DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL
Fatores de Variação da Dívida Pública Federal
DIMENSÃO TEMPORAL
Início

jan/07

Fim

Série em curso.

Periodicidade

Mensal

Tempestividade

Divulgação, em geral, no último decêndio do mês subseqüente ao de referência da estatística, conforme
calendário divulgado previamente.

DIMENSÃO CONCEITUAL
Unidade de Medida

R$ milhões correntes.

Cobertura de Governo
Este conjunto de dados contém as informações da variação de estoque da DPF entre dois meses e as
variáveis responsáveis por essa variação. A seguir alguns conceitos importantes para a compreensão:
a) DPMFi: Dívida Pública Mobiliária Federal Interna.
b) DPFe: Dívida Pública Federal Externa, compreende títulos e contratos.
c) Variação Nominal: Representa o resultado de variação de um mês com o mês subsequente.
d) Oferta Pública: Emissão de títulos públicos realizada pelo Tesouro Nacional por meio de leilão
eletrônico.
e) Emissão Direta: Emissão destinada a atender finalidade específica, definida em Lei.
f) Resgates: Referem-se aos pagamentos de gabarito dos títulos, cancelamentos e resgates antecipados.
g) Juros Apropriados: Referem-se à apropriação por competência dos juros e encargos dos
títulos/contratos da DPF.
Caracterização dos Eventos

Valores apurados com base nas operações realizadas e apropriação de juros ocorrida entre dois meses
subsequentes.

Fatores de Remuneração

Não se aplica.

Regime de Apropriação

Registro pelo critério de competência.

Fontes de Informações

Sistema Integrado da Dívida e Arquivo Eletrônico recebido do Bacen.

Comentários Metodológicos

O arquivo gerado em um mês deve usar os dados de referência do mês anteriores, ou seja, o arquivo
publicado em maio deve conter os dados de abril.
Os dados devem ser divididos em arquivos com abrangência mensal referentes ao mês do arquivo, com a
posição do último dia do mês para o estoque e com as operações financeiras ocorridas de 1 a 31 do mês.
O valor de apropriação também é calculado tendo como referência o último dia do mês.

Política de Revisão

Não se aplica.

DESCRIÇÃO DAS COLUNAS E DADOS (NO CASO DE PLANILHAS)
Coluna 1 – Agrupadores (Estoque, Formato: Campo de texto
indicadores
e
operações Descrição: Engloba os meses referentes ao período de comparação, a descrição das operações financeiras
financeiras)
ocorridas e campo referente a apropriação da Dívida Pública Federal (DPF).
Coluna 2 em diante – Mês de Formato: Data (mmm/aa) e Valores em R$ milhões
referência/Valores
Descrição: Representa o valor total do estoque (financeiro em R$ milhões) das operações financeiras, da
apropriação de juros e da variação nominal do estoque ocorrida entre dois meses de comparação.
OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS ADICIONAIS

