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RESUMO 

 

A migração das demonstrações contábeis brasileiras para os padrões internacionais tem sido 

um grande desafio devido à mudança cultural que os dois modelos provocam. Trata-se da 

migração de um modelo que sempre sofreu forte influência regulatória e é baseado em regras 

definidas para um modelo apoiado em princípios, no julgamento e no fundamento econômico 

das operações. No Brasil o CPC é o comitê responsável por direcionar as normas da 

contabilidade brasileira aos padrões internacionais definidos pelo IASB, por meio dos IFRS. 

Diante das recomendações do pronunciamento técnico 12 do CPC, que trata o ajuste a valor 

presente, procuramos neste trabalho abordar o conceito de valor justo e valor de mercado, 

entendendo que podemos definir uma hierarquia para o cálculo do valor justo, em que 

priorizamos os valores observáveis no mercado. Quando não temos um mercado disponível, 

no entanto, é recomendada a utilização de um modelo para a definição do prêmio pelo risco 

que possa gerar uma informação, na medida do possível, que replique o comportamento do 

mercado. Nesse sentido, este trabalho procura avaliar, com base no prêmio pelo risco definido 

inicialmente, a utilização de um modelo que possa fornecer esse prêmio no decorrer da vida 

da operação, permitindo, dessa forma, a criação de uma estrutura temporal de taxa de juros 

que possa contribuir na avaliação a valor justo de ativos e passivos financeiros de renda fixa, 

quando não há um mercado ativo.  

Palavras-chave: Valor justo. IFRS. Taxa de juros. 
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ABSTRACT 

The migration of Brazilian financial statements to international standards has been a major 

challenge due to cultural change of the two models. It is the migration of a model that has 

always suffered strong regulatory influence and is based on defined rules for a model based 

on principles, judgment and economic substance of transactions. In Brazil the CPC is the 

committee responsible for directing the Brazilian accounting standards to international 

standards set by the IASB through IFRS. Given the recommendations of the technical 

pronouncement CPC 12, which deals with the adjustment to present value, we seek to address 

in this thesis the concept of fair value and market value, understanding that we can define a 

hierarchy for fair value calculus, where we prioritize observable market values. When we 

don’t have an available market, it is recommended to use a model for the definition of the risk 

premium that can generate information, to the extent possible, to replicate the market 

behavior. In this way, this study assessed based on the risk premium initially defined, the use 

of a model that can provide this award during the life of the transaction, thus allowing the 

creation of a interest rate structure that will help in assessing the fair value of financial fixed 

income assets and liabilities when there is no active market. 

Keywords: Fair value. IFRS. Interest rate. 
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INTRODUÇÃO 

 

Situação problema 

 

Em um mundo globalizado, onde as distâncias são minimizadas pelo mundo virtual, 

torna-se cada vez mais comum a utilização de modelos padronizados em mercados distintos, e 

para tanto, muitas vezes, apesar das tentativas de evita-los, são necessários alguns ajustes ou 

adaptações para que representem melhor o mercado ao qual estão sendo aplicados. 

A padronização dos modelos reduz a arbitragem nos mercados internacionais, pois 

aumenta a transparência para seus participantes, gerando maior equilíbrio na competitividade 

entre as empresas no mercado global. Porém, diante das diversas culturas e governos 

existentes e dos diferentes níveis de maturidade dos mercados, os modelos podem sofrer 

ajustes mais ou menos complexos que não os descaracterizem em sua essência, capturando as 

particularidades de cada mercado. 

Para a contabilidade não é diferente. O mundo está em direção a um modelo 

padronizado de demonstrações contábeis e, atualmente, mais de 100 países além do Brasil já 

adotam ou pretendem adotar os International Financial Reporting Standards (IFRS) como 

padrão contábil. 

Os IFRS, que tem suas normas publicadas pelo International Accounting Standards 

Board (IASB), são a nova linguagem contábil internacional e implicam em uma abordagem 

mais pautada em julgamento do que em regras detalhadas, e possuem, como uma das 

principais diferenças para as práticas contábeis adotadas no Brasil, a avaliação da maioria dos 

ativos e passivos financeiros pelo valor justo – fair value. 

O fato de os IFRS serem pautados em julgamentos permite que cada país participante, 

diante de suas exigências legais, possa criar modelos ou sugestões de modelos para a 

aplicação das normas internacionais. 

No Brasil, em 2005, foi criado o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) com a 

união de esforços das seguintes entidades: Associação Brasileira de Companhias Abertas 

(ABRASCA), Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de 

Capitais (APIMEC NACIONAL), BM&FBOVESPA, Conselho Federal de Contabilidade, 

Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI) e Instituto 
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dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON); e tem como objetivo, segundo o CPC 

em seu site: 

o estudo, o preparo e a emissão de Pronunciamentos Técnicos sobre procedimentos 

de Contabilidade e a divulgação de informações dessa natureza, para permitir a 

emissão de normas pela entidade reguladora brasileira, visando à centralização e 

uniformização do seu processo de produção, levando sempre em conta a 

convergência da Contabilidade Brasileira aos padrões internacionais. 

 

Problema de Pesquisa 

 

O problema de pesquisa da presente dissertação de mestrado é: qual é a taxa 

apropriada para calcular o valor justo de ativos financeiros de renda fixa no mercado 

brasileiro quando não há um mercado ativo? 

Pretendeu-se responder às questões: 

- qual a curva pura apropriada para o mercado brasileiro? 

- como calcular o spread de rendimento? 

- qual a evolução esperada do spread de rendimento? 

 

Objetivo 

 

Apresentar as taxas apropriadas para calcular o valor presente de instrumentos 

financeiros de renda fixa no mercado brasileiro quando não há um mercado ativo. 

 

Justificativa 

 

É inegável que a padronização das normas contábeis através dos IFRS é um ponto 

definido para a maioria dos países. 
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Os benefícios e desafios para a adoção de um padrão contábil globalmente aceito são 

inúmeros e, no Brasil, o ajuste a valor presente traz diversas discussões em torno da curva 

apropriada de taxas de desconto, o que motiva a elaboração deste trabalho. 

 

Metodologia 

 

Por meio da pesquisa aplicada, busca-se avaliar a utilização de um modelo para a 

definição do prêmio pelo risco, e a consequente construção de uma estrutura temporal de 

taxas de juros, que possibilite a avalição de um ativo a valor justo quando não há condições de 

construir essas curvas com dados obtidos no mercado. 

 

Descrição dos capítulos 

 

A introdução faz a contextualização do tema avaliando a situação problema, o 

problema de pesquisa, o objetivo, a justificativa e a metodologia utilizados para alcançar a 

contribuição esperada por este trabalho. 

O capítulo 1 trata dos conceitos contábeis, avaliando inicialmente o objetivo da 

Contabilidade e a evolução das demonstrações contábeis no Brasil, até a utilização das 

normas internacionais, apresentando os pontos específicos das normas referentes aos ativos 

que devem ser tratados a valor justo. 

O capítulo 2 apresenta os conceitos financeiros que foram utilizados no trabalho, tais 

como valor presente, taxa interna de retorno, taxas spot e a termo, duração além dos conceitos 

de ativo livre de risco e uma análise desses pontos no mercado brasileiro. 

O capítulo 3 apresenta a avaliação de modelos que podem ser utilizados para calcular 

o valor justo e o modelo, que considera o prêmio pelo risco com uma probabilidade. 

No capítulo 4, analisamos um título com preço divulgado no mercado, aplicando o 

modelo proposto no capítulo anterior, e avaliamos o preço gerado pela aplicação do modelo e 

o preço divulgado no mercado secundário. 
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Por fim, apresentamos as considerações finais, que trazem as conclusões e limitações 

da aplicação do modelo e sugestões de novas pesquisas. Em seguida, apresentamos as 

referências utilizadas para a elaboração do trabalho. 
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CAPÍTULO 1 - A CONTABILIDADE NO BRASIL E OS IFRS 

 

1.1 O objetivo da Contabilidade 

 

Hendriksen e Van Breda (1999, p. 92-94) resumem a história dos objetivos da 

contabilidade avaliando os enfoques sintático, semântico e pragmático, e as dificuldades 

encontradas em cada um deles conforme segue: 

a) O primeiro enfoque: a definição dos objetivos da contabilidade concentrou-se no 

cálculo e na apresentação do lucro líquido.  

A principal dificuldade com uma ênfase no processo de contabilização e na estrutura 

convencional de divulgação é a de que certos termos contábeis, tais como lucro 

líquido e receita, e mensurações tais como custo histórico, possuem pouco ou 

nenhum significado interpretacional no que se refere a fenômenos do mundo real. 

Tais termos são criações de contadores e, embora seja possível utilizá-los para fazer 

predições de fenômenos do mundo real, as evidências não apoiam a validade da 

ideia de fazer da estrutura da contabilidade seu objetivo básico.  

b) O segundo enfoque: pronunciamentos posteriores enfatizaram o enfoque semântico, 

que se concentrou na mensuração e na divulgação da riqueza em termos familiares a 

um economista. 

“Uma dificuldade básica com a aplicação dos objetivos semânticos tem sido a 

incapacidade de defini-los com suficiente clareza para que haja acordo quanto a uma 

escolha apropriada dos itens a serem incluídos, ou de sua mensuração”. 

c) O terceiro enfoque: O Financial Accounting Standards Board (FASB) “embora não 

tenha rejeitado os enfoques semântico e sintático, dá mais ênfase ao enfoque 

pragmático”. 

Os objetivos do FASB, segundo Hendriksen e Van Breda (1999, p. 92-94), podem ser 

resumidos da seguinte maneira: A divulgação financeira deve fornecer informações que sejam 

úteis para fornecedores e credores e para qualquer outro usuário que vise tomadas de decisão 

de investimento, crédito ou outras semelhantes, permitindo avaliar os volumes, a distribuição 

no tempo e a incerteza de possíveis fluxos de caixa, do ponto de vista da empresa e do 

investidor, além de serem compreensíveis aos que possuem uma noção razoável do negócio. 

E criticam o terceiro enfoque: 
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[...] embora o foco nos usuários possa ser atraente, à primeira vista, tampouco 

está isento de dificuldades. Em particular gera três perguntas importantes não 

respondidas: 

1. Que usuários devem ser considerados? 

2. Quão semelhantes são os objetivos de usuários diferentes? 

3. Devem ser considerados os desejos da administração? 

Conforme Iudícibus (2010, p. 7) o objetivo básico da Contabilidade “[...] pode ser 

resumido no fornecimento de informações econômicas para os vários usuários, de forma que 

propiciem decisões racionais.” Afirma ainda que atualmente não é possível conhecer todos os 

detalhes do modelo decisório de cada usuário, por isso cita como alternativa a formação de 

“[...] um arquivo-base de informação contábil capaz de fornecer saídas, periodicamente, de 

utilidade para as metas de maior número possível de usuários”. 

