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Introdução 
 

A correta precificação dos ativos integrantes nas carteiras constitui parte integrante do 

controle de risco de Planner Corretora de Valores S.A. (“Planner”). Este manual apresenta os 

mecanismos de controle adotados para que os ativos sejam marcados a mercado (“MaM”) de 

forma adequada. 

 

1. Visão do Processo e Estrutura Organizacional 
 

A coleta de preços é feita preferencialmente utilizando-se fontes externas e independentes. 

Na impossibilidade de utilização de fontes primárias de preços, serão utilizados políticas e 

procedimentos internos para a determinação do valor de mercado, sendo que, se necessário, a 

coleta de preços utilizará participantes de mercado selecionados dentre os formadores de 

preços divulgados pela ANBIMA, BM&FBOVESPA ou CETIP, conforme o caso, que são 

detentores de volume, frequência, confiabilidade e presteza no envio de informações para que 

a MaM seja efetuada de forma adequada. 

 

Os mecanismos de obtenção dos preços de mercado são automáticos, com as informações 

sendo importadas diariamente para as Bases de Dados da instituição.  

 

Os preços importados são checados contra variações relevantes, visando evitar dados 

incorretos. Além disso, a ausência de envio de determinado preço gerará uma mensagem de 

alerta de forma que seja possível corrigir a eventual falha e dar prosseguimento à verificação. 

A área de riscos é encarregada pela comparação permanente dos preços informados pelas 

fontes externas e o valor fundamental segundo o entendimento de nossa instituição. Na 

hipótese de detecção de inconsistências, o gestor de riscos convocará imediatamente o 

Comitê de Riscos e Precificação para que o ajuste de preços e/ou da metodologia adotados 

sejam prontamente efetuados. As informações são analisadas e armazenadas em base de 

dados de modo a fornecer histórico de preços e taxas aplicáveis. 

 
O processo é monitorado em caráter permanente e acompanhado periodicamente pela Área 

de Compliance.  

 

Coleta de preços 
Monitoramento 

pela Área de 
Riscos 

Reunião do 
Comitê de Riscos 

e Precificação 

Tratamento e 
correção de 

inconsistências 
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a. Estrutura Organizacional envolvida no Processo 

A MaM dos ativos integrantes das carteiras dos fundos é de responsabilidade da Área de Back 

Office, subordinando-se ao Comitê de Riscos e Precificação (“Comitê”).  

 

Operacionalmente, a atuação da Área de Back Office tem início com a coleta das informações 

necessárias junto às Fontes Primárias e Secundárias (Alternativas), para que a precificação 

reflita o valor de mercado de cada ativo integrante das carteiras de cada fundo. Após a 

obtenção dos dados, a segunda etapa consiste na ponderação dos riscos de crédito e de 

mercado, com a consequente definição dos valores de mercado para cada ativo, validação final 

dos preços obtidos. Isto concluído, os preços são encaminhados para a sua devida inserção nas 

carteiras dos respectivos fundos. 

a.1 Comitê de Riscos e Precificação  

 

Conforme definido em reunião de Diretoria o Comitê será composto por até  4 (quatro) 

membros com direito a voto e 1 (um) membro sem direito a voto. Composição mínima do 

Comitê são dois representantes com direito a voto. 

Com direito a voto: 

 O Gestor responsável pelos Fundos de Investimento; 

 O representante da Área de Risco; 

 O representante da Área de Administração de Fundos de Investimento; 

 O representante da Área de Compliance. 

 

Sem direito a voto 

 O representante da Área de Pesquisa como apoio técnico. 

 

O Comitê possui competência exclusiva para a avaliação, monitoramento, expedição de 

diretrizes e normas, estabelecimento de parâmetros, alterações neste manual, validação de 

metodologias e ajustes na MaM. As decisões do Comitê somente podem ser alteradas por 

meio de deliberação colegiada da Diretoria da Planner, por meio de atas de reunião 

formalizadas por escrito. As reuniões do Comitê serão formalizadas por meio de atas e 

armazenadas durante 5 (cinco) anos e a periodicidade será de no mínimo mensal, ou 

extraordinariamente em casos que se julgue necessário.  

2. Aspectos Metodológicos 

 

Os preços e índices de preços são coletados por meio de download de arquivos disponíveis  na 

internet, quando disponíveis, exceto no caso do arquivo de cotações de ações onde o  arquivo 

chamado BDIN é disponibilizado pela BM&FBOVESPA via o sistema MTA para a Planner e o 

arquivo é importado no sistema. Os dados e preços são validados pela Área de Precificação de 

Ativos de Fundos a qual será responsável  pela verificação, validação e conferência dos 

mesmos. 
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a. Fontes Primárias 
 

A fonte primária utilizada na coleta de preços de mercado são: 

 

 Título Públicos Federais: ANBIMA, fornecendo o PU para fundos com cota de 

fechamento, e taxa para fundos com cota de abertura; 

 Ações, Opções sobre ações e Termo de ações: BM&FBOVESPA; 

 Contratos Futuros, Swaps, opções sobre índices e commodities: BM&FBOVESPA, 

ANBIMA e CETIP; 

 Títulos privados: ANBIMA, BM&FBOVESPA FIX, CETIP. 

 

 

b. Convenções utilizadas para Cotas de Abertura e 

Fechamento 
 

Para os fundos com cota de abertura, o valor da cota é calculado diariamente, exceto em dias 

não úteis, com base em avaliação patrimonial que considere as taxas e preços de mercado dos 

ativos financeiros integrantes da carteira obtidos no fechamento do dia útil imediatamente 

anterior. No caso de ativos de renda fixa, o cálculo será atualizado pela aplicação destas 

mesmas taxas e preços de mercado por um dia útil. 

 

Para fundos com cotas de fechamento, utilizamos os preços médios e ou de fechamento, assim 

como as taxas de fechamento divulgadas ao final das negociações do dia. 

 

c. Métodos Alternativos 

 

No tocante de precificação de títulos de crédito privado, e na hipótese de ausência de 

divulgação de taxas e preços por fonte independente, ou que não sejam observados negócios 

representativos no mercado secundário, a Planner utilizará como método alternativo a 

metodologia estabelecida no artigo 21 da deliberação Nº 75 da Anbima. 

 

Em caso de funcionamento não ordenado do mercado, tais como crises de liquidez e 

sistêmicas, a Planner adotará métodos alternativos idôneos à determinação do valor de 

mercado dos ativos, dentre as metodologias usualmente utilizadas na indústria financeira. 

 

d. Procedimentos aplicados para a Análise do Risco de 

Crédito 
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A análise do Risco de crédito de emissores de títulos investidos é segregada em ativos emitidos 

por instituições financeiras e não financeiras, sendo realizadas da seguinte forma: 

 

Os ativos de instituições financeiras a análise de crédito é efetuada por meio de ratings 

internos atribuídos segundo análise fundamentalista que dará suporte para definição do 

spread na precificação dos títulos. 

 

Os ativos de instituições não financeiras a análise de crédito é efetuada por meio de 

acompanhamento realizado pela Área de Pesquisa que analisa com base nos balancetes 

emitidos aspectos operacionais e financeiros da empresa que darão suporte para definição do 

spread na precificação dos títulos.  

 

Em ambos os casos a análise é baseada, principalmente nos seguintes fundamentos e 

indicadores: 

 

 Segmento de atuação do emissor 

 Capacidade econômico-financeira 

 Estrutura societária 

 Histórico do emissor no mercado 

 Natureza da operação 

 Grau de Alavancagem e Endividamento 

 Existência de garantias de cumprimento de obrigações assumidas (collaterals) 

 

3. Critérios de Precificação de Ativos 
 

Os tópicos a seguir descrevem os critérios e métricas utilizados para a precificação de cada um 

dos ativos integrantes das carteiras Planner. 

 

a. Títulos Públicos Federais  

 

a.1 Federais Pós-Fixados – LFT (Indexado a SELIC) 

 

 Características: 

 

LFT: Letras Financeiras do Tesouro. 

Prazo: Definido pelo Ministério da Fazenda. 

Modalidade: Nominativa e negociável. 

Forma de Colocação: Oferta pública ou direta, em favor do interessado. 

Valor Nominal: Múltiplo de R$ 1.000,00. 
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Rendimento: Taxa Selic calculada sobre o valor nominal. 

Resgate: Valor nominal acrescido do respectivo rendimento. 

 

 Metodologia 

 

Os títulos pós-fixados indexados à taxa SELIC são apreçados segundo a metodologia descrita a 

seguir: 

 

VN: Valor Nominal (VN = R$ 1.000,00); 

DV: Dias úteis entre a data de cálculo e o vencimento do papel; 

PU_PAR: PU par para o respectivo vencimento do papel na data de cálculo. O PU PAR é 

definido com o VN corrigido pela taxa SELIC acumulada. 

Taxa: Taxa anual de ágio/deságio para a data de vencimento do papel (MaM). Haverá um 

deságio no papel caso essa taxa seja positiva, e um ágio, caso contrário; 

VNC: Valor nominal corrigido (PU de mercado); 

SELICi: Valor da taxa SELIC anualizada para o i-ésimo dia útil 

N: Quantidade de dias entre a data de emissão e a data de precificação; 

 
 

 

252)1(

_
DV

taxa

PARPU
VNC



  

 

 Fontes 

 

Taxa – São adotadas as taxas de ágio ou deságio (expectativa) divulgadas pelo mercado 

Secundário da ANBIMA (dados coletados no site da ANBIMA – www.anbima.com.br). 

PU_PAR – Preço unitário par divulgado na ANBIMA (dados coletados no site da ANBIMA – 

www.anbima.com.br). 

 

a.2 Federais pré-fixados – LTN 

 

 Características 

 

LTN: Letras do Tesouro Nacional 

Prazo: Definido pelo Ministério da Fazenda. 

Modalidade: Nominativa e negociável. 

Forma de Colocação: Oferta Pública ou direta, em favor do interessado. 

Valor Nominal: Múltiplo de R$ 1.000,00. 

Rendimento: Deságio sobre o valor nominal. 

252

1

)1(1000_  
n

i

iSELICPARPU

http://www.anbima.com.br/
http://www.anbima.com.br/
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Resgate: Valor nominal. 

