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RESUMO 

 

A reação dos mercados às alterações na taxa básica de juros é relevante para toda a economia. 
O entendimento da relação entre a política monetária e as taxas de juros é de extrema 
importância, uma vez que surpresas monetárias, ou seja, os erros de previsão do mercado a 
respeito das alterações da meta da Taxa Selic, podem afetar as taxas de juros de diferentes 
maturidades ou vencimentos, impactando diretamente a Administração Financeira. O objetivo 
deste estudo foi analisar a variação da Estrutura a Termo da Taxa de Juros (ETTJ) quando 
verificadas surpresas monetárias na ocasião da decisão do Comitê de Política Monetária 
(Copom) a respeito da meta da Taxa Selic. Para isso, foi desenvolvido um estudo descritivo 
quantitativo, que considerou as 88 reuniões ordinárias do Copom realizadas no período de 
janeiro de 2004 a dezembro de 2013. As surpresas monetárias foram identificadas através de 
duas formas distintas. Na primeira forma foram consideradas as taxas do contrato de DI1 
referente ao último negócio realizado no pregão da data da reunião do Copom, e a taxa do 
primeiro negócio realizado no pregão seguinte. Desta maneira foram identificadas 11 
surpresas monetárias. Na segunda forma foram consideradas as taxas médias verificadas nos 
mesmos contratos e ocasiões citados anteriormente, sendo assim identificadas 10 surpresas 
monetárias. Já para a análise da relação entre as variações da ETTJ e as surpresas monetárias 
foram considerados os vencimentos de 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e 24 meses. Como resultado foi 
possível observar que as surpresas monetárias e as variações na ETTJ são diretamente 
proporcionais, movendo-se na mesma direção, para as duas formas distintas de surpresas 
monetárias identificadas neste estudo. Além disso, foi empregada nas análises a questão da 
unanimidade na decisão do Copom, com o objetivo testar o seu conteúdo informacional, e 
observou-se como resultado uma menor variação da ETTJ em ocasiões em que a decisão do 
Copom foi unânime. Em resumo, entende-se que os resultados encontrados no presente estudo 
estão em linha aos apresentados por outros autores, sendo possível comprovar a correlação 
existente entre as variações da ETTJ e as surpresas monetárias, bem como verificar que a 
magnitude das variações diminui ao longo da ETTJ, fato este que pode ser relacionado à 
transparência da política monetária nacional e à experiência na vigência do sistema de metas 
para a inflação. 
 
Palavras-chave: Estrutura a Termo da Taxa de Juros. Política Monetária. Taxa Selic. 
Surpresas Monetárias.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The market reaction related to the changes in the benchmark interest rate is relevant for the 
whole economy. The knowledge of the relation between monetary policy and interest rates are 
extremely important, since monetary surprises, in other words, mistakes in the market 
regarding changes Selic rate target prediction, that can affect interest rates from different 
maturity or maturities, directly impacting the Financial Administration. The aim of this study 
was to analyze the variation of the Brazilian Term Structure of Interest Rates (ETTJ) 
monetary surprises when checked at the time of the decision of the Brazilian Monetary Policy 
Committee (Copom) on the Selic rate target. For that reason, a quantitative descriptive study, 
which considered 88 regular meetings of the Copom in the period from January, 2004 to 
December, 2013 was developed.  Monetary surprises were identified through two distinct 
ways. The first one considered rates of DI1 corresponding to the last trade on the floor of the 
Copom meeting’s date, and the rate of the first transaction done in the next trading session. 
Thus 11 monetary surprises were identified. The second form averaged rates observed in the 
same contracts and occasions mentioned above, and thus, 10 monetary surprises were 
identified. For the analysis of the relation between variations of the yield curve and monetary 
surprises were considered maturities of 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18 and 24 months. As a result it was 
observed that monetary surprises and changes in the yield curve are directly proportional, 
moving on in the same direction for the two distinct forms of monetary surprises identified in 
this study. Furthermore, it was used in the analysis of unanimity in the decision of the Copom 
to test their informational content, and it was observed, as a result, a smaller variation of ETTJ 
when the Copom decision was unanimous. In summary, it is meant that the results of this 
study are in line those presented by other authors, it is possible to prove the correlation 
between the variation of the yield curve and monetary surprises as well as verify that the 
magnitude of the variations decreases throughout ETTJ, a fact that may be related to the 
transparency of monetary policy and national experience in term of the inflation targeting 
system. 
 
Keywords: Term Structure of Interest Rates. Monetary Policy. Selic Rate. Monetary 
Surprises. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A política monetária pode ser entendida como o conjunto de medidas adotadas pelas 

autoridades monetárias para atuar no controle da oferta de moeda e das taxas de juros, 

possibilitando incentivar o crescimento econômico, evitar o aumento dos preços, entre outros 

objetivos econômicos de um país. No ano de 1999, seguindo a tendência de outras economias 

mundiais e consolidando a visão de que bancos centrais devem possuir independência 

operacional e buscar a estabilidade dos preços da economia, o Brasil adotou o sistema de 

metas para a inflação como regime de política monetária, onde se tem a definição, de uma 

meta para a inflação, pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e que deve ser perseguida 

através de instrumentos empregados pelo Banco Central do Brasil (BCB). 

No âmbito do BCB, o Comitê de Política Monetária (Copom) tem como principal 

objetivo a definição das diretrizes da política monetária e o estabelecimento da meta da Taxa 

Selic, considerada como a taxa básica brasileira, uma vez que influencia os juros de toda a 

economia, sendo referência para remuneração de investimentos financeiros, bem como para a 

concessão de empréstimos (TABATA; TABAK, 2004). 

A Estrutura a Termo da Taxa de Juros (ETTJ) é definida como a relação entre as taxas 

de curto e longo prazo, dada pela chamada curva de retorno (yield curve) e é representada pela 

expressão gráfica da curva de juros de títulos, que indica a taxa corrente de retorno para 

distintos vencimentos (ROSSI, 1997). Conforme Franklin Jr., Duarte, Neves e Melo (2012), a 

ETTJ é considerada como um conceito central da teoria econômica e financeira, sendo 

utilizada na precificação de conjuntos de fluxos de caixa. Tabata e Tabak (2004) dizem que a 

ETTJ traduz, em um dado momento, a expectativa do comportamento futuro das taxas de 

juros e que quando o Copom altera a meta para a Taxa Selic podem ocorrer modificações 

nesta estrutura, tornando-se essencial o entendimento de suas variações. 

Dado o nível de transparência e de credibilidade do Copom na condução da política 

econômica, presume-se que o mercado procura antecipar os movimentos na meta para a Taxa 

Selic incorporando aos juros futuros as chamadas componentes antecipadas, ou seja, as taxas 

esperadas a serem aprovadas pelo Copom (ZABOT; CAETANO; CALDEIRA, 2013).  

Oliveira e Ramos (2011) dizem que as surpresas monetárias podem ser entendidas como os 

erros de previsão do mercado ou componentes não antecipados a respeito das alterações da 

meta da Taxa Selic, e que, como estas surpresas não estão refletidas nas taxas de juros até a 
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sua efetivação, quanto efetivadas deve-se observar ajustes no mercado para que esta nova 

realidade da taxa básica de juros seja refletida. 

Considerando este contexto, a fim de compreender melhor o comportamento das taxas 

de juros, uma vez que se trata de assunto de extrema importância para a administração 

financeira, foi proposto o desenvolvimento do presente estudo, tendo como período de análise 

janeiro de 2004 a dezembro de 2013. A seguir, estão descritos o problema de pesquisa, os 

objetivos geral e específicos, a justificativa e a estrutura do estudo. 

 

1.1 Problema de Pesquisa 

 

Qual é a variação da ETTJ quando verificadas surpresas monetárias na ocasião da 

decisão do Copom a respeito da meta da Taxa Selic? 

 

1.2 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste estudo é analisar a variação da ETTJ, em diferentes 

vencimentos ou maturidades, quando verificadas surpresas monetárias na ocasião da decisão 

do Copom a respeito da meta da Taxa Selic. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos deste estudo são: (i) identificar surpresas monetárias na 

ocasião da decisão do Copom a respeito da meta da Taxa Selic; e (ii) analisar a variação da 

ETTJ quando verificadas surpresas monetárias, considerando-se a questão da unanimidade 

na decisão do Copom, ou seja, a concordância ou não de todos os membros votantes do 

Copom quanto à aprovação da meta da Taxa Selic. 

 

1.4 Justificativa 

 

Conforme Zabot, Caetano e Caldeira (2013), mudanças na taxa básica de juros e a 

reação dos mercados a tais mudanças são questões relevantes para toda a economia. O 

entendimento da relação entre a política monetária e as taxas de juros do mercado é de 
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extrema importância, uma vez que surpresas monetárias podem afetar as taxas de juros de 

diferentes prazos ou vencimentos. 

Damodaran (2002) diz que a Administração Financeira está relacionada ao conjunto 

de ações e procedimentos administrativos que envolvem as atividades financeiras de uma 

organização, tendo como principal objetivo o controle de recursos e análise a situação 

financeira das organizações, sendo considerada essencial, uma vez que contribui diretamente 

com a tomada de decisão. Segundo o mesmo autor, Administração Financeira baseia-se nos 

princípios do investimento, do financiamento e dos dividendos, ou seja, princípios que se 

relacionam diretamente com a política monetária nacional e as taxas de juros. 

O estudo justifica-se pelos pressupostos apresentados, a temática em questão, bem 

como pela importância do entendimento da variação da ETTJ quando verificadas surpresas 

monetárias na ocasião da decisão do Copom a respeito da meta da Taxa Selic, uma vez que se 

trata de assunto de grande relevância para toda a economia, mas principalmente para a 

Administração Financeira devido ao impacto das taxas de juros em questões como elaboração 

de orçamento de capital, determinação do preço de ativos financeiros, bem como na gestão de 

riscos de mercado. 

 

1.5 Estrutura do Estudo 

 

O estudo divide-se em cinco capítulos, sendo o primeiro de caráter introdutório. No 

capítulo 2 tem-se o referencial teórico sobre os principais temas que norteiam o estudo. O 

capítulo 3 traz a metodologia utilizada e o capítulo 4 apresenta a análise dos resultados. Por 

fim, o capítulo 5 traz as considerações finais do estudo. 
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2 REFERENCAL TEÓRICO 

 

2.1 Política Monetária 

 

Conforme Lopes e Rossetti (1998), a política monetária pode ser entendida como o 

controle do governo sobre a oferta de moeda e das taxas de juros com o objetivo de atingir-se 

a política econômica planejada. Os autores também definem a política monetária como a 

atuação das autoridades monetárias para controlar a liquidez do sistema econômico, através da 

utilização de seus instrumentos de efeitos diretos ou induzidos.  

Considerando-se que as autoridades monetárias devem gerenciar o sistema financeiro 

nacional, estas não podem simplesmente emitir moeda para satisfazer as necessidades da 

economia, uma vez que tal ação resultaria em altos índices inflacionários, bem como no 

descontrole das taxas de juros. Buscando uma solução para este gerenciamento, empregam 

instrumentos que permitem o controle monetário e a circulação de moeda. Assim, o conjunto 

de medidas adotadas pelas autoridades monetárias objetivando o controle da oferta de moeda 

e das taxas de juros para garantir a liquidez de uma economia pode ser entendido como a 

política monetária. 

A política monetária é dividida em duas formas de atuação. Pode ser considerada 

como uma política expansionista ou restritiva. Quando expansionista, proporciona aumento na 

quantidade de dinheiro em circulação com o objetivo de incentivar a demanda e o crescimento 

econômico. A política monetária restritiva atua na restrição do dinheiro em circulação, 

promovendo o desaquecimento da economia e buscando evitar o aumento dos preços 

(LOPES; ROSSETTI, 1998). 

As autoridades monetárias utilizam instrumentos para operacionalizarem a política 

monetária. No Brasil, considera-se que os instrumentos mais utilizados são o recolhimento 

compulsório, o redesconto de liquidez e as operações de mercado aberto ou open market. O 

recolhimento compulsório pode ser entendido como um depósito, ou uma reserva bancária, 

que as instituições financeiras necessitam manter no BCB, calculados percentualmente sobre 

o volume de depósitos à vista de seus clientes, objetivando o controle da multiplicação de 

moeda. O redesconto de liquidez caracteriza-se como um empréstimo que o BCB concede às 

instituições financeiras para atendê-las quanto às necessidades de reservas bancárias legais. 

As operações de mercado aberto consistem na compra e venda de títulos públicos por parte do 

BCB, afetando assim o volume de reservas das instituições financeiras. Ou seja, tem-se 
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contração das reservas nos dias em que as vendas de títulos são maiores que os resgates, e 

expansão quando os resgates de títulos superam as vendas. As operações de mercado também 

são consideradas como uma forma de atuação do BCB na sinalização da taxa básica de juros, 

uma vez que o rumo da política monetária é entendido por meio da taxa de juros a qual foram 

negociados os títulos públicos entre o BCB e o mercado (SHAPIRO, 1994). 

Carvalho, Souza, Sicsú, Paula e Studart (2000) dizem que a política monetária, através 

de mudanças na oferta de reservas bancárias, influencia o nível da taxa de juros de curto 

prazo. No Brasil, através das operações de mercado aberto, o BCB atua fortemente no 

mercado de reservas, definindo a oferta adequada de moeda e mantendo a demanda de 

reservas das instituições financeiras, com o objetivo de evitar a volatilidade excessiva das 

taxas de juros. Os autores também afirmam que o BCB, por meio das taxas de juros de curto 

prazo, busca sinalizar o rumo da política monetária influenciando a curva de juros da 

economia. 

Conforme o Decreto nº. 3088, de 21 de junho de 1999, o Brasil adotou a sistemática de 

metas para a inflação como regime de política monetária. Anteriormente à adoção deste 

regime, as autoridades monetárias utilizavam o regime de câmbio fixo como forma de atuar 

no comportamento dos preços domésticos. Porém, com a implantação do regime de câmbio 

flutuante, em janeiro de 1999, fez-se necessária a adoção de uma nova âncora nominal, e 

consequentemente, optou-se pelo regime de metas da inflação, seguindo a tendência de outras 

economias mundiais que adotaram, desde o início dos anos 90, essa estratégia de política 

monetária, consolidando a visão de que bancos centrais devem possuir independência 

operacional e objetivar a busca pela estabilidade dos preços da economia (MENDONÇA; 

DEZORDI; CURADO, 2005). 

O regime de metas da inflação tem como principal característica a fixação de uma 

meta, definida pelo CMN, para o indicador de inflação, no caso o índice de Preço ao 

Consumidor Amplo (IPCA). Neste regime, as autoridades monetárias buscam o controle 

inflacionário perseguindo esta meta através de políticas desenvolvidas pelo BCB 

(OLIVEIRA; RAMOS, 2011). Conforme Mendonça (2001), este regime, ao contrário de 

simples regras políticas, permite ao BCB a utilização de modelos de decisão conjuntamente 

com informações relevantes, possibilitando-se a aplicação da política mais adequada para 

obter-se a meta da inflação, sendo considerado um regime bastante maleável. 
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2.2 Banco Central do Brasil 

 

Considera-se como banco central a instituição que se tenha atribuído o dever de 

regular o volume de recursos e de crédito da economia, objetivando assegurar a estabilidade 

do poder de compra da moeda nacional, bem como a promoção do desenvolvimento do 

sistema financeiro de determinada economia. Assim, entende-se que a principal função de um 

banco central consiste em adequar o volume dos meios de pagamento a real capacidade da 

economia, absorvendo recursos com o devido equilíbrio dos preços através de instrumentos 

como a expansão da moeda, do crédito e da taxa de juros (CARVALHO; SOUZA; SICSÚ; 

PAULA; STUDART, 2000). 