No quadro 1 abaixo podemos observar as possíveis necessidades de cada tipo de usuário 

da informação contábil: 

 

Quadro 1 - Usuários da Informação contábil e suas necessidades. 

 

Fonte: Iudícibus (2010, p. 5) 

Iudícibus (2010, p. 4) comenta a afirmação geral do American Institute of Certified 

Public Accountants (AICPA), instituição fundada em 1887, nos Estados Unidos, no relatório 

publicado em 1973: “Objetivos dos Demonstrativos Financeiros” do Grupo de Estudos sobre 
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os Objetivos dos Demonstrativos Financeiros, no qual se pode observar que a função ou 

objetivo da Contabilidade permanece inalterada através dos tempos: 

a função fundamental da Contabilidade [...] tem permanecido inalterada desde seus 

primórdios. Sua finalidade é prover os usuários dos demonstrativos financeiros com 

informações que os ajudarão a tomar decisões. Sem dúvida, tem havido mudanças 

substanciais nos tipos de usuários e nas formas de informação que têm procurado. 

Todavia, esta função dos demonstrativos financeiros é fundamental e profunda. O 

objetivo básico dos demonstrativos financeiros é prover informação útil para a 

tomada de decisões econômicas. 

Da mesma forma, Lage e Weffort (2009, p. 3) definem os usuários e suas necessidades 

de informação contábil da seguinte forma: 

Entre os usuários das demonstrações financeiras, incluem-se investidores atuais e 

potenciais, empregados, credores, fornecedores e outros credores comerciais, 

clientes, governos e suas agências e o público. Eles usam as demonstrações 

financeiras para satisfazer algumas de suas diversas necessidades de informação. 

Como por exemplo: (a) auxiliar na análise de risco inerente ao investimento e o 

retorno que ele produz, no caso dos investidores; (b) informações sobre a 

continuidade operacional da entidade, no caso de clientes; (c) destinação de 

recursos, no caso do governo e suas agências; e (d) informações sobre a evolução do 

desempenho da entidade e os desenvolvimentos recentes, no caso do público geral.  

Quanto ao objetivo das demonstrações financeiras, Lage e Weffort (2009, p. 3) 

escrevem: 

O objetivo das demonstrações financeiras é fornecer informações sobre a posição 

financeira, o desempenho e as mudanças na posição financeira da entidade, dando 

suporte a avaliações e tomadas de decisão econômica. 

As demonstrações financeiras também objetivam apresentar os resultados de atuação 

da administração na gestão da entidade e sua capacitação na prestação de contas 

quanto aos recursos que lhe foram confiados. 

Marion (2009, p. 29), por sua vez, define usuários: “[...] são pessoas que se utilizam da 

Contabilidade, que se interessam pela situação da empresa e buscam na Contabilidade suas 

respostas”. E os resume conforme a Figura 1 a seguir. 
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Figura 1 - Usuários da informação contábil  

 

. 

Fonte: Marion, 2009 p. 29 

 

1.2 A evolução das demonstrações contábeis no Brasil 

 

O quadro 2 a seguir procura resumir os principais eventos que influenciaram a 

evolução da Contabilidade no Brasil. 
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Quadro 2 - Eventos importantes para a Contabilidade no Brasil 
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De acordo com Iudícibus (2010, p. 22), provavelmente, a primeira escola 

especializada no ensino da Contabilidade no Brasil foi a Escola de Comércio Álvares 

Penteado, criada em 1902, mas somente em 1946, com a fundação da Faculdade de Ciências 

Econômicas e Administrativas da USP, e com a instalação do curso de Ciências Contábeis e 

Atuariais, é que o Brasil ganhou o primeiro núcleo de pesquisa contábil com professores 

dedicando-se em tempo integral ao ensino e à pesquisa na área da Contabilidade. 

Na mesma linha, Martins (2012, p. 119) evidencia a relevância do Departamento de 

Contabilidade da FEA-USP devido à sua posição de mais influente entidade acadêmica 

contábil no Brasil, desde a sua fundação, apresentando também em seu trabalho o 

desenvolvimento dos programas de mestrado e doutorado no Brasil, conforme dados 

disponibilizados pela CAPES. 

Figura 2 - Evolução dos programas de mestrado e doutorado no Brasil 

 

Fonte: Martins (2012, p. 120) 

Em sua pesquisa, Martins (2012, p. 122) apresenta ainda a quantidade de mestres em 

contabilidade titulados no Brasil até 2010, conforme Gráfico 2 a seguir, e explicita a 

influência da pesquisa contábil realizada pela USP, que acaba por se confundir com a 

pesquisa contábil brasileira. 
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Figura 3 - Quantidade de mestres em contabilidade titulados no Brasil até 2010. 

 

Fonte: Martins (2012, p. 122) 

 

Ainda analisando o trabalho de Martins, observaremos que até a década de 1990, 

dentro do Departamento de Contabilidade da USP, as pesquisas eram lideradas 

principalmente por três professores, Sergio de Iudícibus, Eliseu Martins e Armando Catelli, 

conforme Tabela 1 a seguir, retirado do trabalho de Martins (2012, p. 133), elaborado com 

base nas orientações de mestrado e doutorado até 1990. 

Tabela 1 - Concentração de orientadores até 1990 - mestres e doutores somados. 

 

Fonte: Martins (2012, p. 133) 
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De acordo com Carvalho (2009, p. XV), a Contabilidade no Brasil vivenciou ao longo 

do século XX até o advento da Lei n. 11.638/07, influências exógenas tais e quais as dos 

países com pouca tradição no mercado de capitais: 

Países com pouca tradição em mercados de capitais têm tendência de sofrer, mais do 

que os demais, influências exógenas nos seus processos de desenvolvimento e 

adoção de normas contábeis. Ausente à motivação de preparo de demonstrações 

para os propósitos de tomada de decisões econômicas e de concessão de crédito ou 

alocação de recursos em valores mobiliários, fica desprotegido o campo de 

normatização para incursão de outros interessados em informação contábil – via de 

regra, agências reguladoras governamentais. 

Dessa forma, o sistema contábil brasileiro, sofreu forte regulação do governo, pois 

sempre foi focado em contribuir essencialmente com o ambiente fiscal. 

Martins (2012, p. 128) também relaciona o mercado de capitais no Brasil e o 

desenvolvimento da Contabilidade: 

Portanto, havia, na década de 1970, um mercado de capital incipiente. O Banco 

Central (BACEN), criado em 1964 para substituir o antigo SUMOC, tinha um 

conselho especial para o mercado de ações, o Conselho de Mercado de Capitais, 

cuja responsabilidade era regular o mercado de ações no Brasil. Em 1976, a 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) brasileira foi criada e assumiu então essa 

responsabilidade. Havia apenas duas ou três blue chips, ou seja, ações de primeira 

linha no mercado de ações da época, como relembra um entrevistado [...]. 

Portanto, é nesse ambiente de um mercado de capital iniciante que o departamento 

de contabilidade nasceu. Havia uma necessidade urgente de estudos que abordassem 

questões pragmáticas na área de contabilidade financeira. A sociedade brasileira 

daquelas décadas de 1960 e 1970 precisava de estudos que ajudassem a desenvolver 

a própria prática contábil. E a USP, que já havia feito sua reforma curricular, 

assumiu esse papel para atender a tal necessidade [...]. 

Como consequência ocorre a necessidade de abertura da economia brasileira para o 

exterior, que trouxe para as empresas brasileiras o contato direto com parceiros e investidores 

estrangeiros. Ficava cada vez mais necessário o aprimoramento das publicações contábeis e a 

convergência para modelos aceitos internacionalmente, tanto que, em 2005, o Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC) por meio da Resolução n. 1.055 cria o Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC), que no artigo 3.º define o seu objetivo:  

Art. 3.º - O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) tem por objetivo o 

estudo, o preparo e a emissão de Pronunciamentos Técnicos sobre procedimentos de 
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Contabilidade e a divulgação de informações dessa natureza, para permitir a emissão 

de normas pela entidade reguladora brasileira, visando à centralização e 

uniformização do seu processo de produção, levando sempre em conta a 

convergência da Contabilidade Brasileira aos padrões internacionais. 

 E no Art. 2.º define a composição: 

Art. 2.º - O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) será composto pelas 

seguintes entidades:  

a) ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas; 

b) APIMEC NACIONAL – Associação dos Analistas e Profissionais de 

Investimento do Mercado de Capitais; 

c) BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros; (Redação dada 

pela Resolução CFC nº 1.339/11); 

d) CFC – Conselho Federal de Contabilidade; 

e) IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil; 

f) FIPECAFI – Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuarias e Financeiras. 

  Segundo o Manual de Normas Internacionais de Contabilidade (2009, p. XXIII), o 

desafio a partir da abertura da economia para a convergência às normas internacionais de 

contabilidade foi a mudança cultural que essa convergência propõe: 

[...] identificamos uma barreira conceitual fundamental no entendimento, aceitação e 

aplicação prática dos IFRS no Brasil: o sistema contábil brasileiro, que sempre 

sofreu forte influência do ambiente fiscal, é fortemente baseado em regras definidas, 

ao passo que os IFRS têm sido tradicionalmente baseadas em princípios, bem menos 

detalhados, com grande ênfase na substância econômica das operações e no 

exercício do julgamento. 

 

1.3 O que são os IFRS? 

 

Os International Financial Reporting Standards (IFRS) são normas e padrões 

internacionais de Contabilidade emitidos pelo International Accounting Standards Board 

(IASB), que têm como objetivo, segundo o próprio IASB, desenvolver, com base em 

princípios claramente articulados, um conjunto único de pronunciamentos contábeis de alta 

qualidade, compreensíveis, exequíveis e aceitáveis globalmente. 
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Segundo o IASB, desde 2001, quase 120 países requereram ou permitiram o uso dos 

IFRS. Atualmente, os seguintes países do G20 usam os IFRS: 

Quadro 3 - Países do G20 que utilizam os IFRS. 

 

Fonte: IFRS. Disponível em: <www.ifrs.org> 

 No Brasil, o CPC, por meio dos seus pronunciamentos, interpretações e orientações é 

o responsável por direcionar as normas da Contabilidade brasileiras aos padrões 

internacionais definidos pelo IASB por meio dos IFRS. 

 Este trabalho abordará principalmente os pronunciamentos do CPC que tratam o ajuste 

a valor presente: CPC 12 e CPC 38, com o objetivo de estudar os possíveis modelos para o 

cálculo do valor justo. 
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1.4 Valor de mercado e valor justo (fair value) 

 

Segundo o Manual de Normas Internacionais de Contabilidade, valor justo ou fair 

value é definido como o montante pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo pode 

ser liquidado entre partes que assim o desejarem, em uma transação em condições normais de 

mercado. Valor justo não se confunde com o valor que a entidade receberia ou pagaria em 

uma transação forçada. 