 

 

 

 Metodologia 

 

A metodologia de cálculo é apresentada a seguir: 

tx: taxa de juros pré fixada do papel; 

PU: Preço de negociação do papel 

u
pz : prazo em dias úteis restante para o vencimento do papel. 

merctx : taxa de mercado de LTNs para o prazo 
u

pz  

 

1
1000

252











upz

PU
tx  

 

O valor de mercado de uma LTN é dado por: 

 

252)1(

1000
upz

merc

mim

tx

PU



  

 

 Fontes 

 

Os títulos são precificados pela curva de taxa de juros divulgada pelo Mercado Secundário da 

ANBIMA (dados coletados no site da ANBIMA – www.anbima.com.br). As taxas referentes a 

datas onde não há informações disponíveis são obtidas interpolando-se linearmente as taxas 

dos vencimentos adjacentes. 

 

a.3 Federais Cambiais – NTN-D e NBC-E 

 

 Características 

 

NTN – D: Notas do Tesouro Nacional Série D 

Prazo: Definido pelo Ministério da Fazenda. 

Modalidade: Nominativa e negociável. 

Forma de Colocação: Oferta Pública ou direta, em favor do interessado. 

Valor Nominal: Múltiplo de R$ 1.000,00. 

Atualização do Valor Nominal: Variação da cotação de venda do dólar dos Estados Unidos no 

mercado de câmbio de taxas livres, sendo consideradas as taxas médias do dia útil 

imediatamente anterior às datas da emissão e do vencimento do título. 

Taxa de Juros: Taxa anual, definida na emissão. Geralmente 6% ou 12% a.a. 

http://www.anbima.com.br/
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Pagamento dos Juros: Semestralmente, com ajuste no primeiro período de fluência. 

Negociação do Cupom de Juros: Os juros referentes aos títulos emitidos em oferta pública a 

partir de 1º de outubro de 1997 e com prazo igual ou superior a cinco anos poderão ser 

negociados separadamente do principal, permanecendo com suas características de emissão. 

Resgate: Em parcela única, na data do vencimento. 

 

 Metodologia 

 

A metodologia de cálculo é apresentada a seguir: 

1d
PTAX : PTAX do dia útil anterior ao pagamento do cupom 

1emissâo
PTAX : PTAX do dia útil anterior à data-base do papel. 

1

11000



emissão

d

PTAX

PTAX
VNA  

12100

ni
M   

M: multiplicador de juros 

i: taxa de juros do papel 

n: número de meses entre o pagamento de juros, igual a 6 para NBC-Es e NTN-Ds 

 

MVNAJ   

 

VNA: valor nominal atualizado do principal 

iM : multiplicador de juros para o i-ésimo fluxo 

Tx merc i: taxa de mercado de NTN-Ds ou NBC-Es para o i-ésimo fluxo  

pzi: prazo em dias corridos do i-ésimo fluxo 

mercfinaltx : taxa de mercado e NTN-Ds ou NBC-Es para o prazo de vencimento do papel 

(pagamento do principal). 

finalpz : prazo até o vencimento do papel (pagamento do principal). 

 

)
360

1()
360

1(1 final

mercfinal

n

i i

merci

i

pz
tx

VNA

pz
tx

MVNA
VP






























 

 

  211 2

1

lg 





 TIRtxdivu  

360
1

360

360360

)1()1(
fi pz

n

i
pz

i

TIR

VNA

TIR

MVNA
VP
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i
pz

360
: prazo do i-ésimo cupom 

f
pz

360
:  prazo até o pagamento do principal 

Todos os prazos são calculados em dias corridos com meses de 30 dias. 

 

 Fontes 

 

Os títulos são precificados pela curva de cupom cambial sujo divulgada pelo Mercado 

Secundário da ANBIMA (dados coletados no site da ANBIMA –www.anbima.com.br). As taxas 

referentes a datas onde não há informações disponíveis são obtidas interpolando-se 

linearmente as taxas dos vencimentos adjacentes. 

a.4 Federais indexados ao IGPM – NTN-C 

 

 Características 

 

NTN-C: Notas do Tesouro Nacional Série C 

Prazo: Definido pelo Ministério da Fazenda. 

Modalidade: Nominativa e negociável. 

Forma de Colocação: Oferta Pública ou direta, em favor do interessado. 

Valor Nominal: Múltiplo de R$ 1.000,00. 

Atualização do Valor Nominal: Variação do IGPM desde a data-base do título. 

Taxa de Juros: 6% a.a., calculada sobre o valor nominal atualizado. 

Pagamento dos Juros: Semestralmente, com ajuste no primeiro período de fluência, quando 

couber. 

Resgate: Em parcela única, na data do vencimento. 

 

 Metodologia 

 

A metodologia de cálculo é apresentada a seguir: 

 

tMIGP : valor do número índice do IGP-M do mês anterior à data considerada 

0MIGP : valor do número índice do IGP-M do mês anterior à data de emissão (ou data 

base) 

0

1000
MIGP

MIGP
VNA t




  

ns: é o prazo decorrido em meses desde a emissão ou desde o último pagamento de juros 

i: taxa de juros do título em porcentagem ao ano 
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1
100

1
12

1 
























sn

i
M  

 

VNA: Valor nominal atualizado do principal 

Mi: multiplicador de juros para o i-ésimo fluxo 

mercitx : taxa de mercado de NTN-Cs para o i-ésimo fluxo 

pzi: prazo em dias úteis do i-ésimo fluxo 

mercfinaltx : taxa de mercado e NTN-Cs para o prazo de vencimento do papel 

pz f: prazo em dias úteis até o vencimento do papel 

IGP-M%proj: Projeção da variação do IGP-M projetada para o mês corrente 

pzant: Prazo em dias úteis decorridos dentro do mês corrente 

pztot: prazo em dias úteis total do mês corrente  

 

 2521 252 1)1(
ii pz

mercfinal

n

i
pz

merci

i

tx

VNA

tx

MVNA
VP












 

  tot

ant

pz

pz

proj
t MIGP

MIGP

MIGP
VNA %11000

0





  

 

 Fontes 

 

Utilizamos a curva de cupom dos títulos públicos federais indexados ao IGPM (NTNC) do 

mercado secundário (expectativa), divulgada diariamente pela ANBIMA 

(www.anbima.com.br). As taxas referentes a datas onde não há informações disponíveis são 

obtidas interpolando-se linearmente as taxas dos vencimentos adjacentes. 

 

Para a projeção do IGPM, utilizamos a taxa divulgada no Mercado Secundário da ANBIMA 

(média apurada para a amostra). 

 

a.5 Federais indexados ao IPCA – NTN-B 

 

 Características 

 

NTN-B: Notas do Tesouro Nacional Série B 

Prazo: Definido pelo Ministério da Fazenda. 

Modalidade: Nominativa e negociável. 

Forma de Colocação: Oferta Pública ou direta, em favor do interessado. 

Valor Nominal: Múltiplo de R$ 1.000,00. 

Atualização do Valor Nominal: Variação do IPCA desde a data-base do título. 

http://www.anbima.com.br/
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Taxa de Juros: 6% a.a., calculada sobre o valor nominal atualizado. 

Pagamento dos Juros: Semestralmente, com ajuste no primeiro período de fluência, quando 

couber. 

Resgate: Em parcela única, na data do vencimento. 

 

 Metodologia 

 

A metodologia de cálculo é apresentada a seguir: 

VNA: valor nominal atualizado do principal 

IPCAt: Valor do número índice do IPCA do mês anterior à data considerada 

IPCAo: Valor do número índice do IPCA do mês anterior à data de emissão 

Ns: Prazo decorrido em meses desde a emissão ou desde o último pagamento de juros 

i: Taxa de juros do título em porcentagem ao ano 

Mi: multiplicador de juros para o i-ésimo fluxo 

tx merc i: taxa de mercado de NTN-Bs para o i-ésimo fluxo  

pzi: prazo em dias corridos do i-ésimo fluxo 

txmerc final: taxa de mercado e NTN-Bs para o prazo de vencimento do papel (pagamento do 

principal). 

pzfinal: prazo até o vencimento do papel (pagamento do principal). 

IPCA%proj: Projeção da variação do IPCA projetada para o mês corrente divulgada pela ANBIMA. 

pzant: Prazo em dias úteis decorridos dentro do mês corrente 

pztot: prazo em dias úteis total do mês corrente  

 

0

1000
IPCA

IPCA
VNA t  

1
100

1
12

1 
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i
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i
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VNA
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  tot

ant

pz

pz

proj
t IPCA

IPCA

IPCA
VNA %11000

0

  

 

 Fontes 

 

Utilizamos a curva de cupom dos títulos públicos federais indexados ao IPCA (NTNB) do 

mercado secundário (expectativa), divulgada diariamente pela ANBIMA 

(www.anbima.com.br). As taxas referentes a datas onde não há informações disponíveis são 

obtidas interpolando-se linearmente as taxas dos vencimentos adjacentes. 

 

http://www.anbima.com.br/
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Para a projeção do IPCA, utilizamos a taxa divulgada no Mercado Secundário da ANBIMA 

(média apurada para a amostra). 

a.6 Federais pré fixados – NTN-F 

 

 Características 

 

NTN-F: Notas do Tesouro Nacional Série F 

Prazo: Definido pelo Ministério da Fazenda. 

Modalidade: Nominativa e negociável. 

Forma de Colocação: Oferta Pública ou direta, em favor do interessado. 

Valor Nominal: Múltiplo de R$ 1.000,00. 

Rendimento: Deságio sobre o valor nominal. 

Taxa de Juros: 10% a.a., calculada sobre o valor nominal atualizado. 

Pagamento dos Juros: Semestralmente, com ajuste no primeiro período de fluência, quando 

couber. 

 

Resgate: Valor nominal, na data do vencimento. 

 
 Metodologia 

 

A metodologia de cálculo é apresentada a seguir: 

VNA: valor nominal atualizado do principal 

DU: dias úteis entre a data de precificação e a data de vencimento do cupom 

TAXA: rentabilidade anual do título  

 

 

  
















2521

110,1
1000

5,0

DU

TAXA
VNA +

 

 














2521

110,1
1000

5,0

DU

TAXA
+... 

