝐻𝑉𝑖
𝑘 fosse maior que os R² encontrados para o parâmetro 𝛥𝑉𝑖

𝑘. 

 

Em relação aos p-valores encontrados, ~93% foram significativos para um grau de 

significância α = 0,1, ~67% foram significativos para um α = 0,05 e 47% foram significativos 

para um α = 0,01. 

 

4.4. Indicador de surpresa agregado 

 

Seguindo o objetivo da pesquisa, para a elaboração do indicador de surpresa agregado, 

serão atribuídos pesos aos indicadores econômicos, com base no parâmetro 𝛥𝑃𝑋𝐿𝑖
𝑘. A 

metodologia a ser utilizada para a atribuição dos pesos deve refletir o seguinte conceito: 

maiores pesos serão atribuídos aos indicadores econômicos que provocarem a maior 

volatilidade histórica no DI Futuro escolhido conforme os critérios contidos na seção 2.4. 

 

Para esta etapa, desconsideraremos o indicador econômico PIB trimestral, pois sua 

periodicidade de divulgação diverge dos demais, os quais são mensais. Quaisquer ajustes na 

base de dados, seja assumindo zero nos meses entre duas divulgações ou assumindo uma 

projeção linear para estes mesmos meses, seriam ineficientes para corrigir esta falha, 

podendo incluir um viés, não observado para as divulgações mensais, nos resultados. 

Adicionalmente, a quantidade de observações é equivalente a 1/3 das demais. 

 

Adicionalmente, a quantidade de trades em um dia de divulgação também não será 

levada em consideração, pois: i) o escopo do trabalho não é avaliar a liquidez do mercado de 

juros futuro; e ii) a base de dados se torna consideravelmente complexa devido ao alto 

número de vencimentos negociados em um único dia de divulgação. 

 

Dado isto, a fórmula de construção do indicador de surpresa agregada para um dado mês 

j é conforme abaixo: 
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𝑆𝑗 = ∑ 𝑤𝑘 × 𝑠𝑗
𝑘

𝑘

 

 

Onde, 

 𝑤𝑘   é o peso do indicador econômico k, somando 100%; 

𝑠𝑗
𝑘   é a surpresa no mês j para o indicador econômico k. 

 

Para a definição dos pesos 𝑤𝑘, foi construída uma única série de periodicidade mensal 

com os valores de 𝛥𝑃𝑋𝐿, totalizando 120 divulgações, sendo 30 para cada indicador 

econômico k avaliado. Em seguida, foi calculada a volatilidade desta série única, sendo 

retiradas as derivadas parciais em função de cada um dos indicadores econômicos. O 

resultado deste efeito pode ser observado na tabela proposta para os pesos abaixo. 

 

 

Tabela 8: Pesos sugeridos para o indicador de surpresa agregado, por indicador econômico. 

 

Os pesos propostos de acordo com a metodologia acima foram utilizados para ponderar 

as surpresas 𝑠𝑗
𝑘 e os impactos no DI Futuro para cada um dos parâmetros 𝛥𝐻𝑉𝑖

𝑘 e 𝛥𝑉𝑖
𝑘, 

padronizados. Com esta série ponderada, nova regressão foi rodada, com 𝑌𝑖
𝑘 assumindo 

[𝛥𝐻𝑉𝑖
𝑘; 𝛥𝑉𝑖

𝑘] e 𝑦𝑖
𝑘 assumindo [𝑠𝑖

𝑘]. 

 

Para testar a eficiência da metodologia proposta para o indicador agregado e se os pesos 

𝑤𝑘 estão coerentes, foram rodadas novas regressões considerando o efeito de uma média 

aritmética das surpresas e das oscilações observadas em determinado mês. Equivalente a 

ponderar p = 1/n, ou seja, de forma igualitária todos os indicadores econômicos incluídos no 

indicador de surpresa agregado. O resultado encontra-se na Tabela 9 abaixo. 

 

∂σK / ∂σk wk

IPCA-15 0,0331 22,41%

Produção industrial 0,0443 29,94%

Vendas no varejo 0,0400 27,01%

Atividade econômica 0,0305 20,65%
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Tabela 9: Resultados obtidos com o indicador de surpresa agregado pelos pesos propostos. 

 

Podemos observar que a aplicação dos ponderadores pela volatilidade histórica alterou a 

inclinação β e elevou o valor do R2 do modelo. Os resultados encontrados para [𝛥𝐻𝑉𝑖
𝑘; 𝛥𝑉𝑖

𝑘] 

foram significativos para um nível α = 0,05, pois o p-valor foi inferior tanto para o indicador 

de surpresa ponderado por w quanto para o indicador de surpresa ponderado pela média 

aritmética p. 

