DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL
Estoque da Dívida Pública Federal
DIMENSÃO TEMPORAL
Início

jan/06

Fim

Série em curso.

Periodicidade

Mensal

Tempestividade

Divulgação no último decêndio do mês subseqüente ao de referência da estatística.

DIMENSÃO CONCEITUAL
Unidade de Medida

R$ bilhões correntes (arquivo xlsx) e R$ correntes (arquivo csv).

Cobertura de Governo

Governo Federal

Caracterização dos Eventos

Valores apurados com base na posição de carteira (Mercado e Banco Central) avaliada pelo preço da curva
de rentabilidade intrínseca dos títulos.

Fatores de Remuneração

Cada um dos indexadores vinculados aos títulos que compõem a da Dívida Pública Federal.

Regime de Apropriação

Registro pelo critério de competência.

Fontes de Informações

Sistemas de controle da Dívida Pública Federal.

Comentários Metodológicos

Estoque pela TIR - Estoque apurado utilizando-se a taxa interna de retorno média das emissões como taxa
de desconto para determinação do valor presente dos títulos. Esta metodologia é utilizada na apuração da
DPMFi e da DPMFe (esta última, a partir de janeiro de 2010) no RMD. Ressalta-se que os valores contábeis
registrados no SIAFI consideram a metodologia por apropriação.
As informações estarão disponíveis em valores financeiros. Os Valores da DPFe serão convertidos de todas
as moedas para US$ e, posteriormente, de US$ para R$ com a cotação do último dia do mês.

Política de Revisão

Os valores calculados podem ser revistos em virtude de alteração da base de dados primária, em
decorrência, por exemplo, da identificação de erros de apuração dos dados. A revisão ocorre sempre que
se verificam as condições mencionadas e podem retroceder até o início do fato apurado, sendo
recomendada consulta periódica à série histórica disponibilizada na internet.

DESCRIÇÃO DAS COLUNAS E DADOS (arquivo xlsx)
Coluna 1 – Agrupadores (Siglas, Formato: Campo de texto
Moedas e Entes)
Descrição: Engloba as principais Siglas, Moedas e Entes para o agrupamento do estoque da Dívida Pública
Federal (DPF).
Coluna 2 em diante – Mês de Formato: Data (mmm/aa) e Valores em R$ Bilhões
referência/Valores
Descrição: Representa o valor total do estoque (financeiro em R$ bilhões) de títulos/contratos em Mercado
ou na Carteira do BACEN.
DESCRIÇÃO DAS COLUNAS E DADOS (arquivo csv)
Coluna A – Título/Contrato
Formato: Campo de texto
Descrição: Nome do título ou contrato da Dívida Pública Federal (DPF) em Mercado ou na Carteira do
BACEN.
Coluna
B
–
Vencimento
do Formato: Data (dd/mm/aaaa)
título/contrato
Descrição: Representa a data de vencimento dos títulos/contratos em Mercado ou na Carteira do BACEN.
Coluna C – Valor do Estoque

Formato: Número
Descrição: Representa o valor financeiro, em reais, do estoque de cada título ou contrato da DPF.
Coluna D – Quantidade do Estoque
Formato: Número
Descrição: Representa a quantidade em estoque de cada título ou contrato da DPF.
Coluna E – Mês do estoque
Formato: Data (mmm/aaaa)
Descrição: Representa a data de referência do estoque.
Coluna F – Classe da carteira
Formato: Campo de texto
Descrição: Nome da carteira (Mercado ou Bacen).
Coluna G – Tipo de dívida
Formato: Campo de texto
Descrição: Tipo de dívida (interna ou externa).
OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS ADICIONAIS