 
 Fontes 

 

Utilizamos a curva de cupom dos títulos públicos federais pré-fixados (NTN-F) do mercado 

secundário (expectativa), divulgada diariamente pela ANBIMA (www.anbima.com.br). As taxas 

referentes a datas onde não há informações disponíveis são obtidas interpolando-se 

linearmente as taxas dos vencimentos adjacentes. 

 

 

 

 

 

 

http://www.anbima.com.br/
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b. Títulos Privados 

 

b.1 Certificados de Depósito Bancário (CDB) 

 

Os Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) podem ser pré ou pós-fixados Possuem três 

características distintas de acordo com a possibilidade de resgate (recompra) antecipado: 

Tipo N – Sem cláusula de recompra 

Tipo S – Com cláusula de recompra pela taxa de emissão 

Tipo M – Com cláusula de recompra pelas taxas de mercado 

Adicionalmente, poderá existir classe de CDBs subordinada. 

 

b.2 CDBs Pré-Fixados 

 

São negociados com ágio / deságio em relação à curva de juros em reais (curva pré). Sua 

precificação segue a fórmula: 

 

 
 

VE: Valor de emissão do CDB 

txpapel: Taxa pré-fixada do CDB 

DUt: Dias úteis entre a data de emissão e a data de vencimento do título 

tx_pré: taxa pré estimada na data de cálculo para a data de vencimento do título 

spread: spread de crédito do emissor 

DU: dias úteis entre a data de cálculo e a data de vencimento do título 

 

 Fontes 

 

A fonte primária consiste na curva de juros pré-fixada em reais baseada em taxas referenciais 

(“DI x Pré”) disponíveis no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br). A marcação do 

CDB é feito por meio do desconto de seu valor futuro pela taxa pré-fixada de mercado, 

acrescida do spread de crédito aplicável ao emissor. 

Alternativamente, poderá ser utilizada a curva de títulos pré-fixados em reais, gerada a partir 

das taxas indicativas divulgadas diariamente pela ANBIMA em seu site (www.anbima.com.br). 

 

 

http://www.bmfbovespa.com.br/
http://www.anbima.com.br/
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b.3 CDBs Pós-Fixados 

 

 CDBs Corrigidos pelo CDI 

 

São atualizados por meio do CDI somado ao percentual contratado na data de emissão do 

papel. Sua precificação é feita por meio das fórmulas: 

 

 
 

 
 

A fórmula I corresponde ao CDI acumulado, de acordo com percentual pré-estabelecido, entre 

a data de emissão do título até a data de cálculo, onde o CDI é conhecido. 

 

CDIk: taxa do CDI para a data k 

%CDI: percentual do CDI ao qual o título foi emitido 

So: spread ao qual o CDB foi emitido 

DUx: nº de dias úteis entre a data de emissão do CDB e a data de cálculo 

 

A fórmula II corresponde ao CDI acumulado, de acordo com percentual pré-estabelecido, 

entre a data de cálculo e a data de vencimento. Utilizamos a taxa pré-fixada obtida a partir da 

estrutura a termo de taxa de juros em reais porque o CDI não é conhecido para esse período. 

 

txpré: taxa pré-fixada (%a.a) 

%CDI: percentual do CDI ao qual o CDB foi emitido 

So: spread ao qual o CDB foi emitido 

DUw:nº dias úteis entre a data de cálculo e a data de vencimento do título 

 

A fórmula III corresponde ao fator de desconto do papel. O título deverá ser descontado pelo 

% do CDI aplicável a CDB de prazo e rating equivalentes negociado no mercado. O mesmo 

ocorre com o spread. 
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txpré: taxa pré-fixada (%a.a) 

% MaM: percentual do CDI ao qual um CDB de prazo e rating equivalentes está sendo 

negociado no mercado 

S1: spread de mercado 

 

Observação: Sempre que houver registro de cláusula “S” de recompra para CDBs na CETIP, o 

título será precificado de acordo com sua taxa de aquisição até o seu vencimento. 

 

Fontes de Dados 

 

A fonte primária consiste na curva de juros pré-fixada em reais obtida a partir das taxas 

referenciais (“DI x Pré”) disponíveis no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br). 

Alternativamente, poderá ser utilizada curva de títulos pré-fixados em reais, gerada a partir 

das taxas indicativas divulgadas diariamente pela ANBIMA em seu site (www.anbima.com.br). 

 

 CDBs Corrigidos pelo IPCA 

 

Os CDBs indexados ao IPCA são corrigidos pelo IPCA, divulgado mensalmente pelo IBGE. Sua 

precificação é feita por meio da fórmula: 

 
 

VE: valor de emissão do CDB 

IPCAt-1: IPCA acumulado entre o mês anterior à data de emissão do título até o último índice 

divulgado 

IPCAproj: IPCA projetado, divulgado pela ANBIMA para o mês de precificação 

DUdec: dias úteis decorridos no mês 

DUtot: dias úteis totais no mês 

txpapel: cupom de emissão do papel 

cpIPCA: cupom de IPCA para o vencimento do título acrescido de spread referente ao risco do 

emissor. 

DU: dias úteis entre a data de cálculo e a data de vencimento do título 

 

 Fontes 

 

A fonte primária consiste na curva de cupom de IPCA obtida a partir das taxas referenciais (“DI 

x IPCA”) disponíveis no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br). 

Alternativamente, poderá ser utilizada a curva de cupom de IPCA gerada a partir das taxas 

indicativas para NTN-Bs divulgadas diariamente pelo site da ANBIMA 

(http://www.anbima.com.br/merc_sec/merc-sec.asp). 

 

http://www.bmfbovespa.com.br/
http://www.anbima.com.br/
http://www.bmfbovespa.com.br/
http://www.anbima.com.br/merc_sec/merc-sec.asp
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 CDBs Corrigidos pelo IGP-M 

 

Os CDBs indexados ao IGP-M são corrigidos pelo IGP-M, divulgado mensalmente pela 

Fundação Getúlio Vargas (FGV). Sua precificação é feita por meio da fórmula: 

 
 

VE: valor de emissão do CDB 

IGPMt-1: IGPM acumulado entre o mês anterior à data de emissão do título até o último índice 

divulgado 

IGPMproj: IGPM projetado, divulgado pela ANBIMA para o mês de precificação 

DUdec: dias úteis decorridos no mês 

DUtot: dias úteis totais no mês 

Txpapel: cupom de emissão do papel 

cpIGPM: cupom de IGPM para o vencimento do título acrescido de spread referente ao risco do 

emissor. 

DU: dias úteis entre a data de cálculo e a data de vencimento do título 

 

 Fontes 

 

A fonte primária consiste na curva de cupom de IGP-M obtida a partir das taxas referenciais 

(“DI x IGPM”) disponíveis no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br). 

Alternativamente, poderá ser utilizada a curva de Cupom de IGP-M gerada a partir das taxas 

indicativas para NTN-Cs divulgadas diariamente pelo site da ANBIMA 

(http://www.anbima.com.br/merc_sec/merc-sec.asp). 

 

b.4 Depósitos a Prazo com Garantia Especial do FGC (DPGE) 

 

Os Depósitos a Prazo com Garantia Especial do FGC (Fundo Garantidor de Créditos) são 

instrumentos especiais de depósitos a prazo emitidos por bancos comerciais, múltiplos, de 

desenvolvimento e investimento, sociedades de crédito e caixas econômicas, os quais contam 

com garantia complementar do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). O total dos depósitos a 

prazo de cada cliente contra a mesma instituição poderá ser garantido até o valor máximo de 

R$ 20 milhões, devendo tais depósitos ter prazo mínimo de 6 (seis) e máximo de 60 (sessenta) 

meses. A marcação desses títulos de crédito é realizada de maneira análoga à dos CDBs. 

 

 

 

 

 

http://www.bmfbovespa.com.br/
http://www.anbima.com.br/merc_sec/merc-sec.asp
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 DPGE – Pós-fixado em CDI / SELIC 

 

As operações de DPGEs indexados ao CDI são atualizadas, pela taxa de indexação (% do CDI) do 

papel negociada acumulada desde a data de sua contratação até a data de precificação. O 

resultado encontrado, que é o valor nominal atualizado, será modificado pela relação entre a 

projeção do CDI até a data do vencimento, utilizando-se a taxa contratada, e a projeção do CDI 

até a data do vencimento, considerando a taxa de mercado para operação similar. 

De maneira a avaliar se as taxas estão adequadas, serão consideradas as cotações de no 

mínimo três outras instituições financeiras, negócios realizados pela Planner e emissores 

primários registrados na CETIP. 

 

Com base na amostra serão formadas bandas de taxas para as diferentes faixas de prazo e 

diferentes ratings para associar adequadamente as taxas de mercado com os seus respectivos 

níveis de risco. 

 

Todas as DPGEs negociadas entram diretamente na banda e todo o estoque com o mesmo 

prazo e rating serão marcados a mercado considerando os limites da banda. 

 

No entanto, o ajuste de marcação a mercado dos DPGEs pós-fixados ocorre semanalmente. Os 

DPGEs pós fixados em CDI/Selic são títulos marcados a mercado considerando-se dois 

componentes principais para taxa de MaM: Taxa de Mercado e Spread de Crédito. A fonte 

primária para a estimar o CDI é a curva proveniente dos futuros de DI da BMF. 

  

Como fonte alternativa de Taxa de Mercado do CDI, consideramos a curva proveniente dos 

futuros de DI obtida através de Feeder disponível tais como Broadcast, Bloomberg ou Reuters. 

 

 DPGE – Pré-fixado 

O valor de mercado de um DPGE prefixado corresponde ao valor de vencimento (valor de 

resgate) deste título trazido a valor presente pelo fator de desconto referente à data de 

vencimento do ativo, obtido com base na taxa de juros prefixados verificada no mercado. 