 

Por fim, o indicador de surpresa agregado pelo ponderador w resultou em 0,6658 e por p 

resultou em 0,6483. Cabe ratificar que o cálculo do ponderador é dinâmico tanto quanto à 

periodicidade (sendo recalculado mensalmente) e quanto aos indicadores econômicos 

utilizados (a inclusão de novo indicador econômico acarretaria em novo cálculo de 

volatilidade histórica da série consolidada, gerando novos w’s). 

  

β R² p-valor β R² p-valor

ΔHV 0,568 0,398 0,000 0,549 0,374 0,000

ΔV 0,364 0,161 0,028 0,326 0,131 0,049

Indicador de Surpresa Agregado por w Indicador de Surpresa Agregado por p
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5. Conclusões 

 

Este trabalho teve como principal objetivo a análise sobre os impactos da surpresa dos 

indicadores macroeconômicos de atividade e inflação no mercado futuro brasileiro de 

taxa de juros. A metodologia considerou a surpresa definida como o dado divulgado 

menos o survey disponibilizado pela Bloomberg e o impacto no DI Futuro foi avaliado em 

dois momentos distintos, capturando o impacto de curto prazo (instantâneo) e o impacto 

de médio prazo (com a surpresa incorporada no preço de transação). 

 

Além da Bloomberg, a BM&F Bovespa foi essencial para a captura dos dados contínuos 

do DI Futuro, apesar da disponibilidade de apenas 2,5 anos de série histórica. Como o 

mercado brasileiro de juros apresenta elevada liquidez, a adoção de premissas para 

avaliação do impacto no DI Futuro foi essencial para a composição da base de dados. 

 

O teste de surpresa realizado concluiu para os indicadores PIB trimestral, produção 

industrial, vendas no varejo e atividade econômica, que uma surpresa é realmente um 

fato novo, não estando precificado nas transações do mercado de juros. Em 

contrapartida, o IPCA-15 parece ser de previsão mais assertiva, com o survey refletindo 

mais precisamente o dado que será divulgado. 

 

A regressão aplicada para os impactos no DI Futuro (variável dependente) dada uma 

surpresa na divulgação (variável independente), apontou um baixo R2, significando que 

existe uma elevada dispersão nas consequências causadas pela divulgação de uma 

surpresa. Os resultados apresentaram significância estatística, pois o p-valor foi inferior 

ao α de 0,05 para a maior parte dos testes. 

 

A metodologia de cálculo dos pesos (w), sendo esta a derivada parcial da volatilidade 

uma série única para os indicadores econômicos divulgados em um determinado mês, 

mostrou-se mais assertiva do que a ponderação destas mesmas divulgações com pesos 

iguais (p). Os resultados foram significativos estatisticamente para o nível α = 0,05 e 

houve também uma melhora no R² da regressão. 
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Com a elaboração e o teste do indicador de surpresa agregado, o objetivo proposto 

para o trabalho foi então alcançado, contribuindo também para o mapeamento das 

reações dos agentes do mercado de juros para uma dada surpresa divulgada. 

 

O trabalho pode evoluir a partir da inclusão de novos indicadores macroeconômicos de 

periodicidade mensal, tais como desemprego, arrecadação fiscal, IPCA fechado, etc. não 

sendo necessário nenhum ajuste de metodologia. Adicionalmente, pode ser agregado 

robustez aos resultados caso seja possível a obtenção de dados contínuos para períodos 

mais longos. Nesta segunda possibilidade de expansão, o escopo do trabalho pode ser 

ampliado incluindo-se o impacto do grau de intervencionismo do governo na magnitude e 

frequência das surpresas observadas. 
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7. Apêndice – Regressão Linear 

 

Todas as regressões lineares calculadas neste trabalho foram otimizadas pelo método 

Ordinary Least Squares (OLS), no qual é minimizada a soma das diferenças quadráticas 

entre o parâmetro realizado e a projeção deste mesmo parâmetro pela reta que fornece 

o melhor alinhamento dos pontos em um gráfico de dispersão. Este procedimento é feito 

recursivamente até encontrar a reta que minimiza esta diferença, ou seja, a que melhor 

reflete uma previsão da variável dependente, dado um valor para a variável 

independente. O grau de significância (α) adotado é de 0,05, salvo se explicitado outro 

grau de significância ao longo do trabalho. A equação estimada é: 

 

𝑌𝑖
𝑘 = 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘  × 𝑦𝑖

𝑘 + 𝜀𝑖
𝑘  

 

Onde, 

𝑌𝑖
𝑘   é a variável dependente no dia útil i para o indicador econômico k; 

𝑦𝑖
𝑘   é a variável independente no dia útil i para o indicador econômico k; 

𝛼𝑘 e 𝛽𝑘   são as constantes do modelo, as quais assumem valores distintos conforme as 

variáveis e o indicador econômico; 

 𝜀𝑖
𝑘   é o erro de medida. 

 

Ao longo do trabalho, serão informados os parâmetros 𝑌𝑖
𝑘 e 𝑦𝑖

𝑘 conforme o que estiver 

sendo testado. 
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