Os primeiros bancos centrais surgiram na Europa durante o século XVI devido às 

necessidades apresentadas pelas instituições financeiras atuantes na época, principalmente no 

que se refere à emissão de moeda. Porém, consideram-se os bancos centrais instituições 

recentes, originadas, em sua grande maioria, principalmente nos países industrializados, no 

final do século XIX e início do século XX. A sua formação relaciona-se à concentração de 

funções, principalmente a partir do direito de emissão, em bancos privados que começaram a 

assumir a figura de verdadeiros bancos centrais. Somadas ao direito de emissão, demais 

funções assumidas por estes bancos contribuíram para que estes fossem absorvendo as 

características de bancos do estado, como por exemplo, a função de depositário das reservas 

dos demais bancos. Como primeiros bancos centrais podem-se citar o Banco de Amsterdã, 

fundado em 1609, e o Riksbank, fundado na Suécia em 1656. Porém, destaca-se o Banco da 

Inglaterra, fundado em 1694, como melhor exemplo para o processo de formação dos bancos 

centrais modernos, iniciando-se como uma instituição privada, mas que posteriormente 

agrupou de forma mais clara as funções de um banco central (CAPIE; GOODHART; 

FISCHER; SCHNADT, 1996). 

No Brasil, instituído pela Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, o BCB é uma 

autarquia federal integrante do Sistema Financeiro Nacional (SFN), com atuação em todo o 

território nacional. Considera-se o BCB como o principal executor das orientações do CMN, 

sendo responsável por garantir o poder de compra da moeda nacional. Antes da criação do 

BCB, as funções típicas de autoridade monetária, a partir de 1945, eram desempenhadas pelo 

Tesouro Nacional, pelo Banco do Brasil (BB) e pela Superintendência da Moeda e do Crédito 

(Sumoc). O Tesouro Nacional responsabilizava-se pela emissão da moeda. O BB atuava no 

recebimento dos depósitos compulsórios e voluntários dos bancos comerciais, e na execução 
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de operações de câmbio, desempenhando assim as funções de banqueiro do governo e banco 

dos bancos, controlando inclusive as operações de comércio exterior. A Sumoc tinha como 

finalidade o controle monetário, atuando nas regras relacionadas às reservas obrigatórias dos 

bancos comerciais, nas taxas do redesconto, bem como nos juros sobre depósitos bancários, 

supervisionando a atuação dos bancos comerciais, gerindo a política cambial e até mesmo 

representando o Brasil em organismos internacionais (LOPES; ROSSETTI, 1998). 

Consideram-se como finalidades do BCB o desenvolvimento e gerenciamento das 

políticas monetária, cambial, de crédito, e também a organização e fiscalização do SFN. Além 

disso, outra finalidade do BCB é a gestão do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). 

Entendem-se como objetivos do BCB o controle da liquidez da economia, a manutenção das 

reservas internacionais, o estímulo à poupança, a busca pela estabilidade e o permanente 

aperfeiçoamento do sistema financeiro (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2013). 

Dentre as atribuições do BCB, as principais são a emissão da moeda, o recebimento 

dos recolhimentos compulsórios e voluntários, e a realização de redesconto e empréstimo às 

instituições financeiras. Consideram-se também como atribuições a execução dos serviços de 

compensação de cheques e outros papéis, a negociação de títulos públicos, o controle de 

crédito, a fiscalização das instituições financeiras, o controle do fluxo de capitais estrangeiros 

em território nacional, e a vigilância de possíveis interferências de outras empresas nos 

mercados financeiros e de capitais (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2013). 

 

2.3 Comitê de Política Monetária 

 

O Copom foi instituído no ano de 1996, objetivando estabelecer as diretrizes da 

política monetária e definir a taxa de juros (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 1996). A 

criação deste Comitê buscou proporcionar maior transparência por parte do BCB e ritual 

adequado ao processo decisório, a exemplo do que já era adotado pelos principais bancos 

centrais do mundo. Desde a sua instituição, o Copom passou por uma série de atualizações 

quanto ao seu objetivo, periodicidade de suas reuniões, composição, bem como atribuições de 

seus integrantes, visando o aperfeiçoamento do seu processo decisório e que refletiram as 

mudanças de regime monetário. 

Devido ao Decreto nº 3.088, em 21 de junho de 1999, que definiu a sistemática de 

metas para a inflação como diretriz da política monetária nacional, as decisões do Copom 

passaram a ter como objetivo o cumprimento das metas para a inflação definidas pelo CMN.  
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Objetivando desenvolver a política monetária, definir a meta da Taxa Selic, bem como 

de analisar o Relatório de Inflação, os membros da Diretoria Colegiada do Copom e os chefes 

de alguns departamentos do BCB reúnem-se ordinariamente oito vezes ao ano. Tais reuniões 

dividem-se em dois dias de atividades. No primeiro dia da reunião, discute-se a conjuntura da 

economia e as expectativas gerais para variáveis macroeconômicas, como inflação, nível de 

atividade, balanço de pagamentos, entre outros, bem como a economia internacional. No 

segundo dia de reunião, são discutidas alternativas para a taxa de juros de curto prazo e 

recomendações referentes à política monetária, finalizando com a decisão da meta para a Taxa 

Selic. Esta dinâmica de oito reuniões anuais ocorre desde 2006. Antes desse período, as 

reuniões eram realizadas mensalmente. A decisão final da reunião do Copom para a Taxa 

Selic é imediatamente publicada na página do BCB na internet e divulgada para a imprensa. 

Já a sua ata é divulgada somente na quinta-feira da semana posterior a cada reunião, dentro do 

prazo regulamentar de seis dias úteis, utilizando-se os mesmo canais de comunicação 

(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2013). 

O Gráfico 1 apresenta a evolução da meta da Taxa Selic verificada no período de 

janeiro de 2004 a dezembro de 2013. 

 
Gráfico 1 – Evolução da meta da Taxa Selic: Jan/2004 a Dez/2013 

 
Fonte: Banco Central do Brasil. 
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2.4 Taxa Selic 

 

Fundado em 14 de novembro de 1979, o Sistema Especial de Liquidação e Custódia 

(Selic) trata-se de um sistema para registro e custódia de transações com títulos públicos 

federais e depósitos interfinanceiros. Este Sistema foi criado através de uma parceria entre o 

BCB e a Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto (Andima), objetivando 

proporcionar maior transparência e segurança às negociações de títulos públicos. Por seu 

intermédio, também são efetuadas as liquidações das operações de mercado aberto e de 

redesconto, decorrentes da condução da política monetária (BANCO CENTRAL DO 

BRASIL, 2014). 

Podem ser participantes do Selic, além do BCB e do Tesouro Nacional, bancos, caixas 

econômicas, distribuidoras e corretoras de títulos e valores mobiliários, e demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo BCB. Atualmente, o Selic possui aproximadamente 500 

participantes e 10.000 clientes individualizados, tendo uma média diária de operações de 

compra e venda de títulos, entre instituições do mercado, de R$ 564 bilhões (BANCO 

CENTRAL DO BRASIL, 2014). 

Conforme a Circular nº 2.900, de 24 de junho de 1999, define-se Taxa Selic como a 

taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Selic para títulos federais. 

Considera-se que a Taxa Selic precifica a troca de reservas, por um dia, entre as instituições 

financeiras, bem como entre tais instituições e o próprio BCB. Mais especificamente, para o 

cálculo da Taxa Selic são consideradas as operações de compra e venda de títulos federais, 

onde o comprador assume compromisso de revenda e o vendedor assume compromisso de 

recompra, para liquidação no dia útil subsequente (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2013). 

Carvalho, Souza, Sicsú, Paula e Studart (2000) dizem que a Taxa Selic é considerada 

como a taxa de juros de mais baixo risco vigente no país, servindo como referência para o 

mercado e exercendo influências diretas sobre toda economia nacional. Os autores afirmam 

que o BCB, através de seus instrumentos de política monetária, atua na formação da taxa 

básica de juros, ou seja, utilizando-se o recolhimento compulsório na demanda por reservas, 

bem como as operações de mercado aberto nos ajustes de oferta, o BCB controla a oferta e a 

demanda fazendo com que se tenha uma taxa de juros compatível com a meta anunciada pelo 

Copom. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Taxa_SELIC
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2.5 Estrutura a Termo da Taxa de Juros 

 

Rossi (1997) define a ETTJ como a relação entre as taxas de curto e longo prazo, dada 

pela chamada curva de retorno (yield curve), que é a expressão gráfica da estrutura a termo da 

taxa de juros de títulos, e que indica a taxa corrente de retorno de longo prazo para distintos 

vencimentos. Assim, entende-se que a ETTJ é a representação gráfica da taxa de juros versus 

prazo, no qual cada ponto corresponde a uma taxa de juros associada e uma determinada 

maturidade, obtida com base em títulos financeiros. 

Conforme Fraletti (2004), a ETTJ pode apresentar 03 formatos distintos: ascendente, 

descendente e uniforme. Para cada formato a ETTJ também é classificada de forma distinta. 

No primeiro caso, onde os juros aumentam com o prazo e assim se tem o formato ascendente, 

a ETTJ é denominada ETTJ Normal. Para o formato descendente tem-se a denominação de 

ETTJ Invertida. Neste caso têm-se juros mais baixos para prazos mais longos. Por final, onde 

se observa uma curva teórica com rendimentos idênticos para todos os prazos, tem-se a ETTJ 

Uniforme. 

Teorias de estruturas temporais buscam entender os motivos que levam a ETTJ 

apresentar formas distintas em determinado momento. Mesmo considerando-se controvérsias 

a respeito de preferências pela liquidez, bem como relacionadas às restrições institucionais, 

pode-se entender como certa a expectativa de que as taxas de curto prazo desempenham 

grande peso na determinação das taxas de longo prazo. Estas teorias são divididas em Teoria 

das Expectativas Puras, Teoria da Preferência pela Liquidez, Teoria do Habitat Preterido e 

Teoria da Segmentação de Mercado (FRALETTI, 2004).  

Segundo Fraletti (2004), a Teoria das Expectativas Puras diz que as taxas forward 

refletem as taxas spot esperadas no futuro. Esta teoria fundamenta-se na questão de que dado 

o horizonte de investimento, é possível optar por três estratégias de investimentos: aplicação 

pelo período total, aplicações por períodos mais curtos, que podem ser renovados até 

totalizarem o horizonte desejado, e aplicação de maior prazo a ser carregado até o período 

desejado. Estas formas de investimentos deverão ser comparadas entre si por investidores 

racionais, criando-se assim movimentos de preços até que tais formas sejam idênticas, ou seja, 

desconsiderando-se custos de transação, títulos com perfis diferentes em relação aos seus 

vencimentos deverão ser entendidos como perfeitos substitutos. 

A Teoria da Preferência pela Liquidez diz que as taxas forward refletem as taxas spot 

esperadas no futuro, somadas a um determinado prêmio pela liquidez. Esta Teoria baseia-se 
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no fato de que investidores possuem maior interesse em atuar com operações de maturidades 

curtas, e que, de forma distinta, tomadores de recursos apresentam preferência por maiores 

prazos para os financiamentos de seus projetos. Devido a essas preferências divergentes, 

verifica-se que os investidores exigem prêmios crescentes e proporcionais ao prazo da 

operação, uma vez que podem necessitar de liquidez antes do previsto. Assim, pode-se 

considerar que esta Teoria justifica a ETTJ Normal, onde se encontra a curva de formato 

ascendente (FRALETTI, 2004). 

Desenvolvida por Modigliani e Sutch (1966), a Teoria do Habitat Preferido diz que 

investidores e tomadores de recursos apresentam preferência na atuação em determinada 

maturidade do mercado, indicada como habitat. Devido ao desequilíbrio de oferta e demanda 

que pode ocorrer em determinada maturidade, investidores são obrigados e alterarem a 

maturidade de atuação, e, para essas alterações, devem receber um prêmio de risco. Assim, a 

Teoria do Habitat Preferido diz que a estrutura temporal reflete a expectativa da taxa spot 

futura somadas ao prêmio de risco. Diferentemente da Teoria da Preferência pela Liquidez, 

este prêmio de risco não está relacionado a uma compensação financeira pela liquidez, mas 

sim pela necessidade de deslocamento do habitat preferido. 

Conforme Fraletti (2004), a Teoria da Segmentação de Mercado considera que 

investidores e tomadores de recursos possuem fortes preferências por certas maturidades, e 

que, ao contrário da Teoria do Habitat Preferido, não estão propensos a alterar a maturidade 

de atuação mesmo recebendo um determinado prêmio de risco. Neste cenário, considera-se 

que não existe relação entre as taxas de curto e de longo prazo, bem como as expectativas são 

irrelevantes. Consequentemente, a forma da ETTJ seria determinada basicamente pela oferta e 

demanda de instrumentos financeiros para diferentes setores. 

 

2.6 Trabalhos Empíricos 

 

Existe uma vasta literatura internacional a respeito da relação entre política monetária 

e a ETTJ. Cook e Hahn (1989) analisaram, para o período de 1974 a 1979, o impacto das 

alterações na taxa do Fed Funds (taxa básica de juros dos Estados Unidos da América) em 

títulos públicos norte-americanos. Considerando 75 observações em que o Federal Reserve 

(FED) alterou a taxa básica da economia americana, os autores concluíram que as mudanças 

da taxa básica foram significantes para todas as maturidades analisadas, apresentando menor 

relevância para as maturidades mais longas. Os autores afirmam que o aumento de 01 ponto 
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percentual na taxa do Fed Funds está relacionado ao aumento de 0,55 pontos percentuais na 

T-bill de três meses, mas em apenas 0,10 pontos percentuais de aumento para um título 

público de 30 anos. Na mesma linha de pesquisa, Roley e Gordon (1995) e Edelberg e 

Marshall (1996) também verificaram que os comunicados do FED não afetaram as taxas de 

juros de longo prazo, concluindo-se assim que o mercado antecipa as ações de política 

monetária e as incorpora às taxas de longo prazo.  

Rudebusch e Williams (2008) e Jansen (2011) estudaram a relação entre a 

comunicação do FED e a ETTJ. Os resultados das pesquisas mostraram que esta 

comunicação, quando relacionada às projeções das taxas de juros, auxilia a moldar as 

expectativas do mercado financeiro, melhorando consequentemente o desempenho 

macroeconômico, e que a clareza desta comunicação é inversamente proporcional à 

volatilidade do mercado, reforçando a importância de uma comunicação transparente para a 

política monetária. Em pesquisa parecida, Lucca e Trebbin (2009) analisaram a ETTJ em 

períodos de declarações do Federal Open Market Committee (FOMC). Os autores concluíram 

que o mercado incorpora as informações presentes nos comunicados deste Comitê e que 

expectativas das taxas futuras podem ser extraídas destes comunicados. 

Blinder, Ehrmann, Fratzscher, Haan e Jansen (2008) dizem que a comunicação dos 

bancos centrais é objeto de estudo em vários trabalhos por todo o mundo, e que pode ser uma 

importante ferramenta dos bancos centrais devido a sua capacidade de mover os mercados 

financeiros, de melhorar a previsibilidade das decisões de política monetária, bem como de 

auxiliar no alcance dos objetivos macroeconômicos. Na mesma linha de pesquisa, Born, 

Ehrmann e Fratzscher (2011) indicaram que comunicados otimistas impactam positivamente 

o mercado, e que discursos e entrevistas apresentaram menores impactos em período de 

estabilidade econômica, porém são considerados significantes em período de crises 

financeiras. 