Barreto e Almeida (2012, p. 20) escrevem sobre a importância da contabilidade a 

valor justo, definindo o objetivo da mensuração por valor justo: 

O objetivo da mensuração por valor justo é determinar o valor que seria recebido na 

venda de um ativo ou pago pela transferência de um passivo na data da mensuração, 

isto é, um valor de saída. Essa definição incorpora expectativas presentes sobre 

fluxos de entrada futuros, associados com o ativo e fluxos de saída associados com 

os passivos, sob a perspectiva dos participantes do mercado. 

Lopes (2003, p. 103), por sua vez, cita o Statement of Financial Accounting Standards 

(SFAS) n. 107, Disclosure About fair Value of Financial Instruments: 

o fair value é representado pelo potencial de geração de benefícios futuros para uma 

classe geral de ativos. Dentro dessa lógica, o potencial de geração de benefícios 

futuros de um instrumento financeiro está relacionado com o potencial de geração 

de fluxo de caixa futuro, assumindo que a expectativa de fluxo de caixa é a única 

razão para a negociação de instrumentos financeiros. Assim, a estimativa de fluxos 

futuros de caixa pode ser bem aproximada pelo preço de mercado quando este 

existir, dentro de uma clara suposição de que o mercado é razoavelmente eficiente. 

Essa definição de fair value do FASB estabelece diretamente um critério prático e 

objetivo, na maioria das vezes, para sua determinação. 

E complementa afirmando que “o conceito subjacente é o de que um instrumento 

financeiro pode (eventualmente deve) ser sempre marcado a mercado (market to market, 

MTM); no entanto, o fair value será a melhor aproximação de valor quando tal medida não 

existir”. 
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Mediante análise desses conceitos, verificamos que o valor justo é um paralelo do 

valor a mercado, quando não há um mercado ativo que possa nos fornecer o valor presente, 

marcado a mercado. 

Laux e Leuz (2009), em seu artigo, comparam os prós e contras entre a adoção do fair 

value (FV) e do historical cost accounting (HCA) em momentos de crises e os possíveis 

impactos gerados no mercado. Neste trabalho não entraremos na discussão de qual o melhor 

modelo para a Contabilidade, mas — considerando a adoção dos IFRS no Brasil — qual a 

melhor forma de cálculo do fair value. 

Iudícibus e Martins (2007, p. 9-18) analisam que “o conceito e a aplicação de valor 

justo representam, sem dúvida, uma espetacular, agressiva e, de certo modo, algo arriscada 

virada no que se refere à avaliação contábil”. 

E explicam: 

Espetacular, pois os órgãos reguladores até tomam a dianteira com relação aos 

scholars na defesa e no enforcement dessa nova e revolucionária forma de avaliação. 

As Estruturas Conceituais Básicas deveriam, assim, ser alteradas e emendadas. 

Agressiva, pois coloca o Fair Value em lugar de e não em complemento a algo que 

já existe e que vem há séculos nas demonstrações contábeis como forma principal de 

avaliação, ou seja, o custo histórico como base de registro inicial (com sua variante 

custo histórico corrigido). Passa por cima, até, do custo corrente e do custo de 

reposição, alternativas mais conhecidas dos contadores. De certo modo arriscada, 

pois, ao apagar-se o registro histórico para, em seu lugar, colocar-se ativos e 

passivos avaliados pelo valor justo, estar-se-á dificultando o tracking entre 

competência e fluxos de caixa. Por outro lado, o grau de subjetividade dos cálculos 

de fluxos descontados, quando não existir mercado ativo, beira quase a não 

aceitabilidade, sob o ponto de vista de um mínimo de objetividade e consistência. 

Laux e Leuz (2009) explicam, com base na FAS 157 e na IAS 39, o que é fair value 

accounting (FVA) e quais os argumentos-chave para sua adoção, da seguinte forma: 

FVA é uma forma de mensurar os ativos e passivos que aparecem no balanço de 

uma empresa. FAS 157 define o valor justo como o preço que seria recebido para 

vender um ativo ou pago para transferir um passivo em uma transação ordenada 

entre participantes do mercado na data da mensuração. (Tradução livre). 

 

Adicionalmente existe uma diferenciação entre instrumentos cotados em mercados 

ativos e os instrumentos para os quais não há mercado ativo. 
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1.5 Classificação dos instrumentos financeiros 

 

A IAS 32, Financial Instruments: Presentation define instrumento financeiro como 

qualquer contrato que resulte um ativo financeiro de uma entidade e um passivo financeiro ou 

instrumento patrimonial de outra. 

No Diagnóstico da Convergência às Normas Internacionais, concluído em dezembro 

de 2006, o Banco Central do Brasil publica uma descrição sucinta da IAS32, afirmando que 

seu propósito é:  

estabelecer critérios para classificar, reconhecer e avaliar instrumentos financeiros 

pela perspectiva do emissor. Trata também da classificação e registro dos juros, 

dividendos e perdas e ganhos associados a esses instrumentos, bem como das 

circunstâncias em que os ativos financeiros e os passivos financeiros devem ser 

compensados. (Disponível em <www.bcb.gov.br>) 

 

Segundo a IAS 39, Financial Instruments: Recognition and Measurement, devemos 

classificar os passivos e ativos financeiros em cinco categorias: 

a) Empréstimos e recebíveis; 

b) Mantidos até o vencimento; 

c) Ativos e passivos financeiros a valor justo, com ajuste no resultado; 

d) Disponíveis para venda; 

e) Passivos não negociáveis. 

A classificação anterior é baseada na intenção e na capacidade financeira das 

entidades, quando da aquisição dos instrumentos financeiros. 

  

1.6 Avaliação a valor justo 

 

De acordo com o Manual de Normas Internacionais de Contabilidade há duas 

categorias de ativos que devem ser avaliados a valor justo, conforme o quadro 4 a seguir: 
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Quadro 4 - Tipos de Ativos e avaliação a valor justo. 

 

Fonte: Manual de Normas Internacionais de Contabilidade (2009, p. 206) 

 

Barreto (2012, p. 78) define as entradas ou inputs para as técnicas de avaliação como 

sendo “premissas que os participantes do mercado usariam para precificar os ativos e os 

passivos”.  

Laux e Leuz (2009, p. 826-834) explicam os três níveis de inputs para o cálculo do 

fair value, em tradução livre: 

a) Nível 1: “quando os preços cotados em mercados ativos para ativos ou passivos 

idênticos estão disponíveis, eles têm de ser usados como medida de valor de mercado. 

Se não, Nível 2 ou 3 entradas devem ser usados”. 

b) Nível 2: “se aplica aos casos para os quais existem dados observáveis, que inclui os 

preços cotados para ativos ou passivos similares em mercados ativos, os preços 

cotados de bens idênticos ou similares em mercados inativos, e outros dados 

relevantes do mercado”. 
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c) Nível 3: “são variáveis não observáveis (por exemplo, modelos). Eles devem ser 

utilizados para obter um valor justo, se os dados observáveis não estão disponíveis, o 

que é comumente referido como uma abordagem mark-to-model”. 

Barreto (2012, p. 80-81) citando o SFAS 157 e os IFRS 7 e 13 aborda a hierarquia do 

valor justo, sendo que o Nível 1 tem maior prioridade de uso: 

 

Figura 4 - Hierarquia do valor justo. 

 

Fonte: Barretos (2012, p. 81) 

 

Do ponto de vista dos IFRS, Laux e Leuz (2009) ressaltam: 

O valor justo é definido de forma semelhante nos IFRS como a quantia pela qual um 

ativo poderia ser trocado, ou um passivo liquidado, entre partes conhecedoras e 

dispostas, em condições normais de mercado. Na determinação do valor justo, o 

IFRS faz distinções semelhantes entre as entradas como a FAS 157: preços cotados 

em mercados ativos devem ser utilizados como valor justo, quando disponível. Na 

ausência de tais preços, a entidade deve utilizar técnicas de avaliação e todas as 

informações de mercado relevantes que estiverem disponíveis para que as técnicas 

de avaliação maximizem o uso de entradas observáveis (IAS 39). Reconhece-se que 

uma entidade pode ter que fazer ajustes significativos a um preço observado, a fim 

de chegar ao preço pelo qual uma transação normal teria ocorrido (por exemplo, 

IASB Expert Advisory Panel, 2008). (Tradução livre). 

 

Barreto (2012, p. 78-79) explica os mercados nos quais os inputs poderiam ser 

observados: 

 

 

Nível 1 
Preços cotados 

Nível 2 

Inputs observáveis 

Nível 3 

Inputs não observáveis 
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a) Mercados de troca: exemplo, Bolsa de Valores. 

b) Mercados de dealers: nesse mercado, os dealers se dispõem a negociar, de forma a 

prover liquidez, por meio de uso do seu próprio capital, para deter estoque de itens, 

atuando assim como market makers. 

c) Mercado de brokers: nesse mercado, os brokers se esforçam para unir compradores e 

vendedores, mas não se dispõem a negociar por sua própria conta. 

d) Mercado direto (principal-to-principal): nesse mercado, as transações são 

negociadas independentemente, sem intermediação e, por isso, podem ter pouca 

informação publicamente disponível. 

 

1.7 Pronunciamento técnico CPC 12 

 

Nesta seção vamos analisar os detalhes referente aos ajustes a valor presente tratados 

pelo Pronunciamento Técnico CPC 12 que tem como objetivo “estabelecer os requisitos 

básicos a serem observados quando da apuração do Ajuste a Valor Presente” (CPC 12). 

 

1.7.1 Risco e incerteza: taxa de desconto 

 

Observa-se no item 13 o reconhecimento que ao se trabalhar com informações 

baseadas no fluxo de caixa e no valor presente para fins contábeis é de se esperar, para efeito 

da mensuração, incertezas associadas ao prêmio pelo risco exigido pelos participantes do 

mercado. 

Barreto (2012, p. 91-92) define os princípios gerais que devem ser observados na 

mensuração a valor justo com uso de técnicas de valor presente: 

a) Fluxos de caixa e taxas de desconto devem refletir os pressupostos que os 

participantes do mercado usariam ao precificar o ativo ou passivo. 

b) Fluxos de caixa e taxas de desconto levam em conta exclusivamente os fatores 

atribuíveis ao ativo ou ao passivo a mensurar. 

c) Para evitar dupla contagem ou omissão de efeitos de fatores de risco, as taxas de 

desconto devem refletir pressupostos consistentes com os fluxos de caixa 
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relacionados. Por exemplo, uma taxa de desconto que reflete incertezas na 

expectativa de futuras inadimplências é apropriada quando são projetados os 

fluxos contratuais de um empréstimo, mas não quando a projeção já leva em conta 

as prováveis perdas de crédito. 

d) Pressupostos sobre fluxos de caixa devem ser consistentes com as taxas de 

desconto. Por exemplo, se um fluxo de caixa inclui reajustes por conta da inflação, 

a taxa de desconto também deve incluir os efeitos da inflação; fluxos de caixa 

reais, que não incluem os efeitos da inflação, devem ser descontados por taxas que 

excluem os efeitos da inflação. Da mesma maneira, para descontar fluxos de caixa 

pós-impostos, também devem ser aplicadas taxas de desconto pós-tributação. 

e) Taxas de desconto devem ser consistentes com fatores econômicos subjacentes à 

moeda na qual os fluxos de caixa são determinados. 