Para a devida marcação será utilizado o mesmo procedimento descrito, qual seja, definição de 

bandas. 

b.5 Debêntures 

 

A determinação do valor das debêntures é efetuada em etapas sucessivas de forma a 

assegurar a confiabilidade dos dados informados mesmo na hipótese de indisponibilidade de 

dados na etapa anterior. 
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 A fonte primária para determinar o preço dos ativos será com base nos últimos 5 

valores de fechamento no mercado secundário por meio do 

website www.debentures.com.br, desde que os últimos 5 dias com negócios tenham 

sido nos últimos 90 dias; e 

 Na hipótese dos dados acima, o preço dos ativos será determinado aplicando-se a 

análise fundamentalista da corretora, as quais incluirão, sem limitação, a análise de 

crédito conferido ao emissor e as notas de risco atribuídas aos títulos por agências de 

classificação a ser deliberado no Comitê. 

 

 Debêntures remuneradas em DI 

 

As debêntures que pagam DI não têm seus valores nominais atualizados (VNA) 

monetariamente. Caso não exista amortização de principal, o valor nominal atualizado será 

igual ao valor nominal de emissão (VNE). 

 

Cálculo do PU Par ou PU Histórico 

 

O PU Par ou PU histórico acumula DI + spread entre a data de emissão da debênture ou último 

evento de juros até a data de cálculo. 

 
VNA: valor nominal atualizado. Nesse caso, dado que se trata de uma debênture remunerada 

por DI+spread, o valor nominal atualizado (VNA) é igual ao valor de emissão (VE). 

Fator juros: fator de juros apurado no período de acordo com a fórmula: 

 

1º caso) Cálculo do Fator de Juros (% do CDI) 

 
 

TaxaDI: CDI acumulado no período respeitando o % do DI estabelecido na emissão 

P: Percentual da taxa DI definido na escritura 

 

Cálculo de Juros para o 1º Vencimento – Ativos Remunerados via % do CDI 

 
Tx pré: taxa de mercado estimada a partir da curva pré em reais para a data de vencimento do 

fluxo 

P: % do CDI definido na escritura 

DU: dias úteis entre a data de emissão ou do último pagamento de juros e a data de cálculo. 

 

http://www.debentures.com.br/
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Cálculo de Juros para as demais datas de vencimento – Ativos Remunerados via % do CDI 

 
 

Taxa prét: taxa de mercado estimada partir da curva pré em reais para a data t 

Taxa prét-1: taxa de mercado estimada a partir da curva pré em reais para a data t-1 

P: % do CDI definido na escritura 

DUi e DUi-1: dias úteis entre as datas de cada evento de pagamento de juros. 

 

2º caso) Cálculo do Fator de Juros (DI+Spread) 

 
TaxaDI: CDI acumulado no período 

S: Spread de juros definido na escritura 

DU: dias úteis entre a data de emissão ou do último pagamento de juros e a data de cálculo 

 

Cálculo de Juros para o 1º Vencimento – Ativos Remunerados via DI + Spread 

 
VNA = VE 

Fator juros: conforme definido acima 

txpré: taxa de mercado estimada a partir da curva pré em reais para a data de vencimento do 

fluxo 

DU: dias úteis entre a data de referência e a data do próximo pagamento de juros 

 

Cálculo de Juros para demais datas de vencimentos - Ativos Remunerados via DI + Spread 

 
txprét: taxa de mercado estimada a partir da curva pré em reais para a data t 

txprét-1: taxa de mercado estimada a partir da curva pré em reais para a t-1 
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S: spread de juros definido na escritura 

DUi e DUi-1: dias úteis entre as datas de cada evento de pagamento de juros. 

 

Jurosi = VE x Termoi 

 

O preço unitário da operação é o somatório dos pagamentos de juros e de principal 

descontado pela taxa indicativa divulgada pela ANBIMA de acordo com a fórmula abaixo: 

 
txpré: taxa de mercado estimada a partir da curva pré em reais 

txindicativa: taxa indicativa divulgada pela ANBIMA ou taxa implícita no preço de negociação da 

debênture. 

 

A fonte primária consiste na curva de juros pré-fixada em reais obtida a partir das taxas 

referenciais (“DI x Pré”) disponíveis no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e 

taxa indicativa divulgada pela ANBIMA em seu site www.anbima.com.br para a respectiva 

debênture. 

 

Alternativamente, poderá ser utilizada a curva de juros de títulos pré-fixados em reais gerada a 

partir das taxas indicativas divulgadas diariamente pela ANBIMA em seu site 

(www.anbima.com.br) e taxa indicativa implícita no preço de negociação das debêntures no 

mercado secundário. Adicionalmente, serão efetuadas cotações indicativas com as demais 

instituições financeiras. 

 

 Debêntures remuneradas em IGP-M 

 

As debêntures corrigidas pelo IGP-M terão seus valores nominais de emissão atualizados 

monetariamente. O cálculo do valor nominal atualizado (VNA) resume-se ao valor de emissão 

dos títulos, descontando-se o pagamento de amortização, quando houver, atualizado pelo IGP-

M, desde a emissão ou último pagamento de correção até a data de cálculo. Os mesmos 

índices de atualização devem corrigir a parcela a ser amortizada. 

 

Cálculo do Valor Nominal Atualizado 

 

O fator de correção utilizado será a projeção do IGP-M divulgada pelo Comitê 

Macroeconômico da ANBIMA. 

 
 

IGPMk: Último IGP-M oficial divulgado 

http://www.bmfbovespa.com.br/
http://www.anbima.com.br/
http://www.anbima.com.br/
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IGPMk-1: IGP-M do mês anterior ao mês de emissão do título 

IGPMproj: Projeção do IGP-M divulgada pela ANBIMA para o mês de referência, calculada pró-

rata dias úteis. 

du_decor: dias úteis decorridos no mês de referência 

du_total: dias úteis totais do mês de referência 

VE: Valor de emissão 

 

Cálculo do PU Par 

 

O PU Par corresponde ao VNA acrescido dos juros do ativo até a data de cálculo, conforme 

definido na escritura da emissão. 

 
i: taxa de juros definida na escritura 

n: dias úteis entre a data do próximo evento de juros e a data do evento anterior 

N: número representativo da taxa em dias úteis 

 

Precificação 

 
 

txindicativa: taxa indicativa divulgada pela ANBIMA 

 

A fonte primária consiste na curva de cupom de IGP-M obtida a partir das taxas referenciais 

(“DI x IGPM”) disponíveis no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e taxa 

indicativa divulgada pela ANBIMA em seu site www.anbima.com.br para a respectiva 

debênture. 

 

Alternativamente, poderá ser utilizada a curva de Cupom de IGP-M gerada a partir das taxas 

indicativas para NTN-Cs divulgadas diariamente pelo site da ANBIMA 

(http://www.anbima.com.br/merc_sec/merc-sec.asp) e taxa indicativa implícita no preço de 

negociação das debêntures no mercado secundário. Adicionalmente, serão efetuadas cotações 

indicativas com as demais instituições financeiras. 

 

 Debêntures remuneradas em IPCA 

 

As debêntures corrigidas pelo IPCA terão seus valores nominais de emissão atualizados 

monetariamente. O cálculo do valor nominal atualizado (VNA) se resume ao valor de emissão 

dos títulos, descontando-se o pagamento de amortização, quando houver, atualizado pelo 

http://www.bmfbovespa.com.br/
http://www.anbima.com.br/
http://www.anbima.com.br/merc_sec/merc-sec.asp
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IPCA, desde sua emissão ou último pagamento de correção monetária até a data de referência. 

Os mesmos índices de atualização aplicados sobre o VNA também deverão corrigir a parcela a 

ser amortizada. 

 

Cálculo do Valor Nominal Atualizado 

 
IPCAk: Último IPCA oficial divulgado 

IPCAk-1: IPCA do mês anterior ao mês de emissão do título 

IPCAproj: Projeção IPCA divulgada pela ANBIMA para o mês de referência, calculada pro rata 

dias úteis. 

du_decor: dias úteis decorridos no mês de referência 

du_total: dias úteis totais do mês de referência 

VE: Valor de emissão 

 

Cálculo do PU Par 

 

O PU Par corresponde ao VNA acrescido dos juros do ativo até a data de cálculo, conforme 

definido na escritura da emissão. 

 
 

i: taxa de juros definida na escritura 

n: dias úteis entre a data do próximo evento de juros e a data do evento anterior 

N: número representativo da taxa em dias úteis 

 

Precificação 

 
txindicativa: taxa indicativa divulgada pela ANBIMA 

A fonte primária consiste na curva de cupom de IPCA obtida a partir das taxas referenciais (“DI 

x IPCA”) disponíveis no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e taxa indicativa 

divulgada pela ANBIMA em seu site (www.anbima.com.br) para a respectiva debênture. 

 

Alternativamente, poderá ser utilizada a curva de Cupom de IPCA gerada a partir das taxas 

indicativas para NTN-Bs divulgadas diariamente pelo site da ANBIMA 

(http://www.anbima.com.br/merc_sec/merc-sec.asp) e taxa indicativa implícita no preço de 

http://www.bmfbovespa.com.br/
http://www.anbima.com.br/
http://www.anbima.com.br/merc_sec/merc-sec.asp
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negociação das debêntures no mercado secundário. Adicionalmente, serão efetuadas cotações 

indicativas com as demais instituições financeiras. 

 

 Debêntures remuneradas por DI Futuro + Spread 

 

A característica básica dessa série é a definição das taxas de capitalização baseadas nos 

vértices dos contratos de DI Futuro da BM&FBOVESPA, sendo os juros incorporados ao 

principal a cada período de capitalização e o pagamento de ambos acontece apenas no 

vencimento. A tabela abaixo informa os vencimentos dos contratos de DI Futuro aplicáveis 

bem como a data base para apuração da cotação do contrato de DI Futuro. 

 

 
 

 
t0: data de emissão do título 

t: data de cálculo 

tv: data de vencimento do título 

 

Cálculo do PU Histórico 

O PU histórico acumula os juros entre a data de emissão (t0) ou data do último evento de juros 

até a data de cálculo (t) conforme representado na figura acima. 

 
VNE: valor nominal de emissão 
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Fator juros: juros acumulados calculados conforme a fórmula descrita a seguir. 