Estrella e Mishkin (1997) examinaram a relação entre a ETTJ e a política monetária 

européia. Os autores afirmam que a política monetária é um importante determinante da 

ETTJ, devendo ser vista como uma referência útil de informação, e que pode ser utilizada 

para orientar a política monetária européia. Brand, Buncic e Turunen (2010) pesquisaram o 

comportamento da ETTJ em datas em que Banco Central Europeu (BCE) divulgou 

informações a respeito da taxa de juros, política monetária e demais decisões. Como resultado 

dos trabalhos, os autores verificaram que a comunicação do BCE impacta diretamente na 

expectativa do mercado financeiro, bem como na curva de juros de longo prazo. Em pesquisa 
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parecida, Filbien e Labondance (2013) verificaram que o mercado europeu extrai informações 

dos anúncios do BCE, bem como considera tais informações para a tomada de decisão de 

investimentos. Além disso, concluíram também que a previsibilidade da política monetária do 

BCE tem aumentado ao longo do tempo. 

Quanto ao impacto de surpresas de política monetária na dinâmica de ETTJ, pode-se 

citar as pesquisas de Bagliano e Favero (1998), Evans e Marshall (1998), Haldane e Read 

(2000), bem como Kuttner (2001), que objetivou estimar o efeito de decisões do FED na 

ETTJ norte-americana em virtude de mudanças antecipadas e não antecipadas na taxa básica 

de juros. O autor analisou o impacto das alterações na taxa do Fed Funds nas taxas dos Fed 

Futures, considerando as maturidades de 3, 6, 12, 24, 60, 120 e 360 meses. Como resultado 

principal do trabalho, o autor afirma que existe uma forte relação entre as mudanças não 

antecipadas, ou seja, nas surpresas de políticas monetárias e a ETTJ. O autor ainda indica que 

tais surpresas não apresentam impactos significantes para alterar a parte longa da ETTJ, fato 

este explicado pelo autor como uma possível falha na hipótese de expectativas na curva longa.  

Na mesma linha de pesquisa, Winkelmanna, Bibingerb e Linzert (2013) propuseram 

em sua pesquisa uma nova abordagem econométrica para analisar a dinâmica da ETTJ e os 

anúncios de política monetária. Baseado em comparações das taxas de juros de curto e longo 

prazo em períodos próximos aos anúncios, desenvolveram um teste que detecta a ocorrência 

de surpresas do mercado. O teste proposto foi aplicado a 133 anúncios do BCE, no período de 

2001 a 2012. Como conclusão, os autores indicaram que os resultados obtidos corroboram 

com a afirmativa de que os bancos centrais orientam as expectativas do mercado, e mudanças 

significativas na ETTJ ocorreram somente após a comunicação do BCE. 

No Brasil, Tabak (2003) analisou a relação entre as decisões do Copom a respeito da 

meta da Taxa Selic e a ETTJ brasileira. O autor procurou examinar se existem surpresas 

significativas na política monetária, bem como verificar se a introdução do regime de câmbio 

flutuante e do sistema de metas de inflação aumentou o componente da surpresa ao longo da 

ETTJ. Para isso, foram utilizados contratos de swaps CDI/Pré de vencimentos de 6, 12 e 24 

meses, e considerado o período de 1995 a 2000. Como conclusão dos trabalhos, o autor indica 

que e ETTJ não responde inteiramente às mudanças de política monetária indicadas pela 

alteração na meta da Taxa Selic, explicando ainda que este fato relaciona-se à transparência 

da política econômica devido ao sistema de metas de inflação. 

Tabata e Tabak (2004) estudaram o impacto da decisão do Copom sobre a ETTJ. Para 

isso, os autores fizeram um estudo de evento com o método de regressão dos mínimos 



24 
 

 
 

quadrados ordinários (MQO) para mensurar os efeitos nas taxas de mercado considerando a 

decisão do Copom a respeito da meta da Taxa Selic. O período do estudo foi de janeiro de 

2000 e agosto de 2003, onde ocorreram 45 reuniões do Copom. As informações utilizadas 

pelos autores foram os contratos de swaps Pré-DI negociados na Bolsa de Mercadorias & 

Futuros (BM&F), com vencimentos de 1, 2, 3, 6 e 12 meses. A meta não antecipada foi 

calculada pelos autores considerando-se a diferença entre a meta da taxa Selic, divulgada após 

o término da reunião do Copom, e a expectativa indicada pelo mercado. Em 5 ocasiões, no 

período analisado, os autores verificaram surpresa do mercado na decisão do Copom. Como 

resultado dos trabalhos os autores concluíram que as menores maturidades da ETTJ 

antecipam os movimentos do Copom, porém fato este não verificado para as maturidades de 6 

e 12 meses. Além disso, os autores também afirmam que o impacto do Copom é absorvido 

pelas taxas de curto prazo nos dias que antecedem a reunião. Outra conclusão do estudo é que 

quando decomposta a meta para a Taxa Selic em antecipada e não antecipada observa-se que 

o mercado antecipa apenas parcialmente a decisão do Copom, classificando assim o mercado 

de juros como não eficiente, uma vez que os impactos na ETTJ podem durar mais que um dia, 

além de se verificar uma reação exagerada pelo mercado. Por fim, outro resultado encontrado 

pelos autores é que somente a surpresa na decisão do Copom, ou seja, a meta não antecipada 

pelo mercado é que afeta a ETTJ.   

Wu (2009) analisou a influência do Copom sobre a ETTJ, considerando o período de 

2004 a 2008. Através da aplicação de Vetores Autoregressivos (VAR), o autor utilizou em sua 

análise informações diárias dos contratos futuros de DI de 1 dia, de vencimentos de 1, 3, 6, 12 

e 24 meses, e como variáveis explicativas as decisões do Copom a respeito da meta para a 

Taxa Selic, os índices de inflação, os indicadores da produção industrial e do comercial 

varejista. O autor afirma que se pode observar a influência do Copom sobre a ETTJ através 

das decisões correntes sobre a meta da Taxa Selic e pela antecipação do mercado em relação 

às decisões futuras do Copom. Ou seja, considerando-se que no Brasil tem-se o emprego do 

regime de Metas para a Inflação, informações que levam o mercado a revisar suas projeções 

de inflação também geram expectativa de movimentos futuros na meta da Taxa Selic. Outro 

resultado verificado é de que as decisões do Copom só possuem efeitos expressivos sobre a 

ETTJ quando são inesperadas, sugerindo que o que realmente importa é a magnitude da 

surpresa, e não a mudança em si na meta da Taxa Selic. No período analisado foram 

encontradas nove decisões consideradas como surpresas, observando-se efeitos significativos 
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destas surpresas, com movimentos de abertura da curva, nas maturidades ou vencimentos de 3 

e 6 meses. 

Sekkel e Alves (2010) tiveram como objetivo analisar como as variáveis 

macroeconômicas e a política monetária afetam a ETTJ, bem como os fatores que a 

compõem. Para a pesquisa foi considerado o período de 1995 a 2003, e se utilizou uma 

metodologia de aproximação da função de reação da política monetária dentro de um modelo 

VAR. Como resultado, os autores indicaram é menor a inclinação da ETTJ diante de 

surpresas de política monetária, perfil semelhante aos resultados verificados para a economia 

dos EUA. Porém, os autores disseram que choques de política monetária explicam melhor as 

variações da ETTJ do Brasil quando comparado aos EUA. Outro ponto analisado foi a 

importância das variáveis macroeconômicas para a dinâmica da ETTJ. Concluíram que 

surpresas da produção industrial apresentam grande impacto sobre esta Estrutura, e que 

economias emergentes também são geralmente impactadas pelas surpresas relacionadas ao 

risco país. 

Nunes, Holland e da Silva (2011) estudam o impacto das decisões do Copom sobre a 

ETTJ. Os autores realizaram um estudo de eventos considerando o período de janeiro de 2000 

a julho de 2008. Os autores dividem este período em duas fases distintas, objetivando separar 

as situações de introdução do Regime de Metas da Inflação (janeiro de 2000 a agosto de 

2003) e quando este regime apresenta certa maturidade (setembro/2003 a julho de 2008). Para 

o estudo, os autores utilizam as informações dos contratos de swap pré-DI negociados na 

BM&F, considerando os vencimentos de 1, 2, 3, 6 e 12 meses. Como resultado dos trabalhos, 

os autores indicam que os efeitos surpresas não são significativos para as maturidades acima 

de 3 meses, e que o poder explicativo das autoridades monetárias aumentou, sendo que o 

mercado tem efetuado os ajustes das expectativas com certa antecedência. Outro resultado 

destacado pelos autores é que os efeitos surpresas ao longo da ETTJ estão próximos aos 

observados para os EUA e Alemanha, e superiores quando comparados as economias italiana 

e britânica, indicando assim que as expectativas do mercado estão ajustadas à condução do 

BCB quanto ao Regime de Metas da Inflação. 

Oliveira e Ramos (2011) objetivaram identificar choques não antecipados de política 

monetária e estudar a relação entre estes choques e a ETTJ brasileira, adaptando para o 

mercado nacional a metodologia apresentada por Kuttner (2001). O período analisado pelos 

autores foi 2002 a 2009, onde ocorreram 78 reuniões do Copom. Foram utilizados os 

contratos futuros de depósitos interbancários de 1 Dia (DI de 1 dia), considerando as 
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maturidades de 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e 24 meses. Os autores definiram dois tipos de surpresas, 

denominadas S1 e S2. A surpresa S1 objetivou representar a diferença entre o que o mercado 

esperava e o que realmente ocorreu após o anúncio do Copom, e a surpresa S2 a revisão da 

expectativa do mercado em relação à meta a ser definida pelo Copom na próxima reunião 

deste Comitê, após o mercado conhecer a recente decisão a respeito da meta da Taxa Selic. 

Para calcular S1 e S2, os autores verificaram a expectativa do mercado quanto às taxas 

overnights antes e após o anúncio do Copom, sendo as diferenças entre elas consideradas 

como surpresas para a decisão da meta da Taxa Selic. Como resultados, verificaram 21 

ocasiões de surpresas para o período analisado, sendo divididas estas surpresas em 7 para S1 e 

em 14 para S2. Para estudar a relação entre as surpresas e a ETTJ brasileira, os autores 

estimaram a correlação entre ambas, considerando as maturidades citadas anteriormente para 

a ETTJ, encontrando-se forte correlação para as menores maturidades, e que diminui 

inversamente proporcional ao aumento da maturidade da ETTJ. Assim, os autores concluíram 

que o BCB tem sido capaz de influenciar os juros prefixados de mercado para um prazo de 

pelo menos dois anos através da decisão da meta da Taxa Selic.  

Zabot, Caetano e Caldeira (2013) verificaram os efeitos das decisões do Copom a 

respeito da definição da meta da Taxa Selic, e a ETTJ, considerando a hipótese de que o 

mercado, comportando-se racionalmente, busca antecipar a decisão deste Comitê. Assim, 

investigaram a relação entre os choques não antecipados, ou seja, a componente não esperada 

pelo mercado e curva de juros. Considerando que o mercado preocupa-se em compreender o 

comportamento do Copom através de uma regra do tipo Taylor, os autores verificaram se 

mudanças nas taxas de juros futuras dependem das alterações anteriores na meta da Taxa 

Selic, da expectativa em relação à inflação para os próximos 12 meses, hiato do produto e 

cambial, além do componente não antecipado. Os choques não antecipados ou surpresas 

monetárias foram calculados considerando-se a primeira diferença das taxas de juros de 

mercado. Foram encontradas 8 ocasiões onde verificaram-se os choques não antecipados. Para 

tal estudo, os autores consideraram o período de 2006 a 2010, e utilizaram informações dos 

contratos de DI-Futuro, convertidos em maturidades fixas de 3, 6, 12, 24 e 36 meses através 

da metodologia de interpolação cubic-spline, bem como de informações presentes nos 

relatórios Focus, divulgado semanalmente, pelo BCB. Como resultado dos trabalhos, os 

autores afirmam que os coeficientes relacionados às variáveis associadas à função de reação 

do BCB não se mostraram significativos, sustentando o argumento de que o mercado constrói 

suas expectativas levando em consideração informações disponíveis sobre as decisões da 
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autoridade monetária. Os autores também indicaram que das 32 reuniões do Copom ocorridas 

durante o período analisado, em 8 ocasiões entende-se que as decisões deste Comitê não 

foram antecipadas adequadamente pelo mercado. Conforme os autores, este número baixo de 

decisões não antecipadas pode ser entendido como uma evolução da política monetária 

quando comparado a trabalhos anteriores, devido à implantação do regime de metas para a 

inflação. Por fim, os autores concluíram também que as surpresas monetárias são relevantes 

ao explicar o comportamento das taxas de juros de menores maturidades. 

Costa Filho e Rocha (2010) verificaram se uma melhor comunicação do BCB torna a 

política monetária mais previsível, analisando-se as atas das reuniões do Copom e o Relatório 

Trimestral de Inflação. Ou seja, se o sinal emitido pelo Copom sobre o curso futuro das taxas 

de juros é entendido pelo mercado. Os autores analisaram o período de 1999 a 2008, e 

utilizaram um modelo E-Garch, regredindo a variação diária dos contratos de Swap DI-PRÉ 

de 30, 180 e 360 dias, pelos indicadores de surpresa na taxa Selic, surpresa no IPCA, surpresa 

na produção industrial, e variáveis dummies referentes à ata do Copom, Relatório Trimestral 

de Inflação e dias da semana, buscando neste último caso trabalhar com questões relacionadas 

à liquidez do mercado. Inicialmente, buscou-se verificar se existe impacto da comunicação do 

Copom sobre o mercado e, em seguida, verificar se a reação do mercado depende do conteúdo 

da ata deste Comitê, analisando a existência de diferentes impactos quando sinalizados 

períodos de aumento, estabilidade ou redução da meta da Taxa Selic. Como resultado dos 

trabalhos, os autores indicaram que a comunicação do Copom afeta o mercado financeiro e 

que a ata da reunião deste Comitê apresenta um efeito significativo de elevação dos juros dos 

contratos analisados. Assim, os autores indicam que na maioria das divulgações das atas a 

leitura destas pelo mercado foi de sinalização de elevação dos juros futuros por parte da 

autoridade monetária. Apesar deste efeito de elevação dos juros, os autores indicam que a 

comunicação do Copom pode ser considerada como um instrumento de eficaz de política 

monetária, uma vez que se verificaram reduções na volatilidade das taxas de juros. Por fim, 

destaca-se também que os autores afirmam que a surpresa na taxa Selic é um indicador 

importante para explicar o comportamento dos juros, verificando-se os maiores ajustes em 

ocasiões quando a nova meta da Taxa Selic estabelecida pelo Copom estava em nível não 

prevista pelo mercado.  