 

1.7.2 Diretrizes específicas 

 

Nos itens 21 a 24, o pronunciamento busca detalhar as diretrizes para a taxa de 

desconto conforme segue: 

21. Os elementos integrantes do ativo e do passivo decorrentes de operações de 

longo prazo, ou de curto prazo quando houver efeito relevante, devem ser ajustados 

a valor presente com base em taxas de desconto que reflitam as melhores avaliações 

do mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo e 

do passivo em suas datas originais. 

22. A quantificação do ajuste a valor presente deve ser realizada em base 

exponencial "pro rata die", a partir da origem de cada transação, sendo os seus 

efeitos apropriados nas contas a que se vinculam. 

23. As reversões dos ajustes a valor presente dos ativos e passivos monetários 

qualificáveis devem ser apropriadas como receitas ou despesas financeiras, a não ser 

que a entidade possa devidamente fundamentar que o financiamento feito a seus 

clientes faça parte de suas atividades operacionais, quando então as reversões serão 

apropriadas como receita operacional. Esse é o caso, por exemplo, quando a 

entidade opera em dois segmentos distintos: (i) venda de produtos e serviços e (ii) 

financiamento das vendas a prazo, e desde que sejam relevantes esse ajuste e os 

efeitos de sua evidenciação. 
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24. Devem ser utilizados, no que for aplicável e não conflitante, os conceitos, as 

análises e as especificações sobre ajuste a valor presente, especialmente sobre 

elaboração de fluxos de caixa estimados e definição de taxas de desconto contidas 

no Pronunciamento Técnico CPC 01 Redução ao Valor Recuperável de Ativos, 

inclusive no seu Anexo. Subsídios também podem ser obtidos no item 36 do 

Pronunciamento Técnico CPC - 14 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento, 

Mensuração e Evidenciação. 
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CAPÍTULO 2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 O cálculo do valor presente 

 

Barreto (2012, p. 91-92) afirma que “o cálculo do valor presente é uma ferramenta 

fundamental na abordagem de receitas, que relaciona futuros montantes a valores presentes, 

com a utilização de uma taxa de desconto”. 

Conforme Fabozzi (2001, p. 31) a noção de que o dinheiro tem valor no tempo é um 

dos conceitos básicos na análise de qualquer instrumento financeiro. Ele ressalta que o 

dinheiro tem valor no tempo devido às oportunidades de investimento dos recursos em 

alguma taxa de juros e define três conceitos fundamentais para melhor entender o assunto: 

valor futuro, valor presente e taxa de juros. 

Grinblatt (2005, p. 281) avalia investimento versus empréstimo: 

O investimento e o empréstimo são os dois lados de uma mesma moeda. Por 

exemplo, quando uma corporação emite um título de dívida para um de seus 

investidores, este está, na verdade, tomando um empréstimo daquele investidor. Os 

fluxos de caixa da empresa são idênticos em magnitude, mas opostos em sinal 

aqueles do investidor. A taxa de retorno ganha pelo investidor é vista como um 

custo pago pela corporação que empresta os recursos. Como o investimento e o 

empréstimo são lados opostos de uma mesma transação, as mesmas técnicas usadas 

para analisar o investimento são utilizadas para analisar empréstimos [...]  

Lopes (2003, p. 52) afirma que 

a teoria de finanças baseia sua análise de valor no fluxo de caixa descontado (valor 

presente) dos investimentos realizados. Para cálculo do valor presente de 

determinado fluxo de caixa, basta que esse valor seja descontado por uma taxa que é 

normalmente o custo de oportunidade do capital. 

Securato (2008, p. 28), por sua vez, define o conceito de juros “como sendo a 

remuneração pelo uso do capital e que a medida de juros, num dado intervalo de tempo, é 

obtida pela diferença entre o capital no final e no início do intervalo”. 

PFJ   

Equação 1 - Juros.  

Fonte: Securato (2008, p. 28) 
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Em que: 

J = juros 

F = capital final ou montante 

P = capital inicial ou principal 

A taxa de juros de uma operação financeira pode ser entendida, num dado intervalo de 

tempo, como a remuneração da unidade de capital inicial e pode ser definida conforme mostra 

a Equação 2 a seguir: 

P

J
i 

 

Equação 2 - Taxa de Juros.  

Fonte: Securato (2008, p. 28) 

Em que: 

i = taxa de juros 

J = juros 

P = capital inicial ou principal 

Logo, temos: 

iPJ   

Equação 3 - Juros.  

Fonte: Securato (2008, p. 28) 

 

 Com base nessas duas fórmulas Securato define os conceitos citados por Fabozzi: 

a) Valor futuro = Capital final ou montante = F: 

JPF   

Equação 4 - Valor futuro. 

Fonte: Securato (2008, p. 28) 

E incluindo a Equação 3 temos: 
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 iPF

iPPF





1  

Equação 5 - Valor futuro em função da taxa de juros. 

 Fonte: Securato (2008, p. 28) 

b) Valor presente = Capital inicial ou principal = P: 

 i
F

P



1  

Equação 6 - Valor presente definido a partir da fórmula de valor futuro (Equação 5). 

 

c) Taxa de juros = i: 

1
P

F
i

 

Equação 7 - Taxa de juros definida a partir da fórmula de valor futuro (equação 5). 

 

As equações apresentadas anteriormente consideram uma unidade de tempo e podem 

ser aplicadas tanto para juros simples como para compostos: 

Juros simples: 

)1( niPF   

Equação 8 - Valor futuro para juros simples.  

Fonte: Securato (2008, p. 30). 

Juros compostos: 

niPF )1(   

Equação 9 - Valor Futuro para juros compostos. 

Fonte: Securato (2008, p. 31) 
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Em que: 

n = intervalos unitários de tempo, de acordo com a unidade em que a taxa está 

expressa. 

 

2.2 Taxa Interna de Retorno (TIR) 

 

A Taxa Interna de Retorno (TIR) ou Internal Rate of Return (IRR), por definição, é a 

taxa que está implícita em um título e que, portanto, ao trazer o fluxo de caixa do título a 

valor presente pela sua TIR encontramos o seu preço. 

Assaf Neto (2012, p. 60) afirma que a taxa interna de retorno “[...] representa o custo 

explícito da dívida [...], ou seja, é a taxa de juro que iguala, no momento zero, a entrada de 

caixa com as saídas periódicas de caixa [...]”. 

Securato (2008, p. 53) define a TIR por meio do conceito de Valor Presente Líquido 

(VPL), afirmando que “[...] a taxa interna de retorno de um projeto convencional é a taxa de 

juros i para a qual seu VPL é nulo”. E define o VPL como sendo a diferença do valor inicial 

com a soma dos valores presentes do fluxo de caixa. Securato observa ainda que a TIR 

considera que os fluxos intermediários de caixa do projeto são reinvestidos à sua própria taxa 

interna de retorno, o que precisa ser levado em consideração quando utilizada. 

 

2.3 Taxa spot e taxa a termo 

 

O conceito de taxa spot e taxa a termo é importante quando precisamos definir uma 

taxa em uma data futura. Dessa forma, conhecemos como taxa spot, a taxa que vale para um 

período de tempo que se inicia no dia da transação (D0, por exemplo) e acaba em uma data 

futura (D+30, por exemplo). A taxa a termo, por sua vez, é a taxa que é válida para um 

período de tempo, que se inicia em uma data futura, D+30, por exemplo, e termina também 

em uma data futura, por exemplo, D+60. 

Exemplo: 

Conhecemos a taxa spot de dois períodos, conforme segue: 

21 dias úteis  9,00% aa 252 
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63 dias úteis  9,50% aa 252 

E precisamos saber a taxa de 42 dias úteis do período, que se inicia em D+21 (dias 

úteis) e termina em D+63 (dias úteis), conforme mostra a Figura 3 a seguir: 

Figura 5 - Representação da taxa a termo. 

 

 

Para calcular a taxa a termo ou forward rate, consideramos a taxa do período mais 

longo e “descontamos” a taxa do período mais curto. O conceito pode ser percebido com a 

premissa de que as taxa são observáveis no mercado e, portanto, um investidor que queira 

aplicar recursos no prazo a termo (C), poderia aplicar no prazo mais longo (B), e captar 

recursos no prazo mais curto (A), obtendo o retorno da taxa a termo, como veremos no 

cálculo do exemplo citado anteriormente: 
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Equação 10 - Taxa a termo. 
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Equação 11 - Exemplo: cálculo da taxa a termo. 
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Definidas as fórmulas e os conceitos que auxiliarão no cálculo do valor presente, 

vamos abordar a taxa de juros pura da economia e a Estrutura Temporal de Taxas de Juros 

(ETTJ).  

 

2.4 A taxa pura da economia e o spread de rendimento 

 

Neste trabalho optou-se por utilizar o termo “taxa pura da economia” para descrever a 

taxa de juros, e sua estrutura temporal, do ativo de menor risco utilizado como referência para 

os outros ativos do mercado. Observaremos mais adiante que para o mercado internacional a 

curva utilizada será a dos títulos emitidos pelo governo dos EUA e para o mercado brasileiro 

utilizaremos como referência para a taxa pura os títulos de emissão do governo brasileiro. 

A taxa pura da economia pode ser estudada por diversos nomes conforme veremos nas 

definições dos autores pesquisados. 

Fabozzi (2001, p. 131) define a taxa base de juros ou taxa mínima de juros da seguinte 

forma: 

Os títulos emitidos pelo Departamento do Tesouro dos EUA são apoiados pela plena 

fé e crédito do governo dos EUA. Consequentemente, os participantes do mercado 

em todo o mundo os veem como não tendo risco de crédito.  

A taxa mínima de juros ou taxa básica de juros que os investidores exigem para 

investir em um non-Treasury security é o rendimento oferecido em uma maturidade 

comparável para um on-the-run Treasury security. (Tradução livre). 

 

Securato (2008, p. 291), em linha com a definição de Fabozzi, define:  

 

A yield curve dos títulos emitidos pelo Tesouro americano (treasuries), com prazo 

de vencimento de até 30 anos, é geralmente utilizada como curva básica por 

apresentar operações com o mais baixo risco de crédito possível (risk free rate ou 

taxa livre de risco). 

 

Lopes (2003, p. 53) refere-se à taxa básica da seguinte forma: “a taxa utilizada para 

descontar ativos de risco mínimo como os títulos do tesouro americano é conhecida como 
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taxa livre de risco. Em títulos não tão seguros devem ser utilizadas taxas que correspondam ao 

risco considerado [...]”. 