 

Cálculo do Fator de Juros 

 
 

DI Futuro aplicável: taxa do contrato de DI futuro com vencimento aplicável ao fluxo 

dpi: nº de dias úteis entre a data de início de capitalização do fluxo e a data de vencimento do 

fluxo 

 

Cálculo do Fator de Capitalização 

 

O fator de capitalização calcula o DI Futuro aplicável aos demais fluxos – quando o DI não é 

conhecido - a partir de uma taxa a termo conforme fórmula a seguir: 

 
tx_préúlt_vértice: taxa pré em reais estimada na data de cálculo para a data de vencimento da 

debênture 

dp_últ_vert: dias úteis entre a data de cálculo e a data do vencimento da debênture 

tx_pré 1º vértice: taxa pré em reais para a data de vencimento do fluxo com vencimento mais 

próximo 

dp 1º vértice: dias úteis entre a data de cálculo e a data de vencimento do fluxo de juros mais 

próximo 

 

Fator de Capitalização 

 
 

tx_pré1º vértice: taxa pré em reais para a data de vencimento do fluxo com vencimento mais 

próximo 

dp1º vértice: dias úteis entre a data de cálculo e a data de vencimento do fluxo de juros mais 

próximo 

tx_termo: taxa a termo calculada conforme a fórmula acima 

dp_últ_vert: dias úteis entre a data de cálculo e a data do vencimento da debênture 

s: spread pactuado na data de emissão do título 
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Fator de Desconto 

 
 

tx_pré vcto: taxa pré em reais para a data de vencimento da debênture 

s: spread de mercado do título com base nas taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA 

dp_vcto: dias úteis entre a data de cálculo e a data do vencimento da debênture 

Precificação 

 
 

 Fontes 

 

A fonte primária consiste na curva de juros pré-fixada em reais obtida a partir das taxas 

referenciais (“DI x Pré”) disponíveis no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e 

taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA ou taxas implícitas nas negociações efetuadas no 

mercado secundário. 

 

Alternativamente, poderá ser utilizada a curva juros de títulos pré-fixados em reais, gerada a 

partir das taxas indicativas divulgadas diariamente pela ANBIMA em seu site 

(www.anbima.com.br) e taxa indicativa implícita no preço de negociação das debêntures no 

mercado secundário. Adicionalmente, serão efetuadas cotações indicativas com as demais 

instituições financeiras. 

b.6 Letras Financeiras 

 

As Letras Financeiras (LFs) são títulos de longo prazo emitidos por instituições financeiras com 

características específicas que as diferenciam dos CDBs como: prazo mínimo de dois anos, 

valor nominal unitário mínimo de R$ 300.000,00. É vedado o resgate parcial ou total, antes do 

vencimento acordado e o emissor por adquirir até 5% das letras financeiras emitidas por ele. 

A metodologia de marcação a mercado das letras financeiras segue os mesmos critérios de 

precificação definidos para os CDBs e, em casos específicos, poderá ser definida pelo Comitê. 

 

b.7 Cédulas de Crédito Bancário (CCB) 

 

As Cédulas de Crédito Bancário (CCB) são títulos emitidos por uma empresa em favor de 

instituições financeiras, com ou sem garantias. A CCB é um instrumento que tem por objetivo 

financiar a dívida da empresa através da intermediação de uma instituição financeira e pode 

ser utilizada como alternativa à emissão de debêntures. 

 

 

http://www.bmfbovespa.com.br/
http://www.anbima.com.br/
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 Cédulas de Crédito Bancário Pré-Fixadas 

 

A metodologia de precificação de uma CCB pré-fixada segue os mesmos critérios de 

precificação definidos para os Certificados de Depósito Bancários pré-fixados, acrescido do 

spread de crédito da operação. Para os fluxos intermediários de pagamentos, cada parcela 

será tratada individualmente de acordo com a mesma metodologia. A taxa de marcação a 

mercado será obtida por meio de cotação com participantes ativos no mercado ou por meio 

das taxas praticadas no mercado secundário. 

 

 Cédulas de Crédito Bancário indexadas ao CDI 

 

A metodologia de precificação de uma CCB indexada ao CDI segue os mesmos critérios de 

precificação definidos para os Certificados de Depósito Bancários corrigidos pelo CDI, acrescido 

do spread de crédito da operação. Para os fluxos intermediários de pagamentos, cada parcela 

será tratada individualmente de acordo com a mesma metodologia. A taxa de MaM será 

obtida por meio de cotação com participantes ativos no mercado ou por meio das taxas 

praticadas no mercado secundário. 

 

 Cédulas de Crédito Bancário indexadas a índices de preços 

 

A metodologia de precificação de uma CCB indexada a índices de preços segue os mesmos 

critérios de precificação definidos para os Certificados de Depósito Bancários corrigidos pelo 

IGP-M ou IPCA, acrescido do spread de crédito da operação. Para os fluxos intermediários de 

pagamentos, cada parcela será tratada individualmente de acordo com a mesma metodologia. 

A taxa de marcação a mercado será obtida por meio de cotação com participantes ativos no 

mercado ou por meio das taxas praticadas no mercado secundário. 

 

 Certificados de Cédulas de Crédito Bancário (CCCB) 

 

São títulos emitidos por instituições financeiras lastreados em suas Cédulas de Crédito 

Bancário. O processo de marcação a mercado das CCCBs é análogo ao de uma Cédula de 

Crédito Bancário e é composto por duas variáveis: taxa de mercado e spread de crédito. As 

taxas de mercado são obtidas a partir das curvas de mercado aplicáveis e definidas neste 

manual, o spread de crédito é construído a partir das análises do Comitê. 

b.8 Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA), CPR (Cédula 

do Produto Rural) e CRA (Certificado de Recebíveis do Agronegócio) 

 

São títulos de livre negociação, representativo de promessa de pagamento em dinheiro. São 

emitidos por produtores rurais, cooperativas ou por companhias securitizadoras de direitos 

creditórios do agronegócio e vinculado a direitos creditórios originários de negócios realizados 

entre produtores rurais, ou suas cooperativas. 
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Por estarem atreladas a produtores rurais, podem sofrer o risco de safra ou da colheita de 

cada produto bem como do período de engorda ou abate de animais. As taxas de mercado 

utilizadas dependerão dos produtos ao quais os títulos se referem. Sua precificação é feita por 

meio da fórmula: 

 

 
VNA: valor nominal atualizado 

taxa: taxa de emissão 

taxaMtM: taxa de mercado a ser definida de acordo com o produto negociado 

du: dias úteis entre a data de emissão do título e a data de vencimento 

dut: dias úteis entre a data de cálculo e a data de vencimento 

 

 Fontes: 

 

A fonte primária consiste na taxa média observada no mercado nos últimos 15 (quinze) dias 

úteis separadas por produto. Será feita uma média para os títulos atrelados ao boi gordo e 

demais produtos agrários. 

 

Alternativamente, caso não existam amostras para a formação da taxa, poderá ser utilizada a 

cotação do ativo objeto divulgada pela BM&FBOVESPA em seu site 

(www.bmfbovespa.com.br), trazido a valor presente pela curva de juros pré-fixada em reais 

conforme já descrito no presente Manual. 

 

b.9 Notas Promissórias Comerciais 

 

As notas promissórias são títulos de crédito emitidos por pessoa jurídica sob forma de 

promessa direta e unilateral de pagamento, em que a quantidade e a data de vencimento são 

pactuadas no momento da negociação. O ativo, em geral, é valorizado por um percentual do 

CDI, o qual reflete a classificação de crédito do emissor e o grau de liquidez da operação. Sua 

precificação é feita por meio da fórmula: 

 
ValorMtM: valor de mercado 

http://www.bmfbovespa.com.br/
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CDIi: taxa do CDI na data i 

txmercado: taxa pré-fixada para a data de vencimento 

%CDI: spread de emissão em percentual do CDI 

VE: valor na data de emissão 

VEcorrigido: Valor de emissão corrigido até a data de cálculo 

N: dias corridos entre a data de emissão e a data de cálculo 

%MtM: spread de mercado em percentual do CDI 

 

 Fontes: 

 

A fonte primária consiste na curva de juros em reais (curva pré-fixada), histórico de CDIs 

divulgados pela CETIP e taxas indicativas de debêntures fornecidas pela ANBIMA. O spread de 

mercado é estimado pela taxa de alguma emissão de prazo e rating semelhante que conste no 

grupo de taxas referenciais da ANBIMA. 

 

Alternativamente, caso não haja divulgação das taxas pela ANBIMA, serão utilizadas as taxas 

praticadas no dia imediatamente anterior. 

 

b.10 Cédula de Crédito Imobiliário (CCIs), Certificado de Recebíveis 

Imobiliários (CRIs), Letras de Crédito Imobiliário (LCIs) 

 

A Cédula de Crédito Imobiliário (CCI) é um documento representativo do crédito originado 

pela existência de direitos de crédito imobiliário com pagamento parcelado. Os Certificados de 

Recebíveis Imobiliários (CRIs) são títulos lastreados em créditos imobiliários (CCIs) e são 

emitidos exclusivamente por Companhias Securitizadoras. As Letras de Crédito Imobiliário 

(LCIs) também são títulos de renda fixa lastreados em créditos imobiliários garantidos por 

alienação fiduciária de um bem imóvel, porém, são emitidas por bancos comerciais, bancos 

múltiplos e demais instituições autorizadas pelo Banco Central. 

