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Metodologia – Sistema Jurômetro 

A metodologia caracteriza-se pelo rigor no tratamento dado às informações e pela 
transparência dos cálculos, o que garante a conferência e a avaliação de cálculos e estimativas 
realizados. 

A metodologia de cada uma das partes do “Sistema Jurômetro” difere em função da 
disponibilidade de dados e da peculiaridade do objeto: 

 

1.Modelo para o Jurômetro Governo 

• Utiliza dados oficiais publicados nas Notas para a Imprensa sobre Política Fiscal do BACEN; 
• Extrapola os dados oficiais com base em modelo simples, mas consistente; 
• Corrige o valor das projeções com base em mudanças da Selic Meta e do número de dias 

úteis. 

A elaboração do modelo para o Sistema “Jurômetro Governo” seguiu duas diretrizes: 
simplicidade e ajuste constante. A simplicidade traduz-se num algoritmo que, apesar de gerar 
previsões bastante próximas nos testes, não envolve cálculos muito elaborados. 

O ajuste constante implica em incorporar dados oficiais sempre que forem divulgados e a 
mudar a velocidade no que diz respeito ao que é possível mudar, as informações referentes à 
Selic. 

1.1. Premissas 

A Dívida Líquida do Setor Público – DLSP – representa nada menos que 36,4% do PIB em 
junho deste ano (gráfico 3), sendo 24,7% dela composta por títulos indexados à Selic. 

Gráfico 3 

 

Segundo dados do Banco Central, o serviço da DLSP gira hoje em torno de 5,8% do PIB 
(gráfico 4). 
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Gráfico 4 

 

O valor desses juros nominais(gráfico 4), quando totalizado de janeiro até novembro deste ano, 
somaria aproximadamente R$ 194,0 bilhões e poderia ser gasto, por exemplo, na manutenção 
de 93 milhões alunos do ensino fundamental durante um ano letivo, na construção de 211 mil 
escolas (tabela 1). O valor poderia alternativamente utilizado para a construção de 3,4 milhões 
de casas populares segundo o programa Minha Casa Minha Vida II ou ainda na instalação de 
90,6 milhões de ligações de água ou 57,7 milhões de ligações de esgoto. Finalmente, esse 
valor poderia ser utilizado para o pagamento de 801,8 milhões de bolsas família ou ainda na 
compra de 601,2 milhões de cestas básicas. 

Tabela 1 (exemplo) 
JURÔMETRO GOVERNO – Itens de Comparação  
TEMA/Item de Comparação QUANTIDADE 

EDUCAÇÃO 

Custo anual / aluno do fundamental (CAQi)  93.841.330  

Eqto/material de escola fundamental (CAQi)  473.939  

Escola de ensino fundamental (CAQi)  210.699  

HABITAÇÃO 

Casa Popular (Minha Casa Minha Vida II)  3.359.517  

Ligações de água (Plano Plurianual 2012-15)  90.624.887  

Ligações de esgoto (Plano Plurianual 2012-15)  57.696.055  

RENDA 

Salário Mínimo (Lei 12.382/11)  356.046.061  

Cesta Básica (DIEESE)  601.168.299  

Bolsa Família (Básico + 3 variáveis + 2 BVJ)  801.839.271  

SAÚDE 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) N.D. 
Ambulância equipada (SAMU 192) N.D. 
Subsídio a Medicamentos (Farmácia Popular) N.D. 

Fonte: elaboração FIESP. 

1.2. Cálculo dos Juros Nominais Líquidos pagos pelo  Governo 

1.2.1. Modelo 

O cálculo dos juros totais pagos até o momento atual é feito mediante a seguinte fórmula: 

� � 	 � ��
��	

�
	
�	�	� 

onde: 

T = juros nominais acumulados no ano 
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Jt = juros nominais do mês “t” 
Em = juros nominais estimados para o período “m” 
m = período que se inicia no momento seguinte ao do dado divulgado e termina no 

momento atual 

O valor estimado para o período seguinte ao último valor divulgado será feito da seguinte 
maneira. 

�	� �	 ���	
��	

∙ �	
onde: 

Em = juros nominais estimados para o período “m” 
Jm-1 = juros nominais do mês “m - 1” referente ao último dado divulgado 
sm-1 = total de segundos do mês “m - 1” referente ao último dado divulgado 
sm = total de segundos transcorridos do momento seguinte ao do dado divulgado até o 

momento atual 
m = período que se inicia no momento seguinte ao do dado divulgado e termina no 

momento atual 

Esse método simplifica o cálculo dos juros estimados, mas poderia levar a erros crescentes 
caso não haja nenhuma forma de correção. Assim sendo, adotamos a “correção contínua” com 
base nas divulgações de novos dados oficiais. 