Assaf Neto (2012, p. 82) define: “a taxa de juros livre de risco (risk free) de uma 

economia é entendida como a taxa que não contém risco, na qual o titular do ativo tem plena 

certeza de sua realização. Um exemplo aproximado de uma taxa pura de juros são os juros 

reais pagos por um título público federal”. 

Com a definição da curva pura da economia mundial, os investidores aceitariam 

comprar títulos com maior risco de crédito se obtiverem retornos superiores. Sobre o prêmio a 

ser pago pelo risco, Securato (2008, p. 291) acrescenta: “Operações com grau de risco mais 

elevado serão sempre precificadas com spread (taxa adicional) que reflita a maior incerteza 

associada”. 

Fabozzi (2001, p. 132) também define prêmio pelo risco, em tradução livre: 

Os participantes do mercado descrevem as taxas de juros dos non-Treasury 

securities como sendo negociados a um spread adicional a um determinado on-the-

run Treasury security. Por exemplo, se o rendimento de um título non-Treasury de 

10 anos é de 7,68%, e o rendimento de um título do Tesouro de 10 anos é de 6,68%, 

o spread é de 100 pontos base. Esse spread reflete os riscos adicionais que o 

investidor enfrenta ao adquirir um título que não é emitido pelo governo dos EUA e, 

portanto, pode ser chamado de um prêmio de risco. Assim, podemos expressar a 

taxa de juros oferecida em um non-Treasury security como: 

Base interest rate + Spread 

ou 

Base interest rate + Risk premium 

Fabozzi ainda apresenta seis fatores que afetam o spread ou Risk premium: 

1- O tipo de emissor; 

2- O risco de crédito do emissor; 

3- O prazo da operação; 

4- A existência de algum tipo de opção que gere alguma previsibilidade ou garantia 

na operação; 

5- Os impostos e as taxas que devem ser pagas pelos investidores; 

6- A liquidez no mercado secundário da operação. 
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Como podemos observar, para o mercado mundial, os investidores analisam as taxas 

de juros dos títulos com base nas taxas pagas pelos títulos emitidos pelo Tesouro Americano, 

ao qual chamam de ativo livre de risco, e o prêmio pago dependerá do risco de cada emissor. 

Segundo Jorion (2003, p. 285) “o risco de crédito pode ser definido como o risco de 

perda financeira decorrente da incapacidade da contraparte de uma operação honrar seus 

compromissos”. Define também duas fontes de risco de crédito: 

 Risco de inadimplência, que consiste na avaliação objetiva da verossimilhança 

de inadimplência da contraparte ou probabilidade de inadimplência combinada 

com a perda, dada a inadimplência. 

 Risco de mercado, que influencia o valor de mercado da obrigação, também 

conhecido como exposição ao crédito.  

 

Assaf Neto (2012, p. 13), por sua vez, afirma que:  

o risco é um custo sempre presente nos negócios, devendo, por conseguinte, ser 

quantificado. Em finanças, o risco pode ser entendido como uma medida de 

incerteza associada aos retornos esperados de uma decisão de investimento. Dois 

importantes fatores determinam influências sobre o grau de risco de um ativo: 

volatilidade dos retornos e maturidade. 

E complementa:  

todo investimento deve recompensar os riscos oferecidos. Desta forma, a 

remuneração pelo risco total de uma decisão financeira é composta de uma taxa livre 

de risco, prometida por toda a aplicação que garante o retorno prometido, mais uma 

recompensa pelo risco assumido [...]. 

Já Securato (2008, p. 338-339) demonstra graficamente os conceitos que apresentamos 

até aqui, quanto à composição da taxa de um título com risco, conforme mostra a Figura 12 a 

seguir, citando Sharpe em sua afirmação: 

Segundo Sharpe, a composição das taxas de juros de longo prazo pode ser melhor 

entendida como resultante do pagamento de prêmios pela interação de três 

elementos principais: 

1. Taxa de juros livre de risco; 

2. Taxa de risco sistêmico; 

3. Taxa de risco de default. 
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Figura 6 - Rendimento de um título com risco 

 

Fonte: Securato (2008, p. 339) 

 

Barreto (2012, p. 98) cita os [...] componentes inerentes à atividade de crédito, e que 

tem uma participação fundamental na formação das taxas de juros praticadas”. 

a. Custo médio do funding (origem do recurso captado pela entidade que dá 

crédito) e custos específicos de um produto ou produtos, em função de suas 

características de prazos e garantias; 

b. Custos operacionais e administrativos; 

c. Margem de lucro desejada na operação de crédito; 

d. Nível de capitalização e disponibilidade de fundos para empréstimos; 

e. Perfil de negócios e disposição para riscos específicos; 

f. Aspectos concorrenciais de market share (necessidade de ganhar participação 

de mercado); 

g. Custo de oportunidade entre alternativas; 

h. Níveis de inadimplência geral e específico de cada produto e 

i. Outros aspectos do risco de crédito. 

 

Na prática, todos os pontos citados acima estão incluídos no que Securato descreveu 

como rendimento prometido (Figura 6). 

Fabozzi (2006, p. 115), por sua vez, descreve: “o valor de um título não emitido pelo 

Tesouro é encontrado descontando o fluxo de caixa pela taxa spot do título do Tesouro mais 

um yield spread para refletir os riscos adicionais”. (Tradução livre). 

Securato (2012, p. 180-181), na mesma linha, apresenta a precificação de um 

empréstimo: 
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A precificação de um empréstimo envolve o cálculo de várias taxas e spreads, sendo 

que delas dependem os fluxos de caixas entre os tomadores de empréstimos e os 

credores. O valor do empréstimo é obtido pelo desconto destes fluxos de caixa por 

estas taxas. 

Na ausência de risco de default, as taxas de desconto deveriam refletir a estrutura de 

um investimento sem risco, iguais a taxa livre de risco e suas estruturas. 

Caso exista o risco de default, duas novas componentes devem aparecer: um prêmio 

pela perda esperada ou compensação pela expectativa de perda, e outro prêmio pelo 

risco ou compensação pela perda não diversificável.  

Das (2005, p. 540) expõe o foco da modelagem de crédito: 

A modelagem de crédito concentra-se na estimativa de perdas em assumir o risco 

relevante. O apreçamento é baseado na recuperação das perdas do projeto. Preços / 

avaliação de risco de crédito se concentra em estimar as perdas de crédito esperadas 

e inesperadas decorrentes de risco de inadimplência. (Tradução livre). 

Fabozzi (2006, p. 117) apresenta a existência de uma estrutura a termo de spread de 

crédito: 

[...] não há razão para esperar que o spread de crédito seja o mesmo, 

independentemente de quando o fluxo de caixa é recebido [...] o spread de crédito 

aumenta com prazo de vencimento do título. Ou seja, há uma estrutura a termo dos 

spreads de crédito. (Tradução livre). 

Securato (2012, p. 181) resume afirmando que o yield de um empréstimo deve ser 

dado por: 

 

Equação 12 - Yield de um empréstimo. 

Fonte: Securato (2012, p. 181) 

Como podemos observar, o cerne da questão resume-se a definir o spread de crédito 

do emissor para então apurar a taxa de desconto para cálculo do valor justo.  

Neste trabalho padronizaremos a nomenclatura definindo a taxa de um ativo como: 

                                  

Equação 13 – Taxa de um ativo 

 

2.5 A Estrutura Temporal de Taxas de Juros (ETTJ) 

y = RF + prêmio pela perda esperada + prêmio pelo risco 
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Fabozzi (2001, p. 136) define yield curve: “A representação gráfica da relação entre o 

rendimento sobre os títulos da mesma qualidade de crédito, mas diferentes vencimentos, é 

conhecida como yield curve”. 

Reafirma ainda a função da yield curve dos títulos do Tesouro americano: 

[...] A principal função da yield curve do Tesouro é servir como um ponto de 

referência para precificar os títulos e fixar os rendimentos em outros setores do 

mercado de dívida, tais como empréstimos bancários, hipotecas, dívidas 

corporativas e títulos internacionais. 

Assaf Neto (2012, p. 85) afirma que  

uma maneira bastante comum de expressar o comportamento dos juros no mercado 

é através da estrutura temporal das taxas de juros, que relaciona os rendimentos 

(juros) dos títulos e o prazo até o seu vencimento. Essa estrutura temporal deve ser 

estabelecida para classes de ativos com risco similares. 

Conforme mencionamos na seção anterior, a construção da estrutura temporal de taxas 

de juros baseia-se na curva formada pelas taxas puras e, considerando todas as demais 

variáveis constantes, pelo spread de rendimento de acordo com o risco de cada emissor. 

Assaf Neto (2012, p. 85), citando um exemplo dos diversos rendimentos do mercado 

financeiro, afirma que “títulos públicos, pelo seu menor risco, oferecem uma remuneração 

menor que os títulos de emissão privada”. 

Securato (2008, p. 334) define risco de default: 

Risco de default, inadimplência ou risco de crédito referem-se ao risco de que o 

emissor de um título possa não ser capaz de pagar os juros ou o principal no 

vencimento. A maioria dos participantes do mercado confia nos ratings das 

empresas que os comercializam, isto é, estabelecem o risco de default de um emissor 

de obrigações. Essas companhias fazem sua análise de crédito e expressam suas 

conclusões por um sistema de classificação conhecido internacionalmente como 

ratings. 

É importante saber que um rating deve expressar uma probabilidade de default que, 

em última análise, irá determinar a taxa de juros a ser paga pelo tomador de 

recursos. 

Securato afirma ainda que os dois sistemas de rating de crédito mais amplamente 

usados são os da Moody’s e da Standard & Poor’s, que analisaremos a seguir: 



 50 

A Moody’s em seu site define o propósito do sistema de ratings e seus respectivos 

símbolos: 

O sistema de rating foi originado por John Moody em 1909. O objetivo do Moody’s 

ratings é oferecer aos investidores, com um simples sistema de gradação, que o 

futuro risco de crédito de títulos possa ser medido. 

As gradações de crédito são indicadas por rating symbols, em que cada símbolo 

representa um grupo, em que as características de crédito são sensivelmente as 

mesmas. Há nove símbolos, como mostrado abaixo, usados para designar melhor o 

risco que denota pior risco de crédito:  

Aaa Aa A Baa Ba B Caa Ca C. (Tradução livre).  

A seguir o quadro 5 resume a escala de rating da Moody’s:  

Quadro 5 - Escala de ratings da Moody’s. 

 

Fonte: Moody’s. Disponível em: <www.moodys.com> 

A Standard & Poor’s, por sua vez, apresenta a sua escala de ratings e definições da 

seguinte maneira: 
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Os ratings de crédito são uma opinião prospectiva sobre a qualidade de crédito. Os 

ratings de crédito expressam a opinião da Standard & Poor's sobre a capacidade e a 

vontade de um emissor - seja uma corporação, ou um governo estadual ou municipal 

- de honrar suas obrigações financeiras, integralmente e no prazo determinado. 