Na mesma linha de pesquisa, Janot e Mota (2012) também analisaram o impacto da 

comunicação do BCB sobre a ETTJ brasileira através das atas de reuniões do Copom e dos 

Relatórios Trimestrais de Inflação. Os autores analisaram o período de 2004 a 2009, onde se 
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verificaram 54 divulgações das atas do Copom e 22 Relatórios de Inflação, utilizando um 

modelo E-GARCH para verificar a variação diária dos vértices da ETTJ e a sua relação com 

surpresas de informações macroeconômicas e de decisão de política monetária, tanto da 

economia brasileira quanto da americana. As surpresas foram calculadas considerando a 

diferença entre o valor realizado no dia da divulgação e mediana das expectativas de mercado 

do dia anterior, divulgada pelo BCB, padronizadas pelo desvio-padrão da amostra. Desta 

maneira, os autores encontraram 13 surpresas monetárias no período de análise do estudo. 

Como conclusão, os autores verificaram redução da volatilidade das taxas de juros nas datas 

de divulgação atas de reuniões do Copom e dos Relatórios Trimestrais de Inflação, bem como 

afirma que foram impactados os vértices mais curtos na ocasião da divulgação ata do Copom, 

e os vértices de médio prazo na ocasião da divulgação do Relatório Trimestral de Inflação. 

Costa Filho e Rocha (2009) analisaram o papel da comunicação na condução da 

política monetária do BCB. Os objetivos dos autores foram examinar a possibilidade de se 

estimar movimentos futuros de política monetária através da análise de tais atas, entender se 

estes instrumentos de comunicação devem ser objeto de estudo de analistas econômicos, bem 

como verificar a relação entre o conteúdo informacional das atas e indicadores econômicos de 

expectativas de inflação e hiato do produto. Para compreender estes objetivos, os autores 

consideraram o período de 1999 a 2006 e utilizaram um índice para captar os riscos do 

cumprimento das metas de inflação apresentados nas atas do Copom, entendendo assim que a 

comunicação deste Comitê pode ser considerada consistente, ou seja, que as indicações 

apresentadas nas atas foram seguidas por ações na mesma direção. Os autores também 

encontraram evidências de que o entendimento do histórico da Taxa Selic e das sinalizações 

contidas na ata do Copom captadas pelo índice citado anteriormente pode ser considerado, de 

forma satisfatória, capaz de prever o curso desta taxa, justificando assim trabalhos de analistas 

financeiros quanto à análise destas atas, mesmo combinado com os indicadores econômicos 

de expectativas de inflação e hiato do produto. Por fim, os autores afirmam que os resultados 

encontrados corroboram com a afirmação de que atas das reuniões do Copom apresentam um 

papel importante para a condução da política monetária brasileira. 

Na mesma linha de pesquisa, Chague, De-Losso, Giovannetti e Manoel (2013) 

também utilizaram um índice para quantificar de forma qualitativa a informação das atas das 

reuniões do Copom. Os autores analisaram as divulgações do período de 2000 a 2012, 

utilizando uma metodologia que permitiu classificar as palavras presentes nas atas em temas 

semânticos pré-determinados, com o objetivo de construir um indicador de fator de otimismo 
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(FO) do BCB em relação ao ambiente econômico. Os autores verificaram que em períodos de 

otimismo existe uma redução nas taxas dos vértices longos da ETTJ, bem como encontraram 

evidências de que existe maior volatilidade da curva de juros de maturidades curtas e médias. 

Concluíram ainda que os resultados verificados estão em linha com a premissa de que a 

comunicação do BCB pode ser um excelente instrumento de política monetária devido ao 

impacto desta sobre as expectativas do mercado.  

Mendonça e Simão Filho (2011) buscaram analisar os efeitos da transparência do BCB 

sobre o mercado financeiro. Os autores examinaram os impactos das diferentes dimensões da 

transparência da autoridade monetária na ETTJ, do período de 2002 a 2005. Como resultado 

dos trabalhos, os autores indicaram que a variação da taxa de juros futuros de 3 meses é 

influenciada pelas informações contidas nas atas das reuniões do Copom, nos Relatórios 

Trimestrais de Inflação e no boletim Focus, concluindo assim que informações do Copom 

sobre a meta da taxa Selic têm um efeito importante sobre as expectativas do mercado de 

juros futuro, e que a transparência do BCB é benéfica para a economia, pois reduz a 

assimetria de informação, servindo propriamente até mesmo como uma guia para o mercado. 

Além disso, vale ressaltar também que os autores analisaram a questão da unanimidade na 

decisão do Copom e verificaram maior reação do mercado em decisões não unânimes. Os 

autores atribuíram esta questão ao aumento do conteúdo informativo das atas referentes às 

reuniões do período de 2004 e 2005. Nestas reuniões, quando a decisão não foi unânime 

verificou-se uma melhora no conteúdo informativo, uma vez que os votos de discordância 

passaram a ser explicados em tais atas.  

Assim, conforme verificado neste referencial teórico, pode-se entender que o tema 

proposto para o presente estudo é de grande importância e é amplamente discutido por autores 

que analisaram tanto cenários internacionais, quanto o cenário brasileiro. Em resumo, nestes 

trabalhos foram estudadas as variações da ETTJ, as relações entre as mudanças da taxa básica, 

sendo estas mudanças divididas por alguns autores como antecipadas e não antecipadas, a 

comunicação das autoridades monetárias e a questão da transparência destas autoridades 

quanto à condição das políticas econômicas. 

Diversas metodologias foram utilizadas para a construção da ETTJ, para a 

identificação das surpresas monetárias, bem como para analisar o conteúdo informacional dos 

comunicados das autoridades monetárias, explicitando assim que não existe um consenso a 

respeito da melhor métrica a ser utilizada para o desenvolvimento de análises relacionadas ao 

assunto em questão. Mesmo assim, apesar do emprego de metodologias distintas, algumas 
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conclusões podem ser consideradas unânimes como, por exemplo, de que a política monetária 

é um importante determinante da ETTJ e que as mudanças não antecipadas na taxa básica de 

juros podem ser consideradas como essenciais para o entendimento do comportamento dos 

juros, sendo que impactam principalmente as menores maturidades da ETTJ. Assim, em linha 

com os demais resultados apresentados no referencial teórico, neste estudo esperava-se 

encontrar uma relação entre as surpresas monetárias e a variação da ETTJ, bem como um 

maior impacto nos menores vencimentos ou maturidades, esperando inclusive maior variação 

desta Estrutura em decisões não unânimes do Copom.    
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3 METODOLOGIA 

 

Conforme Gil (2009), pode-se entender como pesquisa o procedimento racional e 

sistemático que objetiva encontrar respostas a determinados problemas propostos. Utiliza-se a 

pesquisa quando não há a disponibilidade de informações suficientes que possam responder 

tais problemas, e também quando existem informações disponíveis, mas que devido ao seu 

estado de desordem, não se pode relacioná-las aos problemas. Uma pesquisa é desenvolvida 

ao longo de fases, que abrangem desde a adequada formulação do problema, até a 

apresentação satisfatória dos resultados. Além disso, para a elaboração de uma pesquisa deve-

se realizar o concurso dos conhecimentos disponíveis, a utilização de métodos, técnicas, entre 

outros procedimentos científicos. 

Andrade (2002) diz que se considerando os objetivos das pesquisas, estas podem ser 

classificadas em exploratórias, descritivas e explicativas. As pesquisas exploratórias têm 

como principal objetivo o aprimoramento de idéias ao a descoberta de intuições, sendo que 

este tipo de pesquisa busca proporcionar maior familiaridade ao problema, tornando-se mais 

explícito ou até mesmo possibilitando a construção de hipóteses. Além disso, destaca-se 

também que para o desenvolvimento das pesquisas exploratórias utiliza-se o levantamento 

bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram relação direta com o problema a ser 

pesquisado, e análise de exemplos que contribuam com a compreensão do problema. Na 

maioria dos casos, a pesquisa exploratória assume a forma de pesquisa bibliográfica ou estudo 

de caso. 

As pesquisas descritivas objetivam o estabelecimento de relações entre variáveis, 

preocupando-se em observar, registrar, analisar, classificar e interpretar fatos, não tendo estes 

interferências do pesquisador, ou seja, não sendo manipulados pelo pesquisador. Assim, 

entende-se que a pesquisa descritiva tem como objetivo o registro e análise de fatores que se 

relacionam com o fenômeno ou processo a ser estudado (ANDRADE, 2002). Gil (2009) diz 

que as pesquisas descritivas também têm como objetivo principal a descrição das 

características de determinada população, sendo que apresentam como característica mais 

significativa a utilização de técnicas padronizadas de coletas de dados, como questionário e a 

observação sistemática. Além disso, considera-se que as pesquisas descritivas, em conjunto 

com as pesquisas exploratórias, são mais utilizadas quanto os pesquisadores preocupam-se 

com a atuação prática. 
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Conforme Gil (2009), as pesquisas explicativas têm como principal objetivo a 

identificação de fatores que contribuam ou que são determinantes para a ocorrência de 

fenômenos. Esse tipo de pesquisa pode ser considerado como o que mais aprofunda o 

conhecimento da realidade, uma vez que busca explicar a razão dos acontecimentos. Grande 

parte deste tipo de pesquisa classifica-se como experimental e ex-post facto. O conhecimento 

científico é em grande parte amparado pelos resultados obtidos em pesquisas explicativas. 

Porém, isto não significa que as pesquisas exploratórias e descritivas tenham menor valor, 

pois podem constituir uma etapa prévia indispensável, ou seja, uma pesquisa explicativa pode 

ser a continuação de uma pesquisa descritiva, uma vez que a identificação dos fatores 

determinantes de um fenômeno exige que este tenha sido descrito ou detalhado de forma 

suficiente. 

Segundo Richardson (1999), as pesquisas podem ser classificadas, quanto à 

abordagem do problema, em qualitativas e quantitativas. O autor diz que as pesquisas 

qualitativas têm como principal objetivo o maior entendimento de particularidades do 

comportamento dos indivíduos. Considera-se que este tipo de pesquisa busca descrever a 

complexidade de determinado problema, analisar a interação entre certas variáveis, 

compreender e classificar processos dinâmicos sociais. Assim, nas pesquisas qualitativas 

encontram-se análises mais aprofundadas em relação ao fenômeno objeto de estudo.  

Richardson (1999) indica que as pesquisas quantitativas se caracterizam pelo emprego 

de instrumentos estatísticos, tanto na coleta quanto no tratamento dos dados, como por 

exemplo, cálculo de média, desvio-padrão, e até mesmo pela utilização de regressões. Ao 

contrário das pesquisas qualitativas, as quantitativas preocupam-se com o comportamento 

geral dos acontecimentos e não busca o aprofundamento dos fenômenos. Além disso, destaca-

se que a abordagem quantitativa é freqüentemente aplicada aos estudos descritivos, 

procurando descobrir e classificar as relações entre as variáveis e as causalidades entre 

fenômenos. 

Assim, considerando-se as classificações de pesquisas apresentadas nos parágrafos 

anteriores, entende-se que o presente estudo pode ser classificado como descritivo 

quantitativo, pois para a obtenção dos objetivos propostos, de forma resumida, buscou-se 

realizar o estabelecimento de relações entre variáveis, utilizando instrumentos estatísticos e 

tendo como principal preocupação o comportamento geral dos acontecimentos. 
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3.1 Procedimentos Metodológicos 

 

Para o desenvolvimento do estudo foram utilizadas as decisões do Copom a respeito 

da meta da Taxa Selic observadas no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2013, em que 

foram realizadas 88 reuniões ordinárias do Copom. Em resumo, através de informações 

coletadas na página do BCB na internet, verificaram-se como decisões 35 reduções, 26 

manutenções e 27 aumentos na meta da Taxa Selic. O Gráfico 2 apresenta a frequência das 

decisões do Copom verificadas no período analisado. Além disso, destaca-se também que em 

68 reuniões as decisões foram unânimes, ou seja, teve-se a concordância de todos os membros 

votantes do Copom quanto à aprovação da meta da Taxa Selic. As informações das reuniões 

que ocorreram no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2013 podem ser consultadas no 

Apêndice A. 

 
Gráfico 2 – Decisões do Copom a respeito da meta da Taxa Selic: Jan/2004 a Dez/2013 

 
Fonte: Banco Central do Brasil. 
  

 Os dados utilizados no estudo foram extraídos dos Certificados de Depósito 

Interbancário (CDI), obtidos na página da Central de Custódia e Liquidação Financeira de 

Títulos (Cetip) na internet, e dos Contratos Futuros de Taxa Média de Depósitos 

Interfinanceiros de Um Dia (DI1), obtidos na página da Bolsa de Valores, Mercadorias e 

Futuros (BM&FBOVESPA) na internet. O CDI pode ser entendido como um título negociado 

entre bancos e instituições financeiras, sem a incidência de impostos, que reflete basicamente 
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condições de liquidez, uma vez que pode ser considerado como uma operação lastreada que 

não apresenta risco de crédito do tomador, de forma análoga à Selic. Em relação aos contratos 

de DI1, negocia-se a taxa de juros efetiva anual, com base em 252 dias úteis, até o vencimento 

do contrato, definida pela acumulação das taxas diárias de CDI no período compreendido 

entre a data de negociação e o vencimento do contrato. Neste mercado são negociadas as 

taxas com vencimentos nos próximos quatro meses, a partir da data atual, e os meses que dão 

início a cada trimestre, negociando-se preços unitários (PU) descontados da respectiva taxa, 

que devem valer em seus vencimentos o valor de cem mil reais.  

A estratégia utilizada para a obtenção dos objetivos propostos foi o desenvolvimento 

das seguintes etapas: (i) identificação de surpresas monetárias, entendidas como os erros de 

previsão do mercado ou componentes não antecipadas a respeito das alterações da meta da 

Taxa Selic; (ii) cálculo das variações da ETTJ em diferentes vencimentos; e (iii) análise 

empírica da relação entre as variações da ETTJ e as surpresas monetárias identificadas, 

aplicando-se regressões pelo modelo linear de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), com 

correção pelo procedimento sugerido por Newey e West (1987). 

Em relação à etapa de identificação das surpresas monetárias, foram utilizadas duas 

formas distintas de cálculos, objetivando contribuir com o enriquecimento de análises 

relacionadas ao tema. Uma consideração importante que deve ser destacada antes da 

apresentação das equações para tal identificação é que no período considerado neste estudo, o 

anúncio do Copom a respeito da meta da Taxa Selic ocorre após o fechamento do mercado. 

Consequentemente deve-se considerar que novas informações somente foram incorporadas 

pelo mercado no próximo dia útil após a reunião do Copom. 

Para a identificação das surpresas monetárias denominadas no presente estudo como 

S1, foi empregada ferramenta análoga ao apresentado por Oliveira e Ramos (2011), que por 

sua vez adaptaram para o mercado brasileiro a metodologia desenvolvida por Kuttner (2001). 

O cálculo baseia-se na comparação da taxa do último negócio realizado no pregão do dia da 

reunião do Copom e a taxa do primeiro negócio do pregão posterior, considerando-se o 

contrato de DI1 de menor maturidade. Para este mesmo procedimento, Oliveira e Ramos 

(2011) utilizaram as informações da taxa do leilão de abertura e da taxa média da última meia 

hora de negociação deste mesmo contrato de DI1. Esta dinâmica de comparar o fechamento 

do pregão do dia da reunião do Copom e a abertura do pregão posterior objetiva reduzir a 

interferência de outros fatores econômicos que podem gerar eventuais distorções nas análises. 
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Considerando-se que a meta da Taxa Selic apresenta elevada relação com a taxa CDI 

(no período de Jan/2004 a Dez/2013 a correlação calculada entre a Taxa Selic e a taxa CDI foi 

de 0,999861), e que o mercado de DI1 busca antecipar a taxa média do CDI de uma 

determinada data até o vencimento do contrato, para o cálculo das surpresas monetárias S1 

foram utilizadas as seguintes equações: 
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Onde: 

- iultimo é a taxa anualizada do último negócio realizado no pregão da data da reunião do 

Copom, referente ao contrato de DI1 de menor maturidade ou vencimento;  

- CDI é a taxa anualizada do CDI verificada na data da reunião do Copom; 

- t o número de dias úteis da data da reunião do Copom até a liquidação do contrato de DI1 de 

menor maturidade ou vencimento; e  

- iprimeiro é a taxa anualizada do primeiro negócio realizado no pregão posterior à reunião do 

Copom, referente ao contrato de DI1 de menor maturidade ou vencimento. 