 

 Títulos Indexados ao CDI 

 

Cálculo do Valor Nominal Atualizado 

 
VN: valor nominal de emissão descontadas as amortizações 

CDI: CDI acumulado desde a data de emissão ou último pagamento 

% CDI: % do CDI definido na data de emissão 

Precificação 
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Taxaemissão: taxa definida na data de emissão do título 

fatorCDIproj:  

   
DU: nº de dias úteis entre a data do fluxo e a data base 

DA: nº de dias úteis entre a data do fluxo anterior e a data-base 

CDIproj: CDI projetado para a data do fluxo 

CDIproj-1: CDI projetado para a data do fluxo anterior 

% CDIMTM: % do CDI de mercado 

TaxaMTM: taxa de mercado 

 

Cálculo da Amortização 

 
VE: valor de emissão 

% Amort: percentual de amortização definido na escritura 

CDIproj: CDI projetado para a data do fluxo 

% CDIMTM: % do CDI de mercado 

taxaMTM: taxa de mercado 

 

Precificação 

 
 

6.2.11.2 Títulos Indexados ao IGP-M 

 

Cálculo do Valor Nominal Atualizado 

 
 

 

IGPM_t-1: Último IGPM oficial divulgado 

IGPM_t0: IGPM apurado na data de emissão 

IGPMproj: IGPM projetado pela ANBIMA 

du_decor: dias úteis decorridos no mês 
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du_total: dias úteis totais do mês de referência 

 

Precificação 

 
cp_emissão: cupom definido na emissão do título 

DU: nº de dias úteis entre a data do fluxo e a data de cálculo 

DA: nº de dias úteis entre a data do fluxo anterior e a data de cálculo 

% Amort: % de amortização definido na escritura 

cp_IGPM: cupom de IGPM 

 

 Títulos Indexados ao IPCA 

 

Cálculo do Valor Nominal Atualizado 

 
IPCA_t-1: Último IPCA oficial divulgado 

IPCA_t0: IPCA apurado na data de emissão 

IIPCAproj: IPCA projetado pela ANBIMA 

du_decor: dias úteis decorridos no mês 

du_total: dias úteis totais do mês de referência 

Precificação 

 
cp_emissão: cupom definido na emissão do título 

DU: nº de dias úteis entre a data do fluxo e a data de cálculo 

DA: nº de dias úteis entre a data do fluxo anterior e a data de cálculo 

% Amort: % de amortização definido na escritura 

cp_IPCA: cupom de IPCA 

 

 Fontes: 

 

A fonte primária consiste na curva de cupom de IGPM, curva de cupom de IPCA ou curva de 

juros pré-fixada em reais, conforme aplicável, obtidas a partir das taxas referenciais divulgadas 

no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br). 

 

Alternativamente, poderá ser utilizada a curva de cupom de IGPM, curva de Cupom de IPCA ou 

curva de juros pré-fixada em reais geradas a partir das taxas indicativas de títulos públicos 

http://www.bmfbovespa.com.br/
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federais divulgadas diariamente pelo site da ANBIMA 

(http://www.anbima.com.br/merc_sec/merc-sec.asp). 

 

 

Precificação 

 
VE: valor de emissão 

ind: índice de inflação a ser utilizado para correção dos fluxos 

C0: cupom definido na data de emissão do título 

t0: data de emissão do título 

t: data de cálculo 

ti: data de pagamento do i-ésimo cupom 

cp_ind: cupom de inflação 

 

 Fontes: 

 

A fonte primária consiste na curva de cupom de IGPM ou curva de cupom de IPCA, conforme 

aplicável, obtidas a partir das taxas referenciais divulgadas no site da BM&FBOVESPA 

(www.bmfbovespa.com.br). 

 

Alternativamente, poderá ser utilizada a curva de cupom de IGPM, curva de Cupom de IPCA 

geradas a partir das taxas indicativas de títulos públicos federais divulgadas diariamente pelo 

site da ANBIMA (http://www.anbima.com.br/merc_sec/merc-sec.asp). 

 

b.11 Letra de Arrendamento Mercantil (LAM) 

 

Título emitido por empresas de arrendamento mercantil representando promessa de 

pagamento em dinheiro. Seu valor de mercado é calculado utilizando-se as mesmas 

metodologias aplicadas à precificação dos Certificados de Depósitos Bancários (CDBs). 

 

b.12 Nota de Crédito à Exportação (NCE) 

 

A Nota de Crédito à Exportação é um título de renda fixa que pode ser emitido por pessoa 

física ou jurídica que se dedique à exportação. São títulos representativos de operações de 

crédito e podem ser negociados por aqueles que as detêm posição de custódia e são colocados 

no mercado diretamente pelas instituições financeiras credoras da operação. Sua precificação 

é feita por meio da fórmula: 

 

http://www.anbima.com.br/merc_sec/merc-sec.asp
http://www.bmfbovespa.com.br/
http://www.anbima.com.br/merc_sec/merc-sec.asp
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VE: valor de emissão 

C0: cupom de juros do título estabelecido na data de emissão 

VC: variação cambial entre a data de emissão e a data de cálculo 

cp_dólar: cupom de dólar estimado para a data de vencimento do fluxo 

s: spread de crédito da operação 

c. Operações Compromissadas 

c.1 com lastro em títulos públicos e privados. 

 

As operações compromissadas com lastro em títulos de renda fixa constituem operações 

compra ou venda com compromisso de revenda ou recompra respectivamente. No ato da 

operação é definida a forma de remuneração e a data de vencimento da operação. 

 

As taxas de MaM das operações compromissadas indexadas ao IPCA/IGPM serão recalculadas 

diariamente adicionando-se um premio de risco à curva de cupom de IPCA/IGPM. 

 

As taxas de MaM das operações compromissadas indexadas ao CDI (percentual e spread) 

serão recalculadas diariamente adicionando-se um premio de risco à curva de PRE. 

 

Excepcionalmente, em momentos em que as condições do mercado de crédito tenham 

mudado significativamente, as taxas de marcação poderão ser reavaliadas pelo Comitê, 

levando-se em conta os negócios realizados do próprio ativo e de emissões com características 

semelhantes de empresas do mesmo setor, o prazo, o emissor, a representatividade e o rating 

de risco junto às principais agências de risco, visando refletir o valor de mercado dos ativos. 

 

c.2 Operações Compromissadas com Lastro em Títulos de Renda Fixa 

 

As operações compromissadas com lastro em títulos de renda fixa constituem operações de 

compra ou de venda com compromisso de revenda ou de recompra. A forma de remuneração 

e a data de vencimento da operação são definidas no ato da operação. 

 

A CETIP não permite o registro de cláusulas de resgate antecipado para operações 

compromissadas, mas as instituições negociam aplicações com liquidez diária ou 

escalonamento de taxas bilateralmente. 
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Nesses casos, a marcação a mercado será realizada com base na taxa de recompra na data. 

As demais operações compromissadas são marcadas a mercado de acordo com as taxas 

praticadas pelo emissor para o prazo do título. 

d. Emissor/Ativo em Situação Especial 

 
Consideramos emissor/ativo em situação especial aqueles que (i) passam a ser inadimplentes 

em relação ao pagamento de principal, juros, correção monetária e amortização, e/ou (ii) 

ocorrência de algum evento que sinalize aumento da probabilidade de não pagamento do 

título. Para a precificação desses ativos levamos em consideração o veiculo de investimento 

(fundo de investimento, carteira administrada) e o(s) quotista(s). 

Para aqueles veículos cujo quotista seja Entidade Fechada de Previdência Complementar, 

seguimos a regulamentação específica que apresenta os percentuais de provisão para perda 

conforme os dias de atraso. 

 

Para os demais fundos, a Área de Back Office definirá os critérios de precificação que deverão 

ser seguidos, podendo basear-se na tabela de provisão para perda definida na regulamentação 

do Banco Central, ou ainda conforme o estágio do processo de cobrança administrativa ou 

judicial do título/emissor, tendo por base o percentual de possibilidade de êxito informado 

pelo agente cobrador. Ressalta-se que o Comitê poderá ser convocado para definição da 

provisão para devedores duvidosos. 

 

e. Equity 

 

e.1 Ações 

 

São utilizadas as cotações referentes ao preço de fechamento do dia da negociação na 

BM&FBOVESPA. Não havendo negociação no dia, é mantido o preço de fechamento do dia últil 

anterior. 

 

 Fontes 

 

As cotações das ações são obtidas da própria BM&FBOVESPA através de arquivo enviado pela 

mesma. 
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e.2 Termo de Ações 

 

A operação a termo consiste na compra ou venda de ações a um preço e prazo de liquidação 

pré-determinados. A taxa de marcação a mercado é obtida adicionando-se um premio à curva 

de juros pré-fixada. O premio é definido pela diferença entre a taxa da operação e a curva de 

juros no momento da operação. 

 

e.3 Aluguel de Ações 

 

Nas operações de aluguel de ações, o tomador do aluguel paga ao doador um percentual (taxa 

de aluguel) sobre o valor das ações com base no preço médio da ação no dia anterior. A taxa e 

o prazo são definidos no ato da operação e o valor a ser pago ou recebido é calculado pro rata 

tempore. 

 

e.4 Direitos e Bônus de Subscrição 

 

Os Bônus e Direitos de subscrição são marcados a mercado pelo último preço de fechamento 

divulgado pela BM&FBOVESPA. Caso não haja negociação, utiliza-se como método alternativo, 

a precificação através de modelo proprietário, ajustado de acordo com as características de 

cada Bônus ou Direito. 

 

e.5 BDR 

 

Os BDRs (Brazilian Depositary Receipts) são marcados a mercado utilizando-se como fonte 

primária de precificação os preços de referência divulgados diariamente pela BM&FBOVESPA. 

Como fonte secundária de preço será utilizado o preço da ação objeto convertida para a 

moeda real (R$). 

f. Derivativos 

f.1 Opções de ações 

 

A precificação de opções líquidas de ações se dá pelo preço informado pela BM&FBOVESPA 

em seu Boletim de Informações Diárias – BDI. Para marcação de preços de opções ilíquidas, 

utiliza-se a modelagem de Black & Scholes levando em consideração a volatilidade implícita 

obtida de operações efetivadas no mercado com base no valor médio atual do ativo objeto. 
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f.2 Contratos Futuro e a Termo negociados na BM&FBOVESPA 

 

Os contratos são marcados a mercado pelos preços de ajustes fornecidos pela BM&FBOVESPA 

para todos os contratos que tiveram negociação no dia e para aqueles que não estejam com 

preços distorcidos.  Para contratos ilíquidos, utiliza-se o Broadcast como fonte secundária. 

 

g. Direitos Creditórios 

g.1 Apuração dos direitos creditórios pelo fluxo de caixa amortizado 

 

As etapas a seguir descrevem o processo de apuração do valor justo dos direitos creditórios 

integrantes do fundo: 

 
(i) Os direitos creditórios que têm como contraparte um mesmo sacado1 serão 

agrupados em um único fluxo de caixa, como mostra o exemplo a seguir; 
 

Direitos Creditórios de um mesmo sacado (exemplo) 

 
(ii) Esse fluxo de caixa deve ser trazido a valor presente pela taxa efetiva de juros 

pactuada no momento da cessão do direito creditório ao fundo (no caso de taxa 

fixa) ou pela taxa de juros do parâmetro de mercado (ex. SELIC), no caso de taxa 

flutuante; 

 

 

 
Fluxo de caixa do exemplo anterior trazido a valor presente (parcelas mensais) 

                                                            
1
 São considerados pertencentes a um mesmo sacado os direitos creditórios que tenham como devedor um mesmo 

CPF ou um mesmo CNPJ. Grupos econômicos que envolvam empresas controladoras, controladas ou sob controle 
comum serão consideradas como um único sacado.  