1.2.2. Correção Contínua 

Ao serem divulgados os números de mais um mês, o acumulado do ano será corrigido e o 
relógio será reajustado. 

1.2.3. Reinicialização da contagem (01/01 00:00 hor as) 

O relógio será reinicializado todo dia 1º de janeiro às 00:00 horas. 

1.3. Ajustes de Velocidade 

Embora o “Jurômetro” nos dê uma boa noção da evolução do pagamento de juros da Dívida 
Líquida do Setor Público, dois ajustes podem ser feitos para aproximar seus valores dos 
valores efetivamente pagos. Primeiro, um ajuste “simultâneo”, a ser feito quando houver 
mudança da Selic ainda durante o período que se está estimando. Segundo, um ajuste 
“prévio”, realizado no momento do cálculo da velocidade com base em nova divulgação de 
dados.  

1.3.1. Ajuste Referente a Mudanças da Selic durante  a Estimação 

O ajuste “simultâneo” é feito com auxílio de um coeficiente - βt,2 - a ser multiplicado pela 
velocidade que vinha sendo usada até o momento da mudança da Selic. Esse coeficiente pode 
ser calculado da seguinte maneira: 

β�,� �	
����	
����	

	� 	 ���� 	 

onde: 

�� � ���	. (1 � ��)��� − ���	 
�� � ���	. (1 � ��)��� − ���	 

onde: 

rA = Selic meta anterior em % a.d. 
rN = Selic meta nova em % a.d. 
Et-1 = estoque da DLSP – E – ao fim do mês anterior “t – 1” 

A nova velocidade será a velocidade ponderada pelo estoque da dívida: 

��,� � ��,����� . β�,� � ��, !�" � 
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onde: 

Vt,2 = nova velocidade 
Vt,selic = juros pagos por segundo no tempo “t” da dívida indexada à Selic 
Vt,outros = juros pagos por segundo no tempo “t” do restante da dívida 

 

1.3.2. Ajuste Referente a Mudanças da Selic antes d a Estimação 

Tendo em vista que os juros pagos no mês de referência dizem respeito a duas Selics, a 
divisão entre os juros nominais – Jt – e a quantidade de segundos – st – pode subestimar ou 
superestimar a velocidade corrente: 

��#	 �	 ��� 
onde: 

Vt+1 = velocidade para o mês “t + 1” 
Jt = juros nominais pagos no mês “t” divulgado na última nota para a imprensa 
st = segundos referentes ao mês “t” 

Por exemplo, caso tenha ocorrido um aumento, subestimaremos a velocidade e, caso tenha 
ocorrido uma redução, a velocidade será superestimada. 

Assim sendo, deve ser feito um ajuste que aproxime a velocidade daquela correspondente ao 
último valor da Selic. Esse pode ser feito com o cálculo uma taxa entre a velocidade do período 
final sobre a velocidade média.  

Tendo em vista a apropriação diária dos juros, os resgates de títulos antigos e eventuais 
lançamentos de novos títulos, o cálculo envolveria um enorme esforço. Assim sendo, 
decidimos simplifica-lo, criando um multiplicador baseado em três informações: 

rt,1 = Selic meta – r – no primeiro período – t,1 
rt,2 = Selic meta – r – no segundo período – t,2 
Et-1 = estoque da DLSP indexada à Selic – E – ao fim do mês anterior “t – 1” 

��,� � ���	. (1 � ��,	)$%,& . (1 � ��,�)$%,' − ���	. (1 � ��,	)$%,& 
�� � ���	. (1 � ��,	)$%,& . (1 � ��,�)$%,' − ���	 

O coeficiente pode então ser calculado da seguinte maneira: 

(� �	
��,��,�
���
	 

A velocidade corrigida – V’t – é calculada usando-se o coeficiente – αt – na seguinte 
ponderação: 

��) � ��,����� . (� � ��, !�" � 
onde: 

Vt,2 = nova velocidade 
Vt,selic = juros pagos por segundo no tempo “t” da dívida indexada à Selic 
Vt,outros = juros pagos por segundo no tempo “t” do restante da dívida 

1.3.3. Ajuste Referente aos Dias Úteis 

Os juros são cobrados apenas em dias úteis. Portanto, a velocidade do relógio deve ser 
ajustada para o número de dias úteis do mês para o qual os juros nominais são estimados. 