Apesar de poder ser considerada uma metodologia interessante para a identificação de 

surpresas monetárias, a dinâmica apresentada anteriormente pode apresentar distorções no 

caso de existência de grande participante do mercado interessado em manipular as taxas de 

fechamento ou abertura dos contratos de DI1, bem como devido à própria característica deste 

mercado, onde ordens de compras ou vendas lançadas após o horário de funcionamento do 

pregão têm validade para o pregão do dia seguinte, ou seja, o primeiro negócio de qualquer 

contrato de DI1 realizado no pregão posterior às reuniões do Copom pode estar relacionado às 

ordens de compras ou vendas lançadas no pregão anterior, e, consequentemente, não devem 

refletir novas informações a respeito da meta da Taxa Selic. 

Considerando-se as possibilidades de distorções apresentadas anteriormente, este 

estudo propõe de forma complementar a identificação das surpresas monetárias denominadas 

de S2, calculadas utilizando-se as taxas médias dos contratos de DI1 de menor maturidade, ou 

seja, comparando-se as taxas médias negociadas antes e depois da reunião do Copom, 

dinâmica considerada por Vieira e Gonçalves (2008) como uma medida clara de surpresa do 
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mercado. A utilização das taxas médias tem como principal contribuição questões 

relacionadas à liquidez, corrigindo assim distorções nas taxas negociadas. Porém, deve-se 

considerar também que as taxas médias podem não refletir exatamente a surpresa do mercado, 

uma vez que contêm informações que surgiram durante o pregão e que de certa forma devem 

influenciar o mercado. As surpresas monetárias S2 foram calculadas através das seguintes 

equações: 
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CDI

+
=

+
                                                                                                     (4) 

( )( )1 252
2 1

t
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= +                                                                                              (5) 

( )252 122 1
2
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S abert

−
 = −  

                                                                                                         (6) 

 

Onde: 

- iMediaCopom é a taxa média anualizada verificada no pregão da data da reunião do Copom, 

referente ao contrato de DI1 de menor maturidade ou vencimento; 

- CDI é a taxa anualizada do CDI verificada na data da reunião do Copom; 

- t o número de dias úteis da data da reunião do Copom até a liquidação do contrato de DI1 de 

menor maturidade ou vencimento; e  

- iMediaPosCopom é a taxa média anualizada verificada no primeiro pregão posterior à reunião do 

Copom, referente ao contrato de DI1 de menor maturidade ou vencimento. 

Objetivando ajustar possíveis conclusões equivocadas de surpresas monetárias, devido 

a pequenos valores não nulos resultantes das equações utilizadas para o cálculo das variáveis 

S1 e S2, de forma análoga ao utilizado por Oliveira e Ramos (2011), as decisões do Copom 

foram classificadas em “houve surpresa” e “não houve surpresa”. Para isso, de forma original, 

foi aplicada a metodologia de Tukey para a identificação de outliers. Conforme Hoaglin 

(2003), a metodologia de Tukey diz que, considerando-se um conjunto de dados, a diferença 

entre o primeiro quartil (Q1) e o terceiro quartil (Q3) pode ser entendida como um desvio 

interquartílico e empregado como uma medida de dispersão, e que os valores inferiores a Q1 - 

1,5* (Q3 - Q1), e superiores a Q3 + 1,5* (Q3 - Q1) podem ser classificados como outliers. 

Assim, foram classificadas como “houve surpresa” as decisões em que os valores calculados 

para S1 e S2 se trataram de outlier, e caso contrário, foram classificadas como “não houve 

surpresa”. A partir desta classificação, foram criadas as variáveis binárias denominadas neste 
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estudo como D1 e D2, que se referem a S1 e S2, respectivamente. As variáveis D1 e D2 

apresentam valor igual a 1 quando a decisão foi classificada como “houve surpresa” e valor 

igual a 0 quando a decisão foi classificada como “não houve surpresa”. 

Finalizada a etapa de identificação das surpresas monetárias S1 e S2, tem-se o cálculo 

das variações da ETTJ em diferentes vencimentos. Para isso foram consideradas as 

informações dos contratos de DI1 referentes aos vencimentos de 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e 24 

meses. Conforme Oliveira e Ramos (2011) e Zabot, Caetano e Caldeira (2013), as 

informações dos contratos de DI1 podem ser utilizadas para a elaboração da ETTJ, pois 

podem ser considerados similares aos títulos de zero-cupom, exceto pelo fato do ajuste diário 

de margem. Tais autores dizem que estudos internacionais utilizam títulos públicos prefixados 

zero-cupom para a construção da ETTJ, porém para a economia brasileira, a utilização destes 

papéis, que seriam as Letras do Tesouro Nacional (LTN), não seria adequada, uma vez que 

apresentam restrições de vencimentos e influência de prêmio de risco, podendo gerar análises 

distorcidas. 

Considerando que para o cálculo de S1 foram utilizadas as informações das taxas 

referentes ao último negócio realizado nas datas das reuniões do Copom e ao primeiro 

negócio realizado após as reuniões deste comitê, e que para o cálculo de S2 foram utilizadas 

as informações das taxas médias verificadas nestas mesmas ocasiões, os cálculos das 

variações da ETTJ em diferentes vencimentos também foram realizados utilizando-se duas 

equações distintas, empregando a mesma dinâmica de taxas. Assim, para o cálculo das 

variações da ETTJ que foram relacionados às surpresas monetárias S1, utilizou-se a seguinte 

equação: 

( )
( )
1

1
1

FechamentoDecisao

AberturaPosDecisao

i
ETTJ

i
+

∆ = −
+

                                                                                              (7) 

Onde: 

- iFechamentoDecisao é a taxa anualizada do último negócio realizado no pregão da data reunião do 

Copom, referente aos contratos de DI1, para os vencimentos de 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e 24 

meses; e 

- iAberturaPosDecisao é a taxa anualizada do primeiro negócio realizado no pregão que ocorreu 

após a reunião do Copom, referente aos contratos de DI1, para os vencimentos de 2, 3, 6, 9, 

12, 15, 18 e 24 meses. 

O cálculo das variações da ETTJ que foram relacionados às surpresas monetárias S2 

foi realizado considerando-se seguinte equação: 
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                                                                                                 (8) 

Onde: 

- iMediaDecisao é a taxa média anualizada verificada no pregão realizado na data reunião do 

Copom, referente aos contratos de DI1, para os vencimentos de 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e 24 

meses; e 

- iMediaPosDecisao é a taxa média anualizada verificada no primeiro pregão realizado após a 

reunião do Copom, referente aos contratos de DI1, para os vencimentos de 2, 3, 6, 9, 12, 15, 

18 e 24 meses. 

Por fim, para o desenvolvimento da última etapa, ou seja, para a análise empírica da 

relação entre as variações da ETTJ e as surpresas monetárias S1 e S2, foram realizadas 

regressões utilizando-se o modelo linear de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). 

Conforme Figueiredo Filho, Nunes, Rocha, Santos, Batista, Silva Júnior (2011), o modelo 

MQO pode ser considerado como o modelo estatístico de maior aplicação na ciência 

contemporânea, e que, objetiva estimar o grau de associação entre uma variável dependente 

Y, e um conjunto de variáveis explicativas Xi. Como forma de otimização dos resultados das 

regressões, também foi empregado o procedimento sugerido por Newey e West (1987), para 

que os erros-padrão sejam robustos à heterocedasticidade e à correlação serial da amostra. 

Esse mesmo procedimento foi utilizado em outros estudos como Tabata e Tabak (2004), 

Oliveira e Ramos (2011), Gonçalves Junior e Eid Junior (2011) e Zabot, Caetano e Caldeira 

(2013). 

Esta etapa da análise empírica da relação entre as variações da ETTJ e as surpresas 

monetárias também foi realizada de forma análoga ao desenvolvido por Oliveira e Ramos 

(2011). Assim, as regressões realizadas consideraram como variáveis dependentes as 

variações da ETTJ calculadas para os vencimentos de 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e 24 meses, e como 

variáveis explicativas as surpresas monetárias S1 e S2, interagindo com as variáveis binárias 

D1 e D2, respectivamente, que representam a questão da “surpresa” nas decisões do Copom, 

bem como interagindo com uma variável binária que representa a unanimidade na decisão do 

Copom, buscando-se analisar as variações da ETTJ em ocasiões onde se teve a concordância 

ou não de todos os membros votantes do Copom quanto à aprovação da meta da Taxa Selic.  

Para a análise das variações da ETTJ às surpresas monetárias S1 e a interação destas 

com a variável binária que representa a unanimidade na decisão do Copom foi utilizada a 

seguinte equação: 
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ΔETTJn =  α + β1 S1 + β2 S1*Una  + Ɛn                                                                                   (9) 

Onde: 

- ΔETTJn é a variável dependente, calculada através da variação na ETTJ;  

- α é o intercepto;  

- β1 e β2 são coeficientes angulares;  

- S1 são os valores calculados para S1; 

- Una é uma variável binária que apresenta valor igual a 1 quando a decisão foi unânime e 

valor igual a 0 quando a decisão não foi unânime; e 

Ɛn é o resíduo. 

Para a análise das variações da ETTJ e as interações entre as surpresas monetárias S1 e 

a variável binária D1, que se refere à classificação da decisão em “houve surpresa” ou “não 

houve surpresa”, e entre as surpresas monetárias S1 e a variável binária que representa a 

unanimidade na decisão do Copom, foi utilizada a seguinte equação: 

ΔETTJn =  α + β3 S1*D1 + β4 S1*D1*Una  + Ɛn                                                                    (10) 

Onde: 

- ΔETTJn é a variável dependente, calculada através da variação na ETTJ;  

- α é o intercepto;  

- β3 e β4 são coeficientes angulares;  

- S1 são os valores calculados para S1; 

- D1 é uma variável binária que apresenta valor igual a 1 quando a decisão foi classificada 

como “houve surpresa” e valor igual a 0 quando a decisão foi classificada como “não houve 

surpresa”; 

- Una é uma variável binária que apresenta valor igual a 1 quando a decisão foi unânime e 

valor igual a 0 quando a decisão não foi unânime; e 

- Ɛn é o resíduo. 

Para a análise das variações da ETTJ às surpresas monetárias S2 e a interação destas 

com a variável binária que representa a unanimidade na decisão do Copom foi utilizada a 

seguinte equação: 

ΔETTJn =  α + β5 S2 + β6 S2*Una  + Ɛn                                                                                 (11) 

Onde: 

- ΔETTJn é a variável dependente, calculada através da variação na ETTJ;  

- α é o intercepto;  

- β5 e β6 são coeficientes angulares;  
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- S2 são os valores calculados para S2; 

- Una é uma variável binária que apresenta valor igual a 1 quando a decisão foi unânime e 

valor igual a 0 quando a decisão não foi unânime; e 

Ɛn é o resíduo. 

Para a análise das variações da ETTJ e as interações entre as surpresas monetárias S2 e 

a variável binária D2, que se refere à classificação da decisão em “houve surpresa” ou “não 

houve surpresa”, e entre as surpresas monetárias S2 e a variável binária que representa a 

unanimidade na decisão do Copom, foi utilizada a seguinte equação: 

ΔETTJn =  α + β7 S2*D2 + β8 S2*D2*Una  + Ɛn                                                                    (12) 

Onde: 

- ΔETTJn é a variável dependente, calculada através da variação na ETTJ;  

- α é o intercepto;  

- β7 e β8 são coeficientes angulares;  

- S2 são os valores calculados para S2; 

- D2 é uma variável binária que apresenta valor igual a 1 quando a decisão foi classificada 

como “houve surpresa” e valor igual a 0 quando a decisão foi classificada como “não houve 

surpresa”; 

- Una é uma variável binária que apresenta valor igual a 1 quando a decisão foi unânime e 

valor igual a 0 quando a decisão não foi unânime; e 

- Ɛn é o resíduo. 
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4  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

  

A análise dos resultados inicia-se com a questão referente à identificação das surpresas 

monetárias S1 e S2. Na Tabela 1, estão apresentadas as principais estatísticas descritivas 

referentes aos valores calculados para tais surpresas, conforme as equações 3 e 6, 

respectivamente. Verifica-se que a média de S2 é superior à S1, indicando que maiores 

variações foram encontradas quando utilizadas para a identificação das surpresas monetárias 

as taxas médias negociadas antes e depois da reunião do Copom. Destaca-se também que o 

teste de Jarque-Bera rejeita a hipótese nula de que as surpresas monetárias S1 e S2 seguem 

distribuição normal. 

 

Tabela 1 – Estatísticas descritivas das surpresas monetárias S1 e S2 
 S1 S2 

Nº Observações 88  88  
Média 0,005632% 0,009047% 
Mediana 0,002698% 0,005722% 
Mínimo -0,683570% -0,381950% 
Máximo 0,345170% 0,374370% 
Desvio padrão 0,112070% 0,102760% 
Curtose 16,532  4,6318  
Assimetria -2,4438  0,24069  
Jarque-Bera 1.089,71  79,5135  
p-valor 0,000  0,000  

Fonte: Dados do estudo. 
 

Objetivando o ajuste de possíveis conclusões equivocadas de surpresa monetária 

devido a pequenos valores não nulos resultantes das equações utilizadas para o cálculo das 

variáveis S1 e S2, todas 88 reuniões foram classificadas como “houve surpresa” ou “não 

houve surpresa”, utilizando-se a metodologia de Tukey para a identificação de outliers, ou 

seja, uma metodologia não-paramétrica, uma vez que não se tratam de distribuições normais. 

Como resultados, considerando-se os valores calculados para S1, 11 decisões foram 

classificadas como “houve surpresa”, e considerando-se os valores calculados para S2, 10 

decisões foram classificadas dessa mesma forma. Os Gráficos 3 e 4 apresentam a evolução 

dos valores calculados para as surpresas monetárias S1 e S2, respectivamente, bem como 

destacam as reuniões que tiveram as decisões classificadas como “houve surpresa”. 
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Gráfico 3 – Surpresas monetárias S1 

 
Fonte: Dados do estudo. 

 
Gráfico 4 – Surpresas monetárias S2 

 
Fonte: Dados do estudo. 

 

No estudo de Oliveira e Ramos (2011), a classificação das decisões em “houve 

surpresa” ou “não houve surpresa” foi realizada considerando-se a relação entre a mediana e 

um desvio padrão. Assim, valores calculados para as surpresas monetárias, inferiores a uma 

mediana menos um desvio padrão deveriam ser classificados como “houve surpresa”, e o 
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mesmo para valores superiores a uma mediana somada a um desvio padrão. Como forma de 

comparação, no presente estudo também foi empregada esta metodologia de classificação e, 

como resultados, se verificaram que tanto para S1 quanto para S2 foram classificadas como 

“houve surpresa” as mesmas decisões assim classificadas pela metodologia de Tukey. Porém, 

para S2, esta metodologia proposta por Oliveira e Ramos (2011) também classificou mais 3 

decisões como “houve surpresa” (reuniões nº 96, 101 e 134). Apesar da diferença nos 

resultados encontrados utilizando-se essas duas formas de classificação, no prosseguimento 

deste trabalho não foram consideradas as informações obtidas através da metodologia 

proposta por Oliveira e Ramos (2011), ou seja, foram considerados apenas os resultados 

encontrados pelo emprego da metodologia não-paramétrica de Tukey. 