Recebível 1

Recebível 2

Fluxo resultante

200200 100 200 100 200 100

100 100

100 100 100 100

100 100 100 100 100



  
 

37 
 

MANUAL DE MARCAÇÃO A MERCADO 

 

 
 

O valor apurado para o fluxo de direitos creditórios do sacado no exemplo acima foi de R$ 
1.070,60. Esse valor não considera nenhuma provisão de risco de crédito, aspecto que será 
tratado no capítulo a seguir.  

 

h. Cotas de Fundos de Investimento 

 

No caso dos fundos que não possuem cotas listadas em bolsa será utilizado o valor da 

divulgado pelo administrador e ou pelo controlador. 

 

Com relação aos fundos detentores de cotas listadas em bolsa será utilizado o preço de 

fechamento dos negócios realizados no dia. Caso não tenha negociação na data, será 

considerado o preço do ultimo dia em que houve negociação. Caso não ocorra negociação pelo 

período de 03 meses, será  considerado o mesmo procedimento de cotas não negociadas em 

bolsa. 

 

4. Critérios de Provisionamento de Direitos Creditórios 

 

a. Avaliação do risco de crédito dos sacados  
 

Apurado o Valor Presente Líquido (VPL) do fluxo de recebíveis, avalia-se a situação de crédito 

do sacado. Nessa fase, são separados os sacados cujos recebíveis somados (e trazidos a valor 

presente) representem mais de 10,00% da carteira de direitos creditórios do FIDC. 

No caso de sacados que representem mais de 10,00% da carteira de direitos creditórios, por se 

tratarem de sacados com concentração relevante, o risco de crédito do sacado será avaliado 

pelo Comitê, que deve considerar aspectos como: 

a. Histórico e situação atual do sacado em relação ao fundo ― se o sacado está 

ou já esteve inadimplente com o FIDC; 

b. Verificação da existência de registros de pedidos de falência realizados pelo 

sacado ou por terceiros contra o sacado, bem como a existência de pedidos de 

Fluxo resultante

190,71

VPL: 1.070,60 Taxa de juros: 8,50% ao ano

198,64 98,65 195,96 97,32 193,32 96,00
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recuperação judicial, de homologação de plano de recuperação extrajudicial 

ou de protestos de títulos contra o sacado; 

c. Verificação da existência de registros do CNPJ (ou CPF) do sacado em bancos 

de dados dos serviços de proteção ao crédito, como SERASA, por exemplo; 

d. Checagem da Classificação de Risco de Crédito (rating) do sacado, quando 

houver; 

e. Rating de crédito atribuído ao sacado pelo gestor ― apurado de acordo com 

metodologia desenvolvida por agência classificadora de risco, quando houver; 

e 

f. Avaliação do Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultados da empresa 

(quando disponível); 

g. Análise de potenciais riscos, sazonais ou não, e de impactos atípicos no setor 

em que a empresa atua; 

h. Análise de potenciais riscos associados à localização geográfica do sacado 

(exemplo: sacado de região com maior histórico de inadimplência); 

i. Existência de garantias na operação de crédito; e 

j. Opinião do gestor acerca do risco de crédito do sacado. 

Com base nessa avaliação, o Comitê deve estabelecer: 

(i) Se há necessidade de realizar algum tipo de provisão no fluxo de caixa de 

recebíveis do sacado em análise; e 

(ii) Em caso positivo, determinar o percentual a ser provisionado. 

Após a avaliação do Comitê, o VPL do novo fluxo de recebíveis dos sacados, já líquidos de 

provisões, deve ser contabilizado no Balancete do FIDC. 

As provisões deliberadas pelo Comitê serão registradas em Ata, com a descrição dos fatores 

que motivaram a revisão do fluxo de caixa de recebíveis. Nesse caso, serão detalhados quais os 

recebíveis foram provisionados, os percentuais de provisionamento e, quando cabível, as 

razões que motivaram o provisionamento de alguns, e não de todos, os direitos creditórios do 

referido sacado2. 

                                                            
2
 O provisionamento de apenas uma parcela dos direitos creditórios devidos por um sacado será utilizada 

primordialmente em casos que a validade do direito creditório está sendo contestada pelo sacado, como, por exemplo, 
no caso de uma venda não performada. Nessa hipóteses, caberá ao Comitê avaliar os percentuais a serem 
provisionados e fundamentar a avaliação em Ata. 
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Cabe salientar que os critérios de provisionamento do Comitê não estão sujeitos ou de 

qualquer forma limitados pela regra de provisionamento estabelecida neste manual para os 

direitos creditórios de sacados de menor concentração no fundo. 

Da mesma forma, uma vez ciente de evento ou fato que justifique o provisionamento de 

direitos creditórios de um sacado cujos recebíveis representem até 10,00% da carteira de 

recebíveis do fundo, o Administrador tem discricionariedade e responsabilidade de realizar as 

provisões que julgar cabíveis, com o devido registro da decisão em Ata. 

No caso de sacados cujo somatório de recebíveis represente até 10,00% da carteira de direitos 

creditórios do FIDC, a análise de crédito e provisionamento respeitará as seguintes etapas: 

a. Verifica-se a existência de registros de pedidos de falência (realizados pela 

empresa ou por terceiros), de recuperação judicial, de homologação de plano 

de recuperação extrajudicialou de protestos contra os sacados. Em caso 

positivo, o fluxo de recebíveis do sacado será provisionado em 100%. Em caso 

negativo, a avaliação segue para a próxima etapa; 

b. Apura-se a situação de inadimplência do sacado em relação ao fundo. Caso o 

sacado tenha um ou mais direitos creditórios devidos e não pagos, seu fluxo 

de caixa será provisionado conforme os critérios de provisionamento por faixa 

de atraso estabelecido neste manual. Caso o sacado esteja em dia com todas 

suas obrigações, os direitos creditórios serão contabilizados de acordo com os 

valores apurados pelo VPL. 

b. Provisionamento por faixa de atraso 

 

Conforme previsto na legislação vigente, admite-se, para apuração do valor dos recebíveis pelo 

custo amortizado, que o fluxo de caixa esperado seja estimado em bases coletivas. 

A regulamentação ainda estabelece que, ao optar por estimar o fluxo de caixa esperado por 

grupo de ativos, o Administrador deve agrupar os ativos que possuam “características de risco 

de crédito similares”, “indicativas da habilidade do devedor em honrar os compromissos 

assumidos de acordo com as cláusulas contratuais”. Assim, o agrupamento deve considerar 

fatores como: (i) atividade econômica; (ii) localização geográfica; (iii) tipo de garantia dada; 

(iv) histórico de inadimplência; e (v) grau de endividamento. 

No caso de FIDCs Multi Sacados / Multi Cedentes, para fins de apuração do histórico de 

inadimplência dos diferentes grupos de sacados, os direitos creditórios foram agrupados 

considerando a atividade econômica e a localização geográfica dos sacados. 
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Como os direitos creditórios integrantes da carteira do fundo não têm coobrigação do cedente 

e, em geral, não têm garantia. 

Dessa forma, os sacados do fundo serão segmentados de acordo com a classificação CNAE 

(Classificação Nacional de Atividades Econômicas), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) a eles atribuída. A identificação da atividade é feita através do CNPJ do sacado. Os 

sacados pessoas físicas serão classificados em um grupo específico, para o qual será apurado 

um perfil de inadimplência específico. 

Os itens a seguir listam os grupos de atividade econômica em que os sacados do fundo serão 

classificados. Os grupos foram definidos com base nas subclasses e divisões do CNAE: 

1. Agricultura, Pecuária, Produção florestal, Pesca e Aquicultura; 

2. Indústrias extrativas; 

3. Indústrias de transformação; 

4. Eletricidade e Gás; 

5. Água, Esgoto, Atividades de gestão de resíduos e descontaminação; 

6. Construção; 

7. Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas; 

8. Transporte, Armazenagem e Correio; 

9. Alojamento e Alimentação; 

10. Informação e Comunicação; 

11. Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados; 

12. Atividades imobiliárias; 

13. Atividades profissionais, científicas e técnicas; 

14. Atividades administrativas e serviços complementares; 

15. Administração pública, defesa e seguridade social; 

16. Educação; 

17. Atividades de atenção à saúde humana (divisão 86); 

18. Atividades de atenção à saúde humana prestadas em residências (divisão 87); 

19. Serviços de assistência social sem alojamento (divisão 88); 
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20. Artes, cultura, esporte e recreação; 

21. Outras atividades de serviços; 

22. Serviços domésticos; 

23. Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais. 

Logo, os sacados do FIDC serão classificados em 24 grupos, sendo os 23 acima listados, mais o 

grupo de pessoas físicas. 

Para cada um dos 24 grupos, o Administrador vai apurar o perfil de inadimplência dos sacados, 

o que será feito através do levantamento do histórico de inadimplência dos direitos creditórios 

devidos por sacados pertencentes ao grupo, observando-se: (i) qual o percentual de títulos 

que não foram pagos (default) ou que foram recomprados pelo cedente; e (ii) quais os 

percentuais de recuperação de crédito inadimplidos em diferentes faixas de atraso. 