Os ratings de crédito também podem refletir a qualidade de crédito de um título de 

dívida individual - como, por exemplo, um título de dívida corporativo ou municipal 

ou ativos-lastreados em empréstimos hipotecários, e a probalidade relativa de 

default dessa emissão. 

Abaixo segue “Resumo Geral das Opiniões Refletidas pelos Ratings da Standard & 

Poor’s” (disponível em <www.standardandpoors.com): 

‘AAA’— Capacidade extremamente forte para honrar compromissos financeiros. Rating mais 

alto. 

‘AA’— Capacidade muito forte para honrar compromissos financeiros. 

‘A’— Forte capacidade para honrar compromissos financeiros, porém é de alguma forma 

suscetível a condições econômicas adversas e a mudanças circunstanciais. 

‘BBB’— Capacidade adequada para honrar compromissos financeiros, porém mais sujeito a 

condições econômicas adversas. 

‘BBB-‘— Considerado o nível mais baixo da categoria de grau de investimento pelos 

participantes do mercado. 

‘BB+’— Considerado o nível mais alto da categoria de grau especulativo pelos participantes 

do mercado. 

‘BB’— Menos vulnerável no curto prazo, porém enfrenta atualmente grande suscetibilidade a 

condições adversas de negócios, financeiras e econômicas. 

‘B’— Mais vulnerável a condições adversas de negócios, financeiras e econômicas, porém 

atualmente apresenta capacidade para honrar compromissos financeiros. 

‘CCC’— Atualmente vulnerável e dependente de condições favoráveis de negócios, 

financeiras e econômicas para honrar seus compromissos financeiros. 

‘CC’— Atualmente fortemente vulnerável. 

‘C’— Um pedido de falência foi registrado ou ação similar impetrada, porém os pagamentos 

das obrigações financeiras continuam sendo realizados. 

‘D’— Inadimplente em seus compromissos financeiros. 
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A construção da estrutura temporal de taxas de juros baseia-se na análise da taxa de 

juros de diversos prazos diferentes para emissores ou títulos de mesmo risco de crédito e, ao 

observar diversas curvas, cada uma com seu respectivo risco, podemos observar o prêmio 

pelo risco de cada emissor. 

Observa-se então que para se construir uma estrutura temporal de taxas de juros 

precisamos partir da curva pura da economia e adicionar o prêmio pelo risco de cada emissor. 

A seguir a Tabela 2 apresenta as taxas dos títulos emitidos pelo Tesouro americano e 

sua evolução no mercado em cinco dias úteis, e o Gráfico 1 mostra a curva pura de juros do 

Governo americano no dia 09 de setembro de 2013: 

Tabela 2 - Taxas dos títulos de emissão do Governo americano. 

 

Fonte: U.S. Department of the Treasury. Disponível em: <www.treasury.gov> 

Gráfico 1 - Curva das taxas dos títulos do governo americano em 09/09/13. 
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Partindo da curva pura do Gráfico 1 e adicionando a estimativa do prêmio de risco de 

um determinado nível de rating, podemos construir a curva de títulos para ativos de crédito 

baseada nas taxas do mercado secundário de títulos de um determinado emissor. A construção 

Date 1 mo 3 mo 6 mo 1 yr 2 yr 3 yr 5 yr 7 yr 10 yr 20 yr 30 yr

03/09/2013 0.03 0.02 0.05 0.14 0.43 0.83 1.68 2.31 2.86 3.54 3.79

04/09/2013 0.02 0.02 0.05 0.14 0.46 0.89 1.74 2.36 2.90 3.56 3.80

05/09/2013 0.03 0.02 0.06 0.16 0.52 0.97 1.85 2.45 2.98 3.64 3.88

06/09/2013 0.02 0.02 0.05 0.14 0.46 0.91 1.77 2.38 2.94 3.62 3.87

09/09/2013 0.02 0.02 0.04 0.12 0.45 0.87 1.71 2.34 2.90 3.60 3.84
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dessa curva e a comparação com a curva pura nos permite obter o prêmio pelo risco de 

determinado tipo de emissor. 

 

2.6 Definindo o prêmio pelo risco observado no mercado secundário 

 

A Tabela 3, a seguir, apresenta a taxa de títulos com validade de 10 anos de emissão para três 

países: Estados Unidos, México e Brasil. Analisando essas taxas podemos observar o prêmio 

pago pelo Brasil e pelo México acima da curva dos títulos de emissão do governo americano. 

Tabela 3 - Taxa de títulos com validade de 10 anos de emissão para três países, em USD (09/09/13). 

 

Fonte: Bloomberg. Disponível em: <www.bloomberg.com> 

México está pagando 100 pontos porcentuais acima de Estados Unidos e o Brasil 170 

pontos porcentuais, o que nos leva a concluir que a percepção de risco em relação ao Brasil é 

pior quando comparado com o México. No mercado afirma-se que o spread over treasury do 

Brasil é de 170 pontos para o prazo de 10 anos. Nessa tabela analisamos apenas o prazo de 10 

anos de títulos emitidos por dois países diferentes e para construir a estrutura temporal de 

taxas de juros dos títulos emitidos pelo Brasil, por exemplo, precisamos observar todos os 

títulos emitidos em dólares por esse país. 

Se analisarmos as taxas dos títulos emitidos pelo Brasil em dólares no exterior, 

podemos comparar a sua curva, ou estrutura temporal de taxa de juros, com a curva dos títulos 

emitidos pelo Governo americano, e então teremos o prêmio pelo risco do Brasil para toda a 

curva. Como não há títulos brasileiros com liquidez em todos os pontos da curva, a seguir 

temos a curva estimada pelo mercado para visualizarmos as duas estruturas de taxas de juros. 

 

 

 

 

Americas Yield

United States 2.91%

Mexico (USD) 3.91%

Brazil (USD) 4.61%

10-Year Government Bond Yields
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Gráfico 2 - Curva dos títulos americanos e brasileiros em 09/09/13.  
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Fonte: Bloomberg. Disponível em: <www.bloomberg.com> 

 

Considerando que o rating do Brasil para dívida emitida em moeda estrangeira 

apresentando pela Standard & Poor’s, em setembro de 2013 era BBB, podemos afirmar que o 

spread over treasury de títulos soberanos emitidos em dólares americanos por países com 

rating BBB deve seguir uma curva semelhante à dos títulos brasileiros, considerando liquidez 

e opcionalidades semelhantes. Então, se analisarmos todos os títulos soberanos emitidos em 

dólares com características semelhantes, mas com ratings diferentes, encontraremos o prêmio 

para todos os níveis de risco classificados pelas agências e podemos considerar um prêmio 

aproximado para os chamados títulos comparáveis. 

Se as emissões do governo americano são referência para o mercado internacional, as 

emissões brasileiras no exterior também são referência para outras emissões de empresas 

brasileiras no exterior, conforme podemos observar no site do Tesouro Nacional: 

Desde 2006, as emissões de títulos públicos realizadas pelo Tesouro Nacional no 

mercado externo são fundamentadas em operações qualitativas, visando à obtenção 

de uma estrutura a termo de taxa de juros baseada na construção e consolidação de 

pontos de referência (benchmarks) de 10 e 30 anos no mercado global, com maior 

liquidez e menores custos de captação para a República. 

O desenho da estratégia é consistente com o atual cenário macroeconômico, 

refletido em um risco país reduzido e elevado nível de reservas internacionais, que 

tornou o País credor externo líquido. Essa combinação permitiu que a atuação 
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brasileira no mercado externo deixasse de ter como principal objetivo o 

financiamento do balanço de pagamentos. 

Dentre os benefícios trazidos pela nova estratégia está a possibilidade de obtenção, 

pelo setor privado, de financiamento internacional mais eficiente e com prazos mais 

longos. A existência de benchmarks líquidos facilita a emissão de títulos 

corporativos brasileiros, uma vez que torna o processo de precificação mais 

transparente, refletindo em custo de captação mais baixo, tanto para a República 

quanto para as empresas [...]. 

Do ponto de vista do investidor, ao analisar uma emissão de uma empresa brasileira 

no exterior, além do rating, que o ajudará a calibrar o spread de rendimento, a avaliação do 

spread acima dos títulos soberanos daquele país de mesmas características, será inevitável e o 

ajudará a formar o preço para a nova emissão. Na prática o que podemos observar é que um 

emissor brasileiro com atividades apenas no Brasil sempre estará vinculado ao risco de seu 

país. 

Nesse sentido, Securato (2008, p. 292) dá ênfase ao domicílio do emissor e o relaciona 

com o spread de rendimento: 

Qualquer emissor domiciliado no Brasil, mesmo que represente baixíssimo risco de 

crédito para seus investidores, está fadado a pagar nos mercados internacionais taxas 

mais elevadas que as pagas por empresas de mesmo rating domiciliadas, por 

exemplo, nos Estados Unidos. O custo do dinheiro nesse caso incorpora, além da 

taxa primária incrementada pelo spread de crédito específico, o risco país. 

 

2.7 O caso brasileiro 

 

Se no mercado internacional a referência é a curva de títulos soberanos americanos e 

dependendo do domicílio de um emissor privado, a curva de títulos soberanos emitidos pelo 

seu país passa a ser uma segunda referência. No mercado brasileiro, a curva de títulos 

públicos emitidos pelo governo localmente passa a ser uma referência para as emissões locais, 

conforme descreve Assaf Neto (2012, p. 83): “[...] admite-se bastante difícil que o Governo 

não pague nos respectivos vencimentos os juros e principal devidos pela colocação de títulos, 

que são, por isso, classificados como ativos sem risco no mercado financeiro”. 
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 Já o Tesouro Nacional em sua definição de estratégia do mercado primário disponível 

em seu site, também afirma que a curva de títulos públicos (Dívida Pública Federal – DPF) 

serve como referência para a estrutura a termo de taxas de juros: 

O alongamento do prazo médio da DPF e a manutenção dos vencimentos de curto 

prazo em níveis prudentes, bem como a continuidade da substituição gradual dos 

títulos indexados à taxa Selic por prefixados e remunerados por índices de preços, 

permanecem como diretrizes básicas na estratégia de emissão para 2013. 

Adicionalmente, com o intuito de aperfeiçoar o perfil da dívida, o Tesouro Nacional 

busca a melhor distribuição dos vencimentos ao longo dos anos, de forma a 

contribuir para a redução do risco de refinanciamento e de mercado. Tais diretrizes 

contribuem para o desenvolvimento da estrutura a termo de taxas de juros de longo 

prazo, criando melhores condições para o financiamento público e privado. 

Paralelamente, o Tesouro Nacional mantém a interlocução com os diversos 

segmentos representativos do mercado financeiro, tanto do doméstico quanto do 

internacional, com vistas a ampliar e diversificar a base de investidores, conservar a 

transparência de suas atuações e assegurar a mais adequada oferta de títulos 

públicos. O Tesouro Nacional procura contribuir também para o desenvolvimento 

do mercado de renda fixa brasileiro, dentro dos limites de suas atribuições 

institucionais. 