Com o objetivo de validar a classificação discutida anteriormente e que foi utilizada 

nas demais etapas do presente estudo, bem como entender se de fato o mercado foi 

surpreendido, foram analisadas as reuniões classificadas como “houve surpresa”, utilizando 

de forma complementar informações do Boletim Focus. Este Boletim é um relatório 

divulgado semanalmente pelo BCB, sempre às segundas-feiras, e contém perspectivas sobre 

indicadores econômicos, entre eles a própria meta da Taxa Selic, coletadas junto às principais 

instituições financeiras do país. Assim, esperava-se que nas reuniões classificadas como 

“houve surpresa” fossem verificadas diferenças entre a meta da Taxa Selic aprovada pelo 

Copom e a previsão divulgada no Boletim Focus.  

A Tabela 2 apresenta informações referentes às decisões classificadas como “houve 

surpresa”, tanto para a os valores calculados para S1, quanto para os valores calculados para 

S2, bem como a meta da Taxa Selic anterior, a taxa aprovada, a taxa prevista pelo Boletim 

Focus e também a questão da unanimidade na decisão do Copom. Assim, considerando-se os 

valores calculados para S1, das 11 decisões classificadas como “houve surpresa”, 7 decisões 

foram diferentes das previsões divulgadas no Boletim Focus. Considerando-se os valores 

calculados para S2, das 10 decisões classificadas como “houve surpresa”, também 7 decisões 

foram diferentes das previsões divulgadas no Boletim Focus. Em resumo, nesta análise 

observou-se que na maioria das decisões classificadas como “houve surpresa” realmente o 

mercado foi surpreendido. Porém, apesar do Boletim Focus ser um relatório divulgado pelo 

próprio BCB e apresentar as perspectivas das principais instituições financeiras do país sobre 

a meta da Taxa Selic, este Boletim apresenta certa limitação relacionada à defasagem da sua 

informação, uma vez que faz referência à perspectiva econômica da semana anterior à reunião 

do Copom. Por este motivo, o Boletim Focus não foi utilizado neste estudo para a 
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identificação de surpresas monetárias, mas apenas nesta proposta de validação, uma vez que a 

sua utilização poderia gerar análises distorcidas devido a novos cenários econômicos que 

possam ter influenciado as decisões do Copom. 

 

Tabela 2 – Decisões Classificadas como “Houve Surpresa” para S1 e S2 

Reunião Data da 
reunião 

Meta Selic 
Anterior 
(% a.a.) 

Meta Selic 
Aprovada 
(% a.a.) 

Previsão 
Focus 

(% a.a.) 

Houve 
Surpresa S1 

Houve 
Surpresa S2 

Unanimidade 
na decisão 
do Copom 

92 21/01/2004 16,50 16,50 16,00 Sim Sim Não 

101 20/10/2004 16,25 16,75 16,50 Sim Não Sim 

106 16/03/2005 18,75 19,25 19,25 Sim Não Sim 

121 30/08/2006 14,75 14,25 14,50 Sim Sim Sim 

123 29/11/2006 13,75 13,25 13,25 Sim Sim Não 

138 29/10/2008 13,75 13,75 14,00 Sim Sim Sim 

142 29/04/2009 11,25 10,25 10,25 Sim Sim Sim 

143 10/06/2009 10,25 9,25 9,50 Sim Sim Não 

149 17/03/2010 8,75 8,75 8,75 Sim Sim Não 

161 31/08/2011 12,50 12,00 12,50 Sim Sim Não 

174 17/04/2013 7,25 7,50 7,25 Sim Sim Não 

175 29/05/2013 7,50 8,00 7,75 Não Sim Sim 

Fonte: Dados do estudo e BCB. 

 

Devido às distintas metodologias utilizadas para a identificação de surpresas 

monetárias, bem como pelos dados utilizados nas análises, os resultados apresentados na 

Tabela 2 apresentam de certa forma diferenças nas ocasiões classificadas como surpresas 

monetárias, quando comparados aos resultados encontrados por outros autores. Janot e Mota 

(2012), para o período de 2004 a 2009, encontraram 13 surpresas monetárias. Zabot, Caetano 

e Caldeira (2013), verificaram 8 choques não antecipados para o período de 2006 a 2010. Já 

Oliveira e Ramos (2011) encontraram 7 surpresas monetárias, no período de 2002 a 2009, 

relacionadas à aprovação do Copom a respeito da meta da Taxa Selic.  Apesar da diferença no 

número de surpresas monetárias encontradas quando comparados o mesmo período, pode-se 

considerar que os resultados são similares, verificando-se inclusive as mesmas decisões 

classificadas como surpresas monetárias em trabalhos distintos, como, por exemplo, as 

reuniões do Copom número 142 e 143, classificadas desta forma tanto por Oliveira e Ramos 

(2011), quanto no presente estudo. 
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Outro ponto a ser destacado é em relação ao baixo número de surpresas monetárias 

identificadas, ou seja, das 88 reuniões analisadas neste estudo, apenas 12 delas foram 

classificadas desta forma, considerando-se S1 ou S2. Conforme Zabot, Caetano e Caldeira 

(2013), este resultado pode ser entendido como uma evolução da política monetária quando 

comparado a trabalhos anteriores, devido à implantação do regime de metas para a inflação. 

Identificadas as surpresas monetárias S1 e S2, segue-se a análise dos resultados com a 

apresentação do cálculo das variações da ETTJ, que foi realizado empregando-se as equações 

7 e 8, para os vencimentos de 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e 24 meses. Em algumas reuniões não 

foram calculadas as variações da ETTJ para todos os vencimentos propostos, uma vez que não 

ocorreram negócios para os contratos de DI1 relativos a tais vencimentos. Devido a este 

motivo, na ETTJ de 3 meses não será analisada a reunião nº. 145, na ETTJ de 15 meses não 

será analisada a reunião nº. 128, na ETTJ de 18 meses não serão analisadas as reuniões nº. 95, 

100, 130 e 145, e por fim, na ETTJ de 24 meses não serão analisadas as reuniões nº. 98, 145, 

153 e 162. Ressalta-se que nestas ocasiões as decisões não foram classificadas como “houve 

surpresa”. 

As Tabelas 3 e 4 apresentam as principais estatísticas descritivas referentes aos valores 

calculados das variações da ETTJ aplicáveis à S1 e S2, respectivamente. Em ambas as 

Tabelas 3 e 4 verifica-se que a variação média da ETTJ é maior para as maturidades ou 

vencimentos de curto prazo. A ETTJ de maturidades ou vencimentos de 15, 18 e 24 meses, ou 

seja, de longo prazo, apresentam menores variações. Assim como Tabak (2003), este 

resultado sugere que a ETTJ responde apenas parcialmente às alterações na meta da Taxa 

Selic. Segundo o autor, o fato em questão pode ser relacionado à transparência da política 

econômica nacional. Observa-se também a maior parte das variações médias calculadas 

apresentaram resultados positivos, ou seja, pode-se concluir que na maioria das decisões 

analisadas as taxas praticadas no pregão seguinte à reunião do Copom foram inferiores às 

taxas praticadas na data reunião do Copom. Este resultado seria esperado, uma vez que o 

comportamento geral verificado no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2013, conforme 

apresentado no Gráfico 1, foi de redução da meta da Taxa Selic. Por fim, destaca-se também 

que o teste de Jarque-Bera rejeita a hipótese nula de distribuição normal para todas as 

variações da ETTJ analisadas. 

 

 



46 
 

 
 

Tabela 3 – Estatísticas descritivas das variações da ETTJ aplicáveis à S1 

 ∆ 02 
Meses 

∆ 03 
Meses 

∆ 06 
Meses 

∆ 09 
Meses 

∆ 12 
Meses 

∆ 15 
Meses 

∆ 18 
Meses 

∆ 24 
Meses 

Nº Observações 88  87  88  88  88  87  84  84  

Média 0,0115% 0,0222% 0,0271% 0,0140% 0,0253% 0,0008% 0,0038% -0,0009% 

Mediana 0,0018% 0,0088% 0,0000% 0,0085% 0,0000% 0,0000% 0,0087% 0,0000% 

Mínimo -0,4387% -0,2513% -0,2589% -0,5781% -0,2857% -0,5354% -0,7283% -0,8150% 

Máximo 0,3936% 0,4480% 0,5045% 0,3877% 0,3339% 0,3341% 0,2998% 0,3006% 

Desvio padrão 0,0895% 0,0901% 0,0950% 0,1164% 0,1056% 0,1339% 0,1466% 0,1364% 

Curtose 9,6640  6,1655  7,1843  8,2931  1,4283  3,07970  7,55050  13,8810  

Assimetria -0,28848  1,32080  1,69050  -0,81650  0,52286  -0,7524  -1,79100  -2,30560  

Jarque-Bera 343,660  163,095  231,165  261,956  11,490  42,591  244,440  748,842  

p-valor 0,000  0,000  0,000  0,000  0,003  0,000  0,000  0,000  

Fonte: Dados do estudo. 
 

Tabela 4 – Estatísticas descritivas das variações da ETTJ aplicáveis à S2 

 ∆ 02 
Meses 

∆ 03 
Meses 

∆ 06 
Meses 

∆ 09 
Meses 

∆ 12 
Meses 

∆ 15 
Meses 

∆ 18 
Meses 

∆ 24 
Meses 

Nº Observações 88  87  88  88  88  87  84  84  

Média 0,0103% 0,0105% 0,0090% 0,0030% 0,0045% 0,0017% 0,0013% -0,0069% 

Mediana 0,0132% 0,0112% 0,0131% -0,0059% -0,0018% 0,0036% 0,0062% 0,0004% 

Mínimo -0,4207% -0,4322% -0,5027% -0,6375% -0,6013% -0,6465% -0,9818% -1,0253% 

Máximo 0,3686% 0,4283% 0,4764% 0,4511% 0,5144% 0,4321% 0,4766% 0,2864% 

Desvio padrão 0,0978% 0,1132% 0,1405% 0,1507% 0,1522% 0,1508% 0,1716% 0,1681% 

Curtose 5,1946  3,8742  3,4980  3,6704  3,1129  3,56220  11,73900  14,5730  

Assimetria -0,32666  -0,22988  -0,50820  -0,71289  -0,35810  -0,7628  -2,00220  -2,65210  

Jarque-Bera 100,506  55,175  48,654  56,850  37,411  54,437  538,444  841,811  

p-valor 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  

Fonte: Dados do estudo. 
 

Finalizada a apresentação do cálculo das variações da ETTJ, tem-se a terceira e última 

etapa da estratégia utilizada para obtenção dos objetivos propostos neste estudo, que é a 

análise empírica da relação entre as variações da ETTJ e as surpresas monetárias S1 e S2, 

obtida através de regressões realizadas pelo modelo linear MQO, com correção por Newey-

West. Conforme Zabot, Caetano e Caldeira (2013), devido à utilização desta metodologia, os 

valores que foram estimados e apresentados asseguram a devida robustez para as regressões, 

sendo que não se fez necessária a apresentação de testes de diagnósticos, como o teste de 

heterocedasticidade e de autocorrelação.  
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Apesar de assegurada esta robustez, ressalta-se que os modelos propostos no presente 

estudo podem apresentar certas deficiências, como por exemplo, ausência de variáveis 

relevantes, assim como a assimetria das variações da ETTJ, conforme já discutido 

anteriormente. Porém, cabe destacar que este estudo teve como principal interesse estudar a 

significância da relação entre as variáveis explicativas e a variável dependente, e não buscar o 

aperfeiçoamento das equações regredidas. Outra questão importante a ser considerada é que 

não foram levados em consideração outros instrumentos de política monetária, como por 

exemplo, questões relativas à reserva bancária, aos títulos públicos, entre outras. 

A análise da relação entre as variações da ETTJ e as surpresas monetárias S1 e S2 foi 

realizada considerando-se interações destas surpresas com variáveis binárias D1 e D2, que se 

referem à classificação das decisões em “houve surpresa” ou “não houve surpresa”, e com a 

variável binária “Una”, que representa a unanimidade na decisão do Copom. 

Na Tabela 5, são apresentados os resultados das regressões realizadas utilizando-se a 

equação 9, que objetivou analisar a surpresa monetária S1 e a sua interação com a variável 

binária “Una”. Observa-se que as variáveis dependentes S1 e S1*Una, bem como todas as 

regressões foram significativas nas maturidades ou vencimentos analisados, ou seja, pode-se 

considerar que todas as regressões foram válidas e que as variáveis S1 e S1*Una são 

relevantes para explicar as variações da ETTJ. Ressalta-se que este resultado é análogo ao 

encontrado por Oliveira e Ramos (2011), destacando ainda que, conforme esperado, as 

surpresas monetárias S1 moveram-se na mesma direção que as variações na ETTJ, ou seja, 

apresentaram uma relação direta com tais variações. Em relação à interação entre as surpresas 

monetárias S1 e a variável binária “Una”, observa-se que esta se move em direção oposta à 

variação da ETTJ e as surpresas monetárias S1. Assim, pode-se entender que quando a 

decisão do Copom foi unânime verificou-se uma menor variação da curva de juros, em todas 

as suas as maturidades ou vencimentos. Esta direção oposta também foi encontrada por 

Oliveira e Ramos (2011) e pode ser relacionada ao resultado verificado por Mendonça e 

Simão Filho (2011), que apesar de analisarem a variação da taxa de juros futuros de 3 meses 

nas ocasiões da publicação da ata da reunião do Copom, afirmam que existe maior reação do 

mercado e variações na curva de juros em ocasiões onde a decisão não foi unânime. Outro 

resultado importante a ser destacado é que os valores de R² e R² Ajustado diminuíram 

conforme o aumento da maturidade analisada da ETTJ, ou seja, verifica-se que a significância 

estatística diminui ao longo da ETTJ. Assim, pode-se entender que as surpresas monetárias 

apresentam maiores impactos nas menores maturidades da ETTJ. Este resultado também foi 
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verificado por Wu (2009), que observou efeitos significativos de surpresas monetárias em 

maturidades de até 6 meses. Tabak (2003) já havia encontrado resultados semelhantes, 

indicando que a ETTJ não responde inteiramente à alteração na meta da Taxa Selic, 

relacionando este fato também à transparência da política econômica devido ao sistema de 

metas para a inflação. 