Assim, a definição dos percentuais de provisionamento definidos para cada grupo de acordo 

com a faixa de atraso se dará da seguinte forma: 

(i) No histórico do fundo, serão levantados os direitos creditórios que (a) tinham 

como devedores sacados pertencentes ao grupo em análise e (b) tinham 

vencimento no período compreendido entre os 360 dias e 120 dias anteriores à 

data de apuração; 

(ii) No conjunto de direitos creditórios identificados, será realizado o mapeamento da 

inadimplência no grupo, considerando na base do cálculo o número de direitos 

creditórios, não o valor financeiro dos mesmos. Esse mapeamento deve ser feito 

conforme o exemplo a seguir: 

a. No Grupo Exemplo, foram identificados 120 direitos creditórios, com 

diferentes valores financeiros, que tinham data de vencimento no período 

compreendido entre 360 dias e 120 dias anteriores à data de apuração; 

b. Dos 120 direitos creditórios, 80 foram pagos em dia; 

c. Dos 40 direitos creditórios inadimplentes, 32 foram pagos pelos sacados com 

até 14 dias corridos de atraso; 

d. Dos oito direitos creditórios que permaneceram inadimplentes, três foram 

pagos no período compreendido entre 15 dias e 30 dias após suas respectivas 

datas de vencimento; 
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e. Dos cinco direitos creditórios que continuaram inadimplentes, dois foram 

pagos no período compreendido entre 31 dias e 60 dias após seus respectivos 

vencimentos; 

f. Dos três direitos creditórios que permaneceram inadimplentes, um foi pago no 

período compreendido entre 61 dias e 90 dias após seu vencimento; 

g. Dos dois direitos creditórios que permaneceram inadimplentes, um foi pago 

no período compreendido entre 91 e 120 dias após sua data de vencimento; 

h. O título que permaneceu inadimplente após120 dias nunca foi pago (default). 

A sequência de eventos descrita acima permite a elaboração de uma tabela, com a 

evolução da inadimplência de direitos creditórios no Grupo Exemplo: 

Prazo 
Direitos Creditórios Devidos 

e Não Pagos 

Até 14 dias após o vencimento 40 

Entre 15 e 30 dias após o vencimento 8 

Entre 30 e 60 dias após o vencimento 5 

Entre 60 e 90 dias após o vencimento 3 

Entre 90 e 120 dias após o vencimento 2 

Mais de 120 dias após o vencimento 1 

 

Por definição, no desenvolvimento dessa metodologia de provisionamento, fica 

definido que os direitos creditórios vencidos e não pagos por mais de 120 dias são 

considerados totalmente inadimplidos, sendo que seus valores provisionados em 

100%. Dessa forma, para fins da implementação da metodologia aqui definida, na 

base de dados do FIDC, os direitos creditórios que permaneciam inadimplentes na 

posição de 120 dias após sua data de vencimento, ainda tenham sido quitados 

depois dessa data, serão considerados como perdidos (default) no modelo. 

Da mesma forma, os direitos creditórios recomprados pelo cedente, por qualquer 

motivo, serão considerados como perdidos (default), para fins de apuração do 

perfil de inadimplência. Logo, para cada direito creditório recomprado, será 

acrescido um direito creditório na contabilização de direitos creditórios vencidos e 

não pagos há mais de 120 dias após o vencimento. 

(iii) Uma vez mapeada a inadimplência do grupo, tem início o processo de definição 

dos percentuais de provisionamento por faixa de atraso. Nessa fase, será estimada 
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a perda esperada do grupo em cada faixa de atraso, considerando-se o histórico 

de perdas (defaults) do grupo. Logo, no Grupo Exemplo teríamos: 

a. Número de perdas efetivas (defaults): 1 direito creditório devido e não pagos 

há mais de 120 dias. Nenhum direito creditório recomprado (as recompras são 

contabilizadas como default); 

b. Número de direitos creditórios devidos e não pagos até 14 dias após sua 

respectiva data de vencimento: 40; 

c. Perda esperada dentre os direitos creditórios devidos e não pagos até 14 dias 

após a respectiva data de vencimento: 1/40 (um quarenta avos, ou 2,50% dos 

direitos creditórios). 

Portanto, como descrito, em cada faixa de atraso, o número total de recebíveis 

contabilizados como em situação de inadimplência será o denominador na 

apuração do percentual de provisionamento na respectiva faixa de atraso, 

como mostra a tabela a seguir: 

Prazo 
Direitos Creditórios 

Devidos e Não Pagos 

Percentual de 

Provisionamento 

Até 14 dias após o vencimento 40 2,50% 

Entre 15 e 30 dias após o vencimento 8 12,50% 

Entre 30 e 60 dias após o vencimento 5 20,00% 

Entre 60 e 90 dias após o vencimento 3 33,33% 

Entre 90 e 120 dias após o vencimento 2 50,00% 

Mais de 120 dias após o vencimento 1 100,00% 

(iv) Os percentuais de provisionamento obtidos na tabela acima para o Grupo Exemplo 

seriam, conforme estabelece a metodologia de provisionamento, aplicados ao 

fluxo de caixa integral dos sacados que tivessem algum título em atraso. Cabe 

salientar que, no caso de sacados com mais de um título inadimplente, o 

provisionamento será feito com base no título mais atrasado. 

c. Agravamento de provisão por região geográfica 

 

A fim de contemplar as diferenças de risco de crédito por região geográfica no Brasil, no FIDC 

considera fatores de agravamento do provisionamento de acordo com a região de atuação do 

sacado. Assim, dependendo da localização geográfica, os percentuais de provisionamento a 

serem aplicados aos sacados em situação inadimplente serão agravados na proporção do risco 

da região geográfica em que eles estão situados. 
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Para apuração desse agravamento será considerada a Taxa de Inadimplência em Operações de 

Crédito do Sistema Financeiro Nacional, divulgada mensalmente pelo Banco Central do Brasil 

(Bacen). O agravamento das provisões será realizado de acordo com a relação entre o índice 

de inadimplência regional e o índice de inadimplência nacional. 

O quadro abaixo mostra o índice de inadimplência apurado em maio de 2013 nas cinco regiões 

geográficas e no consolidado do território nacional (entre pessoas jurídicas): 

Taxa de inadimplência entre pessoas jurídicas 

 Norte Nordeste 
Centro-
Oeste 

Sudeste Sul Nacional 

2,92% 2,83% 2,22% 2,00% 2,28% 2,25% 

A tabela permite identificar que o risco de crédito é maior que a média nacional nas regiões 

Norte, Nordeste e Sul. Esse risco adicional deve ser, portanto, incorporado ao percentual de 

provisionamento nos direitos creditórios dos sacados sediados nessas regiões. A tabela a 

seguir mostra como será mensurado, na metodologia do FIDC, o índice de agravamento das 

provisões por faixa de atraso para cada região geográfica. 

Região geográfica 
Inadimplência 
pessoa jurídica 

Taxa de 
agravamento 

Nacional 2,25 100,0% 

Norte 2,92 129,8% 

Nordeste 2,83 125,8% 

Centro-Oeste 2,22 98,7% 

Sudeste 2,00 88,9% 

Sul 2,28 101,3% 

Na tabela acima, as taxas de inadimplência de cada região geográfica foram divididas pela taxa 

da inadimplência nacional, de forma a identificar as regiões com mais risco de crédito que a 

média nacional. No caso das regiões com menor risco de crédito que a média nacional, por 

conservadorismo, não será realizada nenhuma atenuação dos percentuais de provisionamento 

por faixa de atraso. 

Assim, dependendo da localização geográfica do sacado, o percentual de provisionamento por 

faixa de atraso poderá ser agravado. Para ilustrar, tomando por base o perfil de inadimplência 

do Grupo Exemplo (lembrando que esse grupo foi definido com base na atividade econômica 

dos sacados), os percentuais de provisionamento para um sacado (pessoa jurídica) localizado 

da região Sul, por exemplo, seriam multiplicados por 101,3%, de forma a incorporar o risco de 

crédito maior observado na região. O quadro abaixo mostra os percentuais de 

provisionamento nesse exemplo: 
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Prazo 
Percentual de 

Provisionamento 

Com agravamento por 

região geográfica 

(Região Sul) 

Até 14 dias após o vencimento 2,50% 2,53% 

Entre 15 e 30 dias após o vencimento 12,50% 12,67% 

Entre 30 e 60 dias após o vencimento 20,00% 20,27% 

Entre 60 e 90 dias após o vencimento 33,33% 33,77% 

Entre 90 e 120 dias após o vencimento 50,00% 50,67% 

Mais de 120 dias após o vencimento 100,00% 100,00% 

Logo, conforme descreve o exemplo, no caso de um sacado da Região Sul que tenha atividade 

econômica que o enquadre no Grupo Exemplo, o percentual de provisionamento a ser 

aplicado em seus direitos creditórios, considerando que esse sacado tem um título vencido e 

não pago há 40 dias, é de 20,27% do valor de face dos direitos creditórios. 

No caso de sacados pessoa física, a metodologia aplicada será a mesma, com a diferença de 

que serão utilizadas as Taxas de Inadimplência de pessoa física por região geográfica. 

d. Apuração do fluxo de caixa após provisionamento  

 

Após a apuração dos fluxos de caixa dos sacados, da identificação dos inadimplentes e da 

definição dos percentuais de provisionamento a serem aplicados conforme os atrasos é 

preciso fazer o cálculo do novo fluxo de caixa do sacado. 

Dessa forma, considerando-se o sacado do exemplo anterior (enquadrado no Grupo Exemplo, 

sediado na Região Sul e com um título inadimplente há 40 dias), o fluxo de caixa dos direitos 

creditórios por ele devidos seria apurado da seguinte maneira: 

Fluxo Provisionado de Direitos Creditórios 
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Dessa forma, para fins de contabilização do provisionamento, deve ser calculada a diferença 

entre o fluxo de caixa dos direitos creditórios do sacado sem o provisionamento e o fluxo de 

caixa dos recebíveis com o provisionamento. A diferença entre o valor presente líquido desses 

dois fluxos deve ser lançado no Balancete como provisão, com contrapartida no resultado. 

 

 

 

 

Fluxo do Sacado Exemplo

Fluxo Provisionado do Sacado Exemplo

VPL do Fluxo Provisionado do Sacado Exemplo

VPL: 548,70 Taxa de juros: 8,50% ao ano

76,69

Dias em relação ao vencimento D -40 D -10 D +20 D +50 D +80 D +100 D +120

79,73 79,73 79,22 78,45 77,69 77,19

79,73 79,73

Dias em relação ao vencimento D -40 D -10 D +20 D +50 D +80 D +100 D +120

Dias em relação ao vencimento

79,73 79,73 79,73 79,73 79,73

100

D -40 D -10 D +20 D +50 D +80 D +100 D +120

100 100 100 100 100 100