Dessa forma, é importante destacar o perfil da dívida pública e os títulos mais 

negociados nesse mercado, pois servirão de curva base para as operações no mercado 

nacional. 

 

2.7.1 Análise do perfil da dívida pública 

 

O Tesouro Nacional apresenta em seus relatórios informações com um alto nível de 

detalhamento do perfil da Dívida Pública Federal, deteremo-nos a um breve relato do perfil da 

dívida e dos títulos com maior liquidez do mercado. 

 

2.7.1.1 A dívida em grandes números 

 

A Tabela 4 apresenta estoque, prazo e custo médio da Dívida Pública Federal em Julho 

de 2013: 
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Tabela 4 - Detalhes da Dívida Pública Federal.  

 
Fonte: Tesouro Nacional. Disponível em: <www.tesouro.fazenda.gov.br> 

   

A figura 7 mostra a composição da Dívida Pública Federal, por indexador, em Julho 

de 2013: 

 

Figura 7 - Indexadores da Dívida Pública Federal (julho/13) 

 
 

Fonte: Tesouro Nacional. Disponível em: <www.tesouro.fazenda.gov.br> 
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A figura 8 apresenta a distribuição dos vencimentos da DPF por prazo em Julho de 2013: 

 
Figura 8 - Distribuição dos vencimentos da Dívida Pública Federal (julho/13). 

 
 

Fonte: Tesouro Nacional. Disponível em: <www.tesouro.fazenda.gov.br> 

 

E, por fim, a figura 9 apresenta os detentores da DPF em Julho de 2013: 

 
  

Figura 9 - Detentores da Dívida Pública Federal. 

 
Fonte: Tesouro Nacional. Disponível em: <www.tesouro.fazenda.gov.br> 
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A análise das tabelas e figuras anteriores nos demonstra que é possível construir a 

curva pura do mercado brasileiro, com base nos títulos públicos federais, tanto em índices de 

preços como em taxa prefixada, dado que esses indexadores representam aproximadamente 

73% da dívida total. Quanto ao prazo, apesar de o prazo médio da dívida interna ser de quatro 

anos, notamos na distribuição que 26% da dívida total tem prazo superior a cinco anos. Um 

ponto de atenção, porém, refere-se aos detentores da dívida e podemos verificar que, dada a 

distribuição atual, alguns vencimentos podem não apresentar liquidez expressiva no mercado 

secundário. 

A seguir avaliaremos os títulos públicos emitidos em ofertas públicas pelo Tesouro 

Nacional do Brasil atualmente: 

Quadro 6 - Títulos emitidos em ofertas públicas. 

 

Fonte: Tesouro Nacional. Disponível em: <www.tesouro.fazenda.gov.br> 

 

Focaremos nossos estudos nos títulos prefixados, ou seja, LTN e NTN-F devido à 

representatividade desses títulos na Dívida Pública Federal e na frequência de emissões nos 

leilões regulares. 
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A seguir a Tabela 5 mostra a metodologia de cálculo dos títulos públicos que nos 

auxiliará nos tópicos a seguir: 

 

Tabela 5 - Fórmulas utilizadas para cálculo de preço e cotação dos Títulos Públicos Federais. 

 

Fonte: Tesouro Nacional. Disponível em: <www.tesouro.fazenda.gov.br> 

  

2.7.1.2 Os títulos prefixados 

 

a) LTN 

As Letras do Tesouro Nacional (LTN) são títulos prefixados e, conforme definido por 

Securato (2008, p. 268-269), “do tipo bullet”, ou seja, “que pagam o valor do principal e dos 

juros somente no vencimento”, e podem ser representados pelo fluxo de caixa a seguir: 
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Figura 10 - Fluxo de caixa de uma LTN.  

 

Fonte: Securato (2008, p. 269) 

 

Como podemos observar, não há fluxo de pagamentos intermediários, portanto, a taxa 

que observaremos no mercado refere-se à taxa de remuneração dos títulos, da data de 

negociação até o seu vencimento. Conforme mencionado no quadro 6, os prazos desses títulos 

são de até quatro anos o que significa dizer que apenas com as LTNs já temos a curva pura 

prefixada para até este prazo. 

A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais 

(ANBIMA) divulga diariamente em seu site as taxas dos títulos públicos com a seguinte 

observação: 

A publicação Mercado Secundário divulga as taxas máximas, mínimas e indicativas 

coletadas pela ANBIMA para o mercado secundário de títulos públicos. Estão 

disponíveis taxas para títulos públicos federais prefixados e atrelados à variação da 

Taxa Selic e de índices de preços, que tenham sido colocados no mercado de forma 

competitiva via leilões públicos. Adicionalmente, a Associação divulga intervalos 

indicativos representando os limites mínimos e máximos de oscilação de preços 

intradia, antes da abertura dos mercados, para esses mesmos títulos. 

A seguir a tabela 6 apresenta a divulgação da ANBIMA para o mercado de LTN do 

dia 09 de setembro de 2013: 

Valor Nominal (VN) = $ 1.000,00

Dias úteis

(du)

Preço Unitário

Taxa de juros efetiva no período (ip)

(PU)
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Tabela 6 - Taxas de LTN divulgadas pela ANBIMA. 

 

Fonte: ANBIMA. Disponível em: <www.anbima.com.br> 

Para efeito da construção da nossa curva base vamos utilizar como referência as duas 

colunas destacadas em amarelo da tabela 6, e teremos a seguinte curva: 

 

Gráfico 3 - Curva LTN com base nas taxas divulgadas pela ANBIMA. 
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Estamos apenas definindo os pontos no gráfico e criando as curvas para exemplificar a 

criação de uma curva base, pois não é objetivo deste trabalho discutir os modelos de 

interpolação. Pode-se afirmar que o método de interpolação cubic spline e exponencial são 

utilizados no mercado conforme menciona a ANBIMA em sua divulgação de taxas: 

Mínimo 

(D0)

Máximo 

(D0)

Mínimo 

(D+1)

Máximo 

(D+1)
100000 06/07/2012 01/10/2013    8,8991    8,8613       8,8912  994,61 8,6945 9,0798 8,6937 9,0846

100000 22/12/2010 01/01/2014    9,3800    9,3400       9,3666  971,98 9,142 9,6115 9,1622 9,6195

100000 02/12/2011 01/04/2014    9,7307    9,6700       9,7157  949,44 9,4515 9,9729 9,4564 9,9732

100000 05/04/2012 01/07/2014  10,0000    9,9200       9,9854  926,54 9,6671 10,284 9,6647 10,2801

100000 28/06/2013 01/10/2014  10,2182  10,1792     10,2062  901,81 9,8391 10,522 9,8499 10,532

100000 22/12/2010 01/01/2015  10,4320  10,3000     10,4104  877,33 10,036 10,756 10,036 10,755

100000 05/10/2012 01/04/2015  10,6981  10,5900     10,6831  853,26 10,299 11,053 10,299 11,0523

100000 05/04/2013 01/07/2015  10,9599  10,8400     10,9423  829,04 10,559 11,329 10,557 11,3268

100000 06/01/2012 01/01/2016  11,3466  11,2100     11,3155  780,36 10,904 11,711 10,903 11,7107

100000 05/10/2012 01/07/2016  11,5986  11,4600     11,5757  735,43 11,155 11,969 11,143 11,9563

100000 11/01/2013 01/01/2017  11,6587  11,5100     11,6315  694,78 11,201 12,029 11,186 12,0142

PU

Intervalo Indicativo

Quando uma taxa for interpolada será apresentada em negrito.

Código 

SELIC

Data 

Base/Emissão

Data de 

Vencimento

Tx. 

Máxima

Tx. 

Mínima

Tx. 

Indicativas

Papel PREFIXADO LTN - Taxa (% a.a.)/252
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[...] Caso o número de informações restantes, após a aplicação dos critérios acima 

descritos, não permitir a divulgação de taxas para alguns vencimentos, decidiu-se 

interpolar a série, utilizando-se para isso o método Cubic Spline, com exceção da 

LFT que adota o método exponencial [...]. 

Securato (2008, p. 298-299) descreve o objetivo da interpolação com sendo: 

[...] o de estabelecer uma função contínua f(x) que defina valores de taxas de juros 

para qualquer período de tempo contido entre os prazos para os quais a taxa é 

conhecida (vértices). Os vértices são normalmente conhecidos a partir de 

instrumentos que representem a real possibilidade de intervenção no mercado. É 

natural, portanto que a maioria dos métodos de interpolação force a passagem da 

curva por esses pontos (good fitting). 

Por outro lado, a função deve aderir ao máximo ao fenômeno econômico-financeiro 

que se deseja descrever. A técnica matemática escolhida deve ser condicionada por 

critérios econômicos, e não apenas por critérios de sofisticação quantitativa. 

Normalmente isso nos leva à busca de uma curva bastante suave (smoothness). 

Diante do que já mencionamos anteriormente, podemos afirmar que um emissor 

brasileiro que pretenda lançar uma dívida no mercado local em taxa prefixada, seguindo as 

características de uma LTN, deverá pagar um prêmio acima da curva do mercado secundário 

de LTN, pois do ponto de vista do investidor, a LTN será considerada o ativo livre de risco ou 

benchmark para a emissão privada. 

b) NTN-F 

As Notas do Tesouro Nacional série F, conforme mencionado no quadro 6, são títulos 

prefixados com fluxos de pagamentos de juros semestrais de 10% aa e, de acordo com 

Securato (2008, p. 272), podem ser representados pelo fluxo de caixa a seguir: 
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Figura 11 - Fluxo de Caixa de uma NTN-F.  

 

Fonte: Securato (2008, p. 272) 

Como a NTN-F é emitida para prazos de até 10 anos, será uma fonte de informação 

importante para complementar a curva de LTN que é emitida para prazos de até quatro anos. 

Com isso, teremos uma curva prefixada de títulos públicos brasileiros para servir de base para 

as emissões privadas. 

A seguir a tabela 7 traz a divulgação da ANBIMA para a NTN-F, do dia 09 de 

setembro de 2013: 

Tabela 7 - Taxas de NTN-F divulgadas pela ANBIMA. 

 

Fonte: ANBIMA. Disponível em: <www.anbima.com.br> 

Conforme mencionado anteriormente, a NTN-F é um título com fluxo de pagamento 

intermediários, por isso é necessário ter atenção ao comparamos as taxas desses títulos com as 

da LTN que não possuem fluxo de pagamentos intermediários. 

Nesse ponto vale a pena calcular a duration de cada papel e criar um título, ou LTN 

sintético, para criar os pontos de longo prazo na curva de LTN. 