A taxa mensal de juros – i – ajustada a ser aplicada sobre o saldo do penúltimo mês é: 

* � +1 � ���	
,���-

./%./%0& − 1 

onde: 
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���	 = juros nominais pagos no mês anterior 

,��� = saldo da dívida no fim do penúltimo mês 

,1� = dias úteis do mês corrente 

,1��	 = dias úteis do mês anterior 

Os juros ajustados – �� – é a diferença entre o montante gerado aplicando-se a taxa mensal de 
juros ajustada – i – e o saldo da dívida no fim do penúltimo mês – ,���: 

2 �	 (1 � *). ,��� 
�� �	 (1 � *). ,��� − ,��� 

A velocidade ajustada para os dias úteis – ��,� – é calculada dividindo-se os juros ajustados 
pelo número de segundos do novo mês – 3�: 

��,� � ��
3� 

O coeficiente de ajuste é então calculado como a razão da velocidade ajustada e a velocidade 
do mês anterior. 

,1� �	 ��,����	 

Esse coeficiente será aplicado aos juros do mês anterior assim como os coeficientes relativos 
às mudanças da Taxa Selic. 

1.4. Parâmetros de comparação (constantes) 

Para tornar o significado dos juros mais concretos para a população em geral, escolhemos 
inicialmente os parâmetros relacionado a cinco temas: saúde, educação, habitação e renda 
(tabela 2). 

Tabela 2 – Itens de Comparação a Serem Utilizados n a Primeira Fase 
TEMA/VALOR ITEM FONTE ÍNDICE 
EDUCAÇÃO 

  
 

2.067,80 Custo anual / aluno do fundamental (CAQi) Camp Nac p Direito à Educação ? 

393.268,70  Eqto/material de escola fundamental (CAQi) Camp Nac p Direito à Educação IPCA-IBGE 

881.734,65 Escola de ensino fundamental (CAQi) Camp Nac p Direito à Educação SINAPI-IBGE 

HABITAÇÃO 
  

 

55.300,00 Casa Popular (Minha Casa Minha Vida II) MCidades SINAPI-IBGE 

2.050,00 Ligações de água (Plano Plurianual 2012-15) MCidades SINAPI-IBGE 

3.220,00 Ligações de esgoto (Plano Plurianual 2012-15) MCidades SINAPI-IBGE 

RENDA 
  

 

1.120,00 Salário Mínimo (Lei 12.382/11) c/ encargos MTE Reajuste 

321,22 Cesta básica DIEESE DIEESE 

263,00 Bolsa Família (Básico + 3 variáveis + 2 BVJ) MDS Reajuste 

SAÚDE 
  

 

em elaboração Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) Ministério da Saúde  

em elaboração Ambulância equipada (SAMU 192) Ministério da Saúde  

em elaboração Subsídio a Medicamentos (Farmácia Popular) Ministério da Saúde  
Fonte: elaboração FIESP. 

1.5. Fontes 

1.5.1. Velocidade do Relógio 

A fonte para os juros nominais são as “Notas econômico-financeiras para a imprensa” sobre 
“Política Fiscal”. Elas são encontradas na página “Economia e finanças”, no item “Notas 
econômico-financeiras para a imprensa” e no subitem “Política Fiscal” (Figura 2). Nesta última 
página, pode-se baixar o arquivo mais recente clicando duas vezes em:  

ZIP - 197 Kb 
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Isso transferirá um arquivo com o nome no seguinte formato: 

niYYYYMMpfp.zip 

onde: 

YYYY = ano 
MM = mês 

Na planilha 16 (“Quadro XVI – NFSP – Juros nominais por indexador “) desses arquivos 
encontram-se os valores nominais dos juros pagos por indexador. Usaremos apenas o “Total” 
para efeito de cálculo da velocidade do relógio. 

Figura 2 – Página da Nota para Imprensa de Política  Fiscal 

 
Fonte: BCB (http://www.bcb.gov.br/?ECOIMPOLFISC). 

A atualização das informações é possível porque as notas para a imprensa sobre política fiscal 
(tabela 1) respeitam rigorosamente um cronograma de publicação publicado no início do ano 
pelo Banco Central. 

Tabela 1 - Calendário para divulgação de notas para  a imprensa - 2011 

 
Fonte: BCB (http://www.bcb.gov.br/?ECOIMP2011). 

1.5.2. Ajuste durante a Estimação  

A fonte para a Selic meta é o Sistema Gerenciador de Séries Temporais – SGS –, varíavel “432 
- Taxa de juros - Meta Selic definida pelo Copom - % a.a.”. 
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Figura 3 – Sistema Gerenciador de Séries Temporais - SGS 

 
Fonte: BCB (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries). 

 

1.5.3. Ajuste antes da Estimação 

O ajuste antes da estimação utiliza as mesmas fontes do ajuste durante a estimação. 

 

1.5.4. Ajuste Referente aos Dias Úteis 

O ajuste referente aos dias úteis utiliza o número de dias úteis observados na série histórica da 
Selic para o mês anterior e o número de dias úteis dados pela função . 
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