 

Tabela 5 – Resposta das variações da ETTJ às variáveis S1 e a interação entre S1 e Una 

 N Constante S1 S1*Una R² R² Ajustado F-Stat 

∆ 02 
Meses 

88 0,00000 1,04264*** -0,95407*** 69,9% 69,2% 70,729*** 

 0,00005 0,08796 0,12641    

∆ 03 
Meses 

87 0,00015* 0,73949*** -0,55135* 38,1% 36,7% 4,531** 

 0,00008 0,26274 0,31929    

∆ 06 
Meses 

88 0,00018** 0,81415*** -0,76177** 37,6% 36,2% 4,289** 

 0,00009 0,28141 0,31492    

∆ 09 
Meses 

88 0,00001 1,19630*** -1,16303*** 53,8% 52,7% 27,243*** 

 0,00009 0,16230 0,22262    

∆ 12 
Meses 

88 0,00019* 0,67783*** -0,51935* 22,7% 20,9% 5,475*** 

 0,00011 0,21429 0,27369    

∆ 15 
Meses 

87 -0,00012 1,16696*** -1,03163*** 39,7% 38,3% 34,134*** 

 0,00011 0,14145 0,26617    

∆ 18 
Meses 

84 -0,00008 1,15727*** -0,97847*** 34,5% 32,8% 17,852*** 

 0,00014 0,19780 0,25800    

∆ 24 
Meses 

84 -0,00010 0,81519*** -0,84090*** 19,1% 17,1% 8,255*** 

 0,00015 0,20078 0,22296    

Fonte: Dados do estudo. 
Nota: Modelos estimados por MQO com correção por Newey-West. Os erros padrão estão reportados abaixo 
das estatísticas de testes. ***, ** e * denotam significância estatística de 1%, 5% e 10%, respectivamente.  

 

A Tabela 6 apresenta os resultados das interações das surpresas monetárias S1 com as 

variáveis binárias D1 e “Una”, ou seja, os resultados das regressões realizadas utilizando-se a 

equação 10. Em resumo, pode-se verificar que os resultados encontrados são parecidos aos 

apresentados na Tabela 5. As variáveis dependentes S1*D1 e S1*D1*Una, bem como todas as 

regressões foram significativas nas maturidades ou vencimentos analisados, ou seja, pode-se 

considerar que todas as regressões foram válidas e que as interações S1*D1 e S1*D1*Una são 

relevantes para explicar as variações da ETTJ. A interação S1*D1 também apresentou uma 

relação direta com as variações na ETTJ, e a interação S1*D1*Una teve como resultado o 

sentido oposto análogo ao comentado na análise anterior, indicando assim que quando a 

decisão do Copom foi unânime verificou-se uma menor variação da curva de juros. Destaca-
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se também que os modelos apresentados na Tabela 5 apresentaram resultados superiores 

quando comparados aos modelos apresentados na Tabela 6 (maiores coeficientes de R²). 

Assim, pode-se entender que os modelos da Tabela 5 explicam de uma melhor forma as 

variações da ETTJ. Estes resultados também foram análogos aos verificados por Oliveira e 

Ramos (2011), porém divergente do resultado verificado por Wu (2009), que afirmou em seu 

estudo que as decisões do Copom apresentaram efeitos expressivos sobre a curva de juros 

quando foram inesperadas, sendo que a magnitude da surpresa é o que realmente importou 

para as variações da ETTJ. Assim, esperava-se que a interação entre a surpresa monetária S1 e 

a variável binária D1, apresentaria resultado superior para explicar a variação da ETTJ, 

quando comparada apenas às surpresas monetárias S1. 

 

Tabela 6 – Resposta das variações da ETTJ às interações entre as variáveis S1 e D1, e entre S1, D1 e Una 

 N Constante S1*D1 S1*D1*Una R² R² Ajustado F-Stat 

∆ 02 
Meses 

88 0,00003 1,03571*** -1,01608*** 60,0% 59,0% 53,369*** 

 0,00006 0,10052 0,11167    

∆ 03 
Meses 

87 0,00017* 0,70632** -0,57453* 29,3% 27,7% 3,291** 

 0,00009 0,29248 0,33688    

∆ 06 
Meses 

88 0,00020** 0,78256** -0,79962** 30,4% 28,7% 3,137** 

 0,00009 0,31252 0,33327    

∆ 09 
Meses 

88 0,00003 1,25958*** -1,27967*** 52,4% 51,2% 27,044*** 

 0,00009 0,17129 0,21933    

∆ 12 
Meses 

88 0,00021* 0,61799*** -0,53794** 15,7% 13,8% 3,896** 

 0,00011 0,22907 0,26766    

∆ 15 
Meses 

87 -0,00008 1,11567*** -1,02013*** 31,8% 30,2% 25,108*** 

 0,00012 0,15777 0,27575    

∆ 18 
Meses 

84 -0,00005 1,05507*** -0,92471*** 24,9% 23,0% 26,995*** 

 0,00014 0,14501 0,20333    

∆ 24 
Meses 

84 -0,00007 0,65795*** -0,72090*** 11,0% 8,8% 26,402*** 

 0,00015 0,09057 0,13035    

Fonte: Dados do estudo. 
Nota: Modelos estimados por MQO com correção por Newey-West. Os erros padrão estão reportados abaixo 
das estatísticas de testes. ***, ** e * denotam significância estatística de 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

 

Na Tabela 7, são apresentados os resultados das regressões realizadas utilizando-se a 

equação 11, que objetivou analisar a surpresa monetária S2 e a sua interação com a variável 

binária “Una”. Seguindo os mesmos resultados verificados nas Tabelas 5 e 6, todas as 

regressões foram significativas nos vencimentos analisados. Apesar da surpresa monetária S2 

também apresentar resultado significativo em todas as maturidades analisadas, a sua interação 
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com a variável binária “Una” apresentou redução de significância ao longo da ETTJ, sendo 

até mesmo não relevante para explicar variações da curva de juros nas maturidades de 18 e 24 

meses. Conforme comentado anteriormente, essa redução é análoga ao verificado por outros 

autores e pode ser relacionada à transparência da política econômica, devido ao sistema de 

metas para a inflação, ou seja, apesar de uma determinada decisão do Copom, a respeito da 

meta da Taxa Selic, ser classificada como uma surpresa monetária, esta decisão pode resultar 

em variações expressivas nas menores maturidades da curva de juros, mas diminuem ao longo 

desta, uma vez que as expectativas quanto ao futuro da economia são de conhecimento do 

mercado, pois a autoridade monetária tem como objetivo trabalhar ou atingir a meta fixada 

para a inflação. 

 

Tabela 7 – Resposta das variações da ETTJ às variáveis S2 e a interação entre S2 e Una 

 N Constante S2 S2*Una R² R² Ajustado F-Stat 

∆ 02 
Meses 

88 0,00000 1,04137*** -0,48601*** 78,7% 78,2% 265,347*** 

 0,00005 0,04539 0,13426    

∆ 03 
Meses 

87 -0,00001 1,14137*** -0,54559*** 70,7% 70,0% 114,055*** 

 0,00007 0,07671 0,17374    

∆ 06 
Meses 

88 -0,00004 1,32508*** -0,72451*** 58,2% 57,2% 48,438*** 

 0,00010 0,13963 0,23821    

∆ 09 
Meses 

88 -0,00009 1,26642*** -0,67425** 46,7% 45,4% 25,772*** 

 0,00013 0,18968 0,27671    

∆ 12 
Meses 

88 -0,00007 1,18882*** -0,62246** 40,6% 39,2% 17,162*** 

 0,00013 0,22872 0,29991    

∆ 15 
Meses 

87 -0,00010 1,13549*** -0,55789** 39,0% 37,6% 19,167*** 

 0,00014 0,20746 0,27663    

∆ 18 
Meses 

84 -0,00010 1,15171*** -0,61642 30,9% 29,2% 9,599*** 

 0,00018 0,35010 0,39195    

∆ 24 
Meses 

84 -0,00016 0,87596*** -0,60681 17,0% 15,0% 4,380** 

 0,00019 0,32375 0,39978    

Fonte: Dados do estudo. 
Nota: Modelos estimados por MQO com correção por Newey-West. Os erros padrão estão reportados abaixo 
das estatísticas de testes. ***, ** e * denotam significância estatística de 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

 

Na Tabela, 8 estão apresentados os resultados das interações das surpresas monetárias 

S2 com as variáveis binárias D2 e “Una”, ou seja, os resultados das regressões realizadas 

utilizando-se a equação 12. Estes resultados podem ser considerados análogos aos verificados 

na Tabela 7. Em resumo, todas as regressões foram significativas nas maturidades ou 

vencimentos analisados, bem como a interação S2*D2. A interação S2*D2*Una também 
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apresentou redução de significância ao longo da ETTJ. Destaca-se também que os modelos 

apresentados na Tabela 7 apresentaram resultados superiores quando comparados aos 

modelos apresentados na Tabela 8 (maiores coeficientes de R²), indicando assim que os 

modelos da Tabela 7 podem explicar melhor as variações da ETTJ. Conforme discutido 

anteriormente, também se esperava que a utilização da interação entre a surpresa monetária 

S2 e a variável binária D2 apresentaria resultado superior para explicar a variação da ETTJ.  

 

Tabela 8 – Resposta das variações da ETTJ às interações entre as variáveis S2 e D2, e entre S2, D2 e Una 

 N Constante S2*D2 S2*D2*Una R² R² Ajustado F-Stat 

∆ 02 
Meses 

88 0,00001 1,01115*** -0,65383*** 56,5% 55,5% 189,388*** 

 0,00007 0,05214 0,13544    

∆ 03 
Meses 

87 0,00001 1,07942*** -0,72664*** 48,1% 46,9% 100,459*** 

 0,00009 0,07661 0,17375    

∆ 06 
Meses 

88 -0,00002 1,22596*** -0,92079*** 38,7% 37,2% 71,241*** 

 0,00012 0,10303 0,22047    

∆ 09 
Meses 

88 -0,00007 1,12896*** -0,79738*** 29,0% 27,3% 47,251*** 

 0,00014 0,11670 0,25755    

∆ 12 
Meses 

88 -0,00005 1,07802*** -0,71453** 26,4% 24,6% 16,976*** 

 0,00014 0,19039 0,29497    

∆ 15 
Meses 

87 -0,00008 1,00588*** -0,55384** 25,0% 23,2% 28,672*** 

 0,00014 0,13590 0,25985    

∆ 18 
Meses 

84 -0,00008 0,92815*** -0,46229 17,5% 15,5% 10,032*** 

 0,00018 0,23017 0,31464    

∆ 24 
Meses 

84 -0,00013 0,60729*** -0,34560 7,5% 5,2% 11,904*** 

 0,00018 0,12634 0,32619    

Fonte: Dados do estudo. 
Nota: Modelos estimados por MQO com correção por Newey-West. Os erros padrão estão reportados abaixo 
das estatísticas de testes. ***, ** e * denotam significância estatística de 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

 

Apesar dos modelos propostos no presente estudo estarem sujeitos a possíveis 

deficiências, destaca-se que os resultados encontrados nesta etapa da análise empírica da 

relação entre as variações da ETTJ e as surpresas monetárias S1 e S2 estão em linha aos 

resultados apresentados por autores como Tabak (2003), Tabata e Tabak (2004), Wu (2009), 

Oliveira e Ramos (2011), Zabot, Caetano e Caldeira (2013), bem como Kuttner (2001), uma 

vez que foi possível comprovar a correlação existente entre as variações da ETTJ e as 

surpresas monetárias, e que os vencimentos analisados da ETTJ não respondem da mesma 

forma quanto às mudanças de política monetária, indicadas pela alteração na meta da Taxa 

Selic. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral deste estudo foi analisar a variação da ETTJ, em diferentes 

vencimentos ou maturidades, quando verificadas surpresas monetárias na ocasião da decisão 

do Copom a respeito da meta da Taxa Selic. Para isso, foi desenvolvido um estudo descritivo 

quantitativo, que considerou 88 reuniões ordinárias do Copom realizadas no período de 

janeiro de 2004 a dezembro de 2013, e utilizou informações dos contratos de DI1 para o 

cálculo das surpresas monetárias e para a elaboração da ETTJ. 

O estudo justificou-se pela sua temática e pela importância do entendimento da 

variação da ETTJ quando verificadas surpresas monetárias na ocasião da decisão do Copom a 

respeito da meta da Taxa Selic, uma vez que se trata de assunto de grande relevância para 

toda a economia, mas principalmente para a Administração Financeira devido ao impacto das 

taxas de juros em questões como elaboração de orçamento de capital, determinação do preço 

de ativos financeiros, bem como na gestão de riscos de mercado. 

As surpresas monetárias foram identificadas através de duas formas distintas, 

considerando-se a taxa do último negócio realizado no pregão da data da reunião do Copom e 

a taxa do primeiro negócio realizado no pregão seguinte, bem como as taxas médias 

verificadas nestas mesmas ocasiões. Utilizando-se a metodologia de Tukey as decisões foram 

classificadas como “houve surpresa” ou “não houve surpresa”. Foram identificadas 11 e 10 

surpresas monetárias através da primeira e segunda forma, respectivamente.  

Devido às distintas metodologias utilizadas para a identificação de surpresas 

monetárias, bem como pelos dados utilizados nas análises, os resultados encontrados no 

presente estudo apresentam de certa forma diferenças no número de ocasiões classificadas 

como surpresas monetárias, quando comparados aos resultados encontrados por outros 

autores. Apesar disso, de maneira geral, os resultados podem ser considerados similares, 

verificando-se inclusive as mesmas decisões sendo classificadas como surpresas monetárias 

tanto neste estudo, quanto em pesquisas desenvolvidas por outros autores. Além disso, no 

presente estudo pode-se observar que na maioria das decisões classificadas como “houve 

surpresa” realmente o mercado foi surpreendido, quando comparadas às informações 

apresentadas pelo Boletim Focus. 

A análise da relação entre as variações da ETTJ e as surpresas monetárias foi 

desenvolvida através de regressões realizadas pelo modelo linear MQO, com correção por 

Newey-West, considerando as maturidades ou vencimentos de 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e 24 
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meses. Como resultados observou-se que as surpresas monetárias e a interação destas com 

variáveis binárias representam a questão da “surpresa” na decisão moveram-se na mesma 

direção das variações na ETTJ, ou seja, são diretamente proporcionais. Em relação à interação 

entre as surpresas monetárias e a questão referente à unanimidade na decisão do Copom, 

verificou-se que estas tiveram direção oposta, podendo concluir que quando a decisão do 

Copom foi unânime encontrou-se uma menor variação da curva de juros. Além disso, destaca-

se também que esta última questão perde significância ao longo da ETTJ, quando 

consideradas as surpresas monetárias calculadas através das taxas médias. 

Em resumo, entende-se que os resultados verificados no presente estudo estão em 

linha aos apresentados por outros autores, uma vez que foi possível comprovar a correlação 

existente entre as variações da ETTJ e as surpresas monetárias, bem como verificar que tais 

variações diminuem ao longo da curva de juros, sendo que estes resultados podem ser 

relacionados à transparência da política monetária nacional e à experiência na vigência do 

sistema de metas para a inflação. 

Deve-se considerar também que este estudo apresenta certas limitações como, por 

exemplo, as informações das taxas e a metodologia utilizada para a identificação das 

surpresas monetárias, mesmo levando em consideração que não existe um consenso a respeito 

da melhor metodologia a ser utilizada. Além disso, deve-se considerar também certa limitação 

na análise das variações da ETTJ, uma vez que foram analisadas apenas as variações de certas 

maturidades, e não a curva de juros como um todo, e que os modelos propostos podem 

apresentar deficiências, uma vez que o principal interesse do presente estudo não foi o 

aperfeiçoamento das equações regredidas. 