Principal + Juros

Pagamentos 1 a n

du1   du2 dun

Preço Unitário

(PU)

09/set/13

Mínimo 

(D0)

Máximo 

(D0)

Mínimo 

(D+1)

Máximo 

(D+1)

950199 05/05/2006 01/01/2014    9,3864    9,3400       9,3684   1.019,41     9,14      9,61     9,16           9,62 

950199 03/09/2010 01/01/2015  10,3000  --     10,2691   1.014,16     9,90    10,61     9,90         10,61 

950199 05/01/2007 01/01/2017  11,5188  --     11,4660      980,55   11,05    11,86   11,03         11,84 

950199 06/01/2012 01/01/2018  11,6966  --     11,6391      967,15   11,19    11,99   11,19         11,99 

950199 04/01/2013 01/01/2019  11,8150  --     11,7700      954,11   11,31    12,12   11,32         12,13 

950199 05/02/2010 01/01/2021  --  --     11,7612      938,27   11,33    12,14   11,31         12,13 

950199 09/03/2012 01/01/2023  --  --     11,8588      920,84   11,49    12,29   11,43         12,22 

PU

Intervalo Indicativo

Títulos Públicos Federais

Papel PREFIXADO NTN-F - Taxa (% a.a.)/252

Código 

SELIC

Data 

Base/Emissão

Data de 

Vencimento

Tx. 

Máxima

Tx. 

Mínima

Tx. 

Indicativas
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Conforme Securato (2008, p. 229-234): “O conceito de duration, que podemos 

traduzir como duração [...] procura levar em conta o valor do dinheiro no tempo [...]”.  

Nessas condições a fórmula para a duration será dada por: 
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Equação 14 - Fórmula da duração. 

Fonte: Securato (2008, p. 234) 

Em que: 

D Duração 

F Valor de cada fluxo 

i taxa ao dia 

d prazo alinhado com a base da taxa  

 

Grinblatt (2005, p. 677), por sua vez, define a duração dos títulos com cupom da 

seguinte forma: 

É útil ver um título com cupons como uma carteira de títulos de cupom zero. Por 

exemplo, um título com cupom e 10 anos que tem cupom de 5 por cento pago 

anualmente e um valor nominal de US$ 100 pode ser visto como um título de cupom 

zero de 10 anos com um valor de face de US$ 105 – o principal mais o cupom final 

– mais nove outros títulos de cupom zero, um para cada um dos primeiros nove 

anos, cada qual com um valor nominal de US$ 5. Uma estrutura a termo nivelada de 

taxas de juros implica que a taxa de desconto para cada um dos 10 fluxos de caixa é 

igual e que a duração é simplesmente a média ponderada (de valor presente) das 

durações dos fluxos de caixa que formam o título [...]. 

Portanto, considerando que: 
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Equação 15 - Fórmula para cálculo do valor presente 

Então: 
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Equação 16 - Fórmula para cálculo da Duração considerando o VP 

 

Para exemplificar, vamos calcular a duração da NTN-F com vencimento em 01 de 

janeiro de 2023, passo a passo. 

Passo 1: Cálculo do fluxo de caixa da NTN-F 

O cálculo dos juros de 10% aa pago semestralmente é feito com base no valor nominal 

de $1.000,00 e segue a seguinte fórmula: 

 

 






 110,0100,000.1$ 2

1

J  

Equação 17 - Cálculo dos juros pagos semestralmente de uma NTN-F. 

Fonte: Tesouro Nacional. Disponível em: <www.tesouro.fazenda.gov.br> 

 

Com essa fórmula geramos o fluxo de pagamento da NTN-F a seguir: 
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Tabela 8 - Fluxo de caixa de uma NTN-F. 

 

 

Passo 2: Cálculo do valor presente de cada fluxo 

Para o cálculo do valor presente de cada fluxo utilizaremos a taxa de negociação do 

papel de 11,8588% aa, conforme Tabela 7 e a Equação 15 anteriormente descritas. 

Com base na Equação 15 calculamos o valor presente de cada um dos juros do fluxo 

apresentado da Tabela 8, conforme segue: 

Data F

09/09/2013

01/01/2014 48,81

01/07/2014 48,81

01/01/2015 48,81

01/07/2015 48,81

01/01/2016 48,81

01/07/2016 48,81

01/01/2017 48,81

01/07/2017 48,81

01/01/2018 48,81

01/07/2018 48,81

01/01/2019 48,81

01/07/2019 48,81

01/01/2020 48,81

01/07/2020 48,81

01/01/2021 48,81

01/07/2021 48,81

01/01/2022 48,81

01/07/2022 48,81

01/01/2023 1.048,81
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Tabela 9 - Fluxo da NTN-F com o valor presente de cada parcela de juros. 

 

 

Passo 3: Cálculo da duração 

Conforme Equação 16, temos: 

515.1
921

415.395.1
D

 

Equação 18 - Cálculo da duração da NTN-F. 

 

 Portanto, a duração da NTN-F é de 1.515 dias úteis ou aproximadamente seis anos.  

Note que as LTNs são emitidas por até quatro anos e a duração da NTN-F mais longa, 

emitida atualmente com vencimento em 01 de janeiro de 2023, é de seis anos, portanto, 

podemos afirmar que é possível gerar uma curva prefixada de até seis anos, considerando os 

títulos públicos federais prefixados, sem utilizar técnicas de extrapolação. 

Data Prz (du) F VP

09/09/2013

01/01/2014 80            48,81 47,10

01/07/2014 202          48,81 44,62

01/01/2015 333          48,81 42,09

01/07/2015 455          48,81 39,87

01/01/2016 583          48,81 37,66

01/07/2016 707          48,81 35,64

01/01/2017 834          48,81 33,68

01/07/2017 958          48,81 31,88

01/01/2018 1.083      48,81 30,15

01/07/2018 1.207      48,81 28,54

01/01/2019 1.333      48,81 26,98

01/07/2019 1.456      48,81 25,54

01/01/2020 1.586      48,81 24,11

01/07/2020 1.709      48,81 22,83

01/01/2021 1.837      48,81 21,56

01/07/2021 1.960      48,81 20,42

01/01/2022 2.088      48,81 19,29

01/07/2022 2.212      48,81 18,25

01/01/2023 2.339      1.048,81 370,64
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Se incluírmos esse vértice de seis anos na curva de LTN apresentada no Gráfico 3, 

temos: 

Gráfico 4 - Curva prefixada com base em Títulos Públicos Federais emitidos no Brasil. 

 8,5000

 9,0000

 9,5000

 10,0000

 10,5000

 11,0000

 11,5000

 12,0000

Curva Pré

 

 Note que poderíamos criar tantos pontos quantos fossem as NTN-F com duração 

superior a quatro anos, da mesma maneira que calculamos para o prazo mais longo. 

O conceito de cálculo da duração do título, com pagamento de fluxo para comparação 

com um título bullet, foi baseado no conceito de título sintético equivalente à carteira de 

títulos e à estrutura das taxas de juros de mercado apresentado por Securato (2008, p. 251-

253). 

O mesmo procedimento pode ser feito para as NTN-B na construção de uma curva 

pura para operações indexadas a IPCA, com alguns ajustes referentes ao conceito de taxa de 

inflação implícita, porém vamos nos deter à curva prefixada e calcular uma curva que possa 

ser utilizada para as operações do mercado brasileiro. 

 

2.7.2 DI – O indexador mais utilizado no mercado brasileiro 

 

Diferente do que ocorre no mercado americano onde as emissões em Dólares 

Americanos são feitas em taxas prefixadas, no Brasil, a maioria das emissões em Reais, de 

dívidas e operações bilaterais entre bancos e seus clientes, utilizam a taxa DI over. 

Securato (2008, p. 99) descreve o DI: 
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Os Depósitos Interfinanceiros (DIs) [...] servem de lastro para as operações 

interbancárias no mercado monetário [...]. As operações são registradas 

eletronicamente na Câmara de Custódia e Liquidação (Cetip) [...] a Cetip por 

intermédio dos Comunicados 113 e 114, de 1998, evidencia a metodologia de 

cálculo do DI over. Segundo tais comunicados, as estatísticas do ativo DI over 

(extra-grupo) calculadas e divulgadas diariamente são apuradas com base nas 

operações de emissão de Depósito Interfinanceiros prefixados, pactuadas por um dia 

útil e registradas e liquidadas pelo sistema Cetip, conforme determinação do Banco 

Central. 

A Cetip por meio de seu site divulga diariamente a taxa do DI over e permite consultas 

aos dados históricos e às metodologias de cálculo, conforme figura 12: 

Figura 12 - DI over divulgado pela Cetip. 

 

Fonte: Cetip. Disponível em: <www.cetip.com.br> 

Analisando o tipo de remuneração do estoque total de debêntures depositadas no 

Sistema Nacional de Debêntures (SND), podemos observar o DI como sendo o tipo de 

remuneração de maior volume representando, aproximadamente, 91% do total registrado 

conforme apresenta a figura 13: 
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Figura 13 - Tipo de remuneração do estoque de debêntures. 

 

Fonte: Debentures.com.br. Disponível em: <www.debentures.com.br> 

 

Como exemplo de uma emissão que utiliza o DI, a seguir vemos as características de 

uma emissão: 

Figura 14 - Características de uma emissão de debêntures em % do DI. 

 

Fonte: Debentures.com.br. Disponível em: <www.debentures.com.br> 
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Diante do apresentado anteriormente, apenas a curva pura prefixada construída com 

base nos títulos públicos federais não será suficiente para o cálculo do valor justo, pois a 

maioria das operações tem como remuneração o DI. Dessa forma, torna-se necessária a 

criação de uma curva que considere a taxa do DI over, mais o spread de rendimento, ou com 

um % do DI diferente de 100%, conforme veremos a seguir. 

 

2.7.3 O futuro de DI da BM&FBOVESPA 

 

A BM&F, “com o objetivo de aperfeiçoar os instrumentos de proteção ao risco, 

lançou, em junho de 1991, o Contrato Futuro de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de 

Um Dia.” A BM&FBOVESPA descreve as principais características dos contratos futuros de 

DI, nos quais destacamos: 

a) Objeto da negociação: “A taxa de juro efetiva até o vencimento do contrato, definida 

para esse efeito pela acumulação das taxas diárias de DI, no período compreendido 

entre a data de negociação, inclusive, e o último dia de negociação, inclusive”. 

b) Cotação: “Taxa de juros efetiva anual, base 252 dias úteis [...]”. 

c) Data de vencimento: “Primeiro dia útil do mês de vencimento, sendo que os meses 

autorizados à negociação são: os quatro primeiros subsequentes ao mês em que a 

operação é realizada e, a partir daí, os meses que se caracterizarem como de início de 

trimestre”. 

d) Tamanho do contrato: 

Como o contrato é cotado em taxa de juro efetiva, para efeito da determinação de 

seu valor financeiro, transforma-se a taxa efetiva em PU e, depois, multiplica-se o 

resultado pelo valor em reais estabelecido pela BM&F. Cada ponto de PU 

corresponde a R$ 1,00. Como o valor final de liquidação é de 100.000 pontos, o 

tamanho do contrato corresponde a R$ 100.