Por fim, ressalta-se que estudos futuros podem ser desenvolvidos de maneira 

complementar, objetivando, por exemplo, a identificação de surpresas monetárias e a análise 

das variações da ETTJ, na ocasião da publicação da ata da reunião Copom, em conjunto com 

a utilização informações disponibilizadas por jornais e revistas especializadas em finanças, 

que podem melhor apresentar a questão da surpresa dos mercados na decisão deste Comitê, e 

consequentemente, contribuindo assim com a expansão dos horizontes deste assunto, bem 

como trazendo novos conhecimentos ou enriquecendo aqueles já existentes.  
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APÊNDICE A – REUNIÕES DO COPOM REALIZADAS NO PERÍODO DE 

JANEIRO DE 2004 A DEZEMBRO DE 2013 

 

 

Reunião Data da 
Reunião 

Meta Selic 
Aprovada Decisão Vigência Unanimidade 

92 21/01/2004 16,50% Manutenção 22/01/2004 - 18/02/2004 Não 
93 18/02/2004 16,50% Manutenção 19/02/2004 - 17/03/2004 Sim 
94 17/03/2004 16,25% Redução de 0,25 p.p. 18/03/2004 - 14/04/2004 Não 
95 14/04/2004 16,00% Redução de 0,25 p.p. 15/04/2004 - 19/05/2004 Sim 
96 19/05/2004 16,00% Manutenção 20/05/2004 - 16/06/2004 Não 
97 16/06/2004 16,00% Manutenção 17/06/2004 - 21/07/2004 Sim 
98 21/07/2004 16,00% Manutenção 22/07/2004 - 18/08/2004 Sim 
99 18/08/2004 16,00% Manutenção 19/08/2004 - 15/09/2004 Sim 

100 15/09/2004 16,25% Aumento de 0,25 p.p. 16/09/2004 - 20/10/2004 Não 
101 20/10/2004 16,75% Aumento de 0,50 p.p. 21/10/2004 - 17/11/2004 Sim 
102 17/11/2004 17,25% Aumento de 0,50 p.p. 18/11/2004 - 15/12/2004 Sim 
103 15/12/2004 17,75% Aumento de 0,50 p.p. 16/12/2004 - 19/01/2005 Sim 
104 19/01/2005 18,25% Aumento de 0,50 p.p. 20/01/2005 - 16/02/2005 Sim 
105 16/02/2005 18,75% Aumento de 0,50 p.p. 17/02/2005 - 16/03/2005 Sim 
106 16/03/2005 19,25% Aumento de 0,50 p.p. 17/03/2005 - 21/04/2005 Sim 
107 20/04/2005 19,50% Aumento de 0,25 p.p. 22/04/2005 - 18/05/2005 Sim 
108 18/05/2005 19,75% Aumento de 0,25 p.p. 19/05/2005 - 15/06/2005 Sim 
109 15/06/2005 19,75% Manutenção 16/06/2005 - 20/07/2005 Sim 
110 20/07/2005 19,75% Manutenção 21/07/2005 - 17/08/2005 Sim 
111 17/08/2005 19,75% Manutenção 18/08/2005 - 14/09/2005 Sim 
112 14/09/2005 19,50% Redução de 0,25 p.p. 15/09/2005 - 19/10/2005 Sim 
113 19/10/2005 19,00% Redução de 0,50 p.p. 20/10/2005 - 23/11/2005 Sim 
114 23/11/2005 18,50% Redução de 0,50 p.p. 24/11/2005 - 14/12/2005 Sim 
115 14/12/2005 18,00% Redução de 0,50 p.p. 15/12/2005 - 18/01/2006 Não 
116 18/01/2006 17,25% Redução de 0,75 p.p. 19/01/2006 - 08/03/2006 Sim 
117 08/03/2006 16,50% Redução de 0,75 p.p. 09/03/2006 - 19/04/2006 Não 
118 19/04/2006 15,75% Redução de 0,75 p.p. 20/04/2006 - 31/05/2006 Sim 
119 31/05/2006 15,25% Redução de 0,50 p.p. 01/06/2006 - 19/07/2006 Sim 
120 19/07/2006 14,75% Redução de 0,50 p.p. 20/07/2006 - 30/08/2006 Sim 
121 30/08/2006 14,25% Redução de 0,50 p.p. 31/08/2006 - 18/10/2006 Sim 
122 18/10/2006 13,75% Redução de 0,50 p.p. 19/10/2006 - 29/11/2006 Sim 
123 29/11/2006 13,25% Redução de 0,50 p.p. 30/11/2006 - 24/01/2007 Não 
124 24/01/2007 13,00% Redução de 0,25 p.p. 25/01/2007 - 07/03/2007 Não 
125 07/03/2007 12,75% Redução de 0,25 p.p. 08/03/2007 - 18/04/2007 Sim 
126 18/04/2007 12,50% Redução de 0,25 p.p. 19/04/2007 - 06/06/2007 Não 
127 06/06/2007 12,00% Redução de 0,50 p.p. 07/06/2007 - 18/07/2007 Não 
128 18/07/2007 11,50% Redução de 0,50 p.p. 19/07/2007 - 05/09/2007 Não 
129 05/09/2007 11,25% Redução de 0,25 p.p. 06/09/2007 - 17/10/2007 Sim 
130 17/10/2007 11,25% Manutenção 18/10/2007 - 05/12/2007 Sim 
131 05/12/2007 11,25% Manutenção 06/12/2007 - 23/01/2008 Sim 
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(continuação) 

Reunião Data da 
Reunião 

Meta Selic 
Aprovada Decisão Vigência Unanimidade 

132 23/01/2008 11,25% Manutenção 24/01/2008 - 05/03/2008 Sim 
133 05/03/2008 11,25% Manutenção 06/03/2008 - 16/04/2008 Sim 
134 16/04/2008 11,75% Aumento de 0,50 p.p. 17/04/2008 - 04/06/2008 Sim 
135 04/06/2008 12,25% Aumento de 0,50 p.p. 05/06/2008 - 23/07/2008 Sim 
136 23/07/2008 13,00% Aumento de 0,75 p.p. 24/07/2008 - 10/09/2008 Sim 
137 10/09/2008 13,75% Aumento de 0,75 p.p. 11/09/2008 - 29/10/2008 Não 
138 29/10/2008 13,75% Manutenção 30/10/2008 - 10/12/2008 Sim 
139 10/12/2008 13,75% Manutenção 11/12/2008 - 21/01/2009 Sim 
140 21/01/2009 12,75% Redução de 1,00 p.p. 22/01/2009 - 11/03/2009 Não 
141 11/03/2009 11,25% Redução de 1,50 p.p. 12/03/2009 - 29/04/2009 Sim 
142 29/04/2009 10,25% Redução de 1,00 p.p. 30/04/2009 - 10/06/2009 Sim 
143 10/06/2009 9,25% Redução de 1,00 p.p. 11/06/2009 - 22/07/2009 Não 
144 22/07/2009 8,75% Redução de 0,50 p.p. 23/07/2009 - 02/09/2009 Sim 
145 02/09/2009 8,75% Manutenção 03/09/2009 - 21/10/2009 Sim 
146 21/10/2009 8,75% Manutenção 22/10/2009 - 09/12/2009 Sim 
147 09/12/2009 8,75% Manutenção 10/12/2009 - 27/01/2010 Sim 
148 27/01/2010 8,75% Manutenção 28/01/2010 - 17/03/2010 Sim 
149 17/03/2010 8,75% Manutenção 18/03/2010 - 28/04/2010 Não 
150 28/04/2010 9,50% Aumento de 0,75 p.p. 29/04/2010 - 09/06/2010 Sim 
151 09/06/2010 10,25% Aumento de 0,75 p.p. 10/06/2010 - 21/07/2010 Sim 
152 21/07/2010 10,75% Aumento de 0,50 p.p. 22/07/2010 - 01/09/2010 Sim 
153 01/09/2010 10,75% Manutenção 02/09/2010 - 20/10/2010 Sim 
154 20/10/2010 10,75% Manutenção 21/10/2010 - 08/12/2010 Sim 
155 08/12/2010 10,75% Manutenção 09/12/2010 - 19/01/2011 Sim 
156 19/01/2011 11,25% Aumento de 0,50 p.p. 20/01/2011 - 02/03/2011 Sim 
157 02/03/2011 11,75% Aumento de 0,50 p.p. 03/03/2011 - 20/04/2011 Sim 
158 20/04/2011 12,00% Aumento de 0,25 p.p. 21/04/2011 - 08/06/2011 Não 
159 08/06/2011 12,25% Aumento de 0,25 p.p. 09/06/2011 - 20/07/2011 Sim 
160 20/07/2011 12,50% Aumento de 0,25 p.p. 21/07/2011 - 31/08/2011 Sim 
161 31/08/2011 12,00% Redução de 0,50 p.p. 01/09/2011 - 19/10/2011 Não 
162 19/10/2011 11,50% Redução de 0,50 p.p. 20/10/2011 - 30/11/2011 Sim 
163 30/11/2011 11,00% Redução de 0,50 p.p. 01/12/2011 - 18/01/2012 Sim 
164 18/01/2012 10,50% Redução de 0,50 p.p. 19/01/2012 - 07/03/2012 Sim 
165 07/03/2012 9,75% Redução de 0,75 p.p. 08/03/2012 - 18/04/2012 Não 
166 18/04/2012 9,00% Redução de 0,75 p.p. 19/04/2012 - 30/05/2012 Sim 
167 30/05/2012 8,50% Redução de 0,50 p.p. 31/05/2012 - 11/07/2012 Sim 
168 11/07/2012 8,00% Redução de 0,50 p.p. 12/07/2012 - 29/08/2012 Sim 
169 29/08/2012 7,50% Redução de 0,50 p.p. 30/08/2012 - 10/10/2012 Sim 
170 10/10/2012 7,25% Redução de 0,25 p.p. 11/10/2012 - 28/11/2012 Não 
171 28/11/2012 7,25% Manutenção 29/11/2012 - 16/01/2013 Sim 
172 16/01/2013 7,25% Manutenção 17/01/2013 - 06/03/2013 Sim 
173 06/03/2013 7,25% Manutenção 07/03/2013 - 17/04/2013 Sim 
174 17/04/2013 7,50% Aumento de 0,25 p.p. 18/04/2013 - 29/05/2013 Não 
175 29/05/2013 8,00% Aumento de 0,50 p.p. 30/05/2013 - 10/07/2013 Sim 
176 10/07/2013 8,50% Aumento de 0,50 p.p. 11/07/2013 - 28/08/2013 Sim 
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(continuação) 

Reunião Data da 
Reunião 

Meta Selic 
Aprovada Decisão Vigência Unanimidade 

177 28/08/2013 9,00% Aumento de 0,50 p.p. 29/08/2013 - 09/10/2013 Sim 
178 09/10/2013 9,50% Aumento de 0,50 p.p. 10/10/2013 - 27/11/2013 Sim 
179 27/11/2013 10,00% Aumento de 0,50 p.p. 28/11/2013 - 15/01/2014 Sim 

Fonte: Banco Central do Brasil. 
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APÊNDICE B – VALORES DAS SURPRESAS MONETÁRIAS S1 E S2 

 

 

Reunião S1 S2 “Houve Surpresa” S1 “Houve Surpresa” S2 
92 -0,35274% -0,381951% 1 1 
93 -0,05506% -0,081198% 0 0 
94 0,07759% 0,050424% 0 0 
95 0,02278% 0,010136% 0 0 
96 -0,09723% -0,128840% 0 0 
97 0,02938% 0,001556% 0 0 
98 0,02963% 0,031730% 0 0 
99 0,00672% 0,040304% 0 0 

100 0,01176% 0,061246% 0 0 
101 -0,11630% -0,132179% 1 0 
102 0,04371% 0,001237% 0 0 
103 -0,00844% -0,074190% 0 0 
104 0,04726% 0,027676% 0 0 
105 0,05278% 0,075218% 0 0 
106 -0,11410% -0,065397% 1 0 
107 -0,04184% -0,045472% 0 0 
108 -0,09710% -0,081336% 0 0 
109 0,05467% 0,039558% 0 0 
110 -0,01790% -0,016828% 0 0 
111 -0,04429% -0,062750% 0 0 
112 -0,00487% 0,013260% 0 0 
113 -0,00941% -0,016025% 0 0 
114 -0,01507% -0,001578% 0 0 
115 -0,06160% -0,057975% 0 0 
116 -0,03715% -0,040024% 0 0 
117 -0,01049% -0,036734% 0 0 
118 -0,03283% -0,011815% 0 0 
119 0,00168% 0,102268% 0 0 
120 0,00226% 0,058054% 0 0 
121 0,17537% 0,374374% 1 1 
122 0,06070% 0,049935% 0 0 
123 0,15935% 0,164559% 1 1 
124 -0,03320% -0,033642% 0 0 
125 -0,03080% -0,029332% 0 0 
126 -0,00554% -0,007544% 0 0 
127 0,10451% 0,097681% 0 0 
128 -0,04278% -0,019155% 0 0 
129 0,00900% 0,033124% 0 0 
130 -0,03870% -0,053997% 0 0 
131 0,00900% 0,010198% 0 0 
132 0,01440% -0,007556% 0 0 
133 -0,00238% 0,006194% 0 0 
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(continuação) 
Reunião S1 S2 “Houve Surpresa” S1 “Houve Surpresa” S2 

134 0,01600% -0,136281% 0 0 
135 -0,01627% 0,061450% 0 0 
136 0,04167% -0,086594% 0 0 
137 -0,00365% -0,032381% 0 0 
138 0,18485% 0,199381% 1 1 
139 -0,01983% -0,049417% 0 0 
140 0,08666% 0,066750% 0 0 
141 0,00314% 0,041919% 0 0 
142 -0,68357% -0,295502% 1 1 
143 0,26661% 0,283449% 1 1 
144 -0,01964% 0,001402% 0 0 
145 -0,01938% -0,029024% 0 0 
146 0,02236% -0,012098% 0 0 
147 0,03399% 0,017986% 0 0 
148 -0,00460% 0,029919% 0 0 
149 0,17207% 0,190767% 1 1 
150 -0,04962% 0,010346% 0 0 
151 -0,00440% -0,004820% 0 0 
152 0,07506% 0,087596% 0 0 
153 0,03060% 0,021241% 0 0 
154 -0,00646% -0,001291% 0 0 
155 0,07622% 0,063750% 0 0 
156 0,03318% 0,035111% 0 0 
157 0,02641% 0,028244% 0 0 
158 0,06710% 0,062986% 0 0 
159 -0,00295% 0,005249% 0 0 
160 0,01147% -0,010647% 0 0 
161 0,34517% 0,336585% 1 1 
162 -0,01671% -0,019628% 0 0 
163 -0,04483% -0,046677% 0 0 
164 -0,01010% 0,020816% 0 0 
165 0,10987% 0,084671% 0 0 
166 0,00024% 0,013110% 0 0 
167 -0,06208% -0,049225% 0 0 
168 0,00840% -0,006432% 0 0 
169 0,05152% 0,021277% 0 0 
170 0,01535% 0,016616% 0 0 
171 -0,08261% -0,065813% 0 0 
172 0,03600% 0,046382% 0 0 
173 0,02144% 0,030607% 0 0 
174 0,16168% 0,169130% 1 1 
175 -0,05554% -0,150143% 0 1 
176 0,02225% 0,033281% 0 0 
177 0,03720% -0,034640% 0 0 
178 -0,01995% -0,033208% 0 0 
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(continuação) 
Reunião S1 S2 “Houve Surpresa” S1 “Houve Surpresa” S2 

179 0,01854% 0,016726% 0 0 
Fonte: Dados do estudo. 
Nota: “0” refere-se que não houve surpresa e “1” refere-se que houve surpresa.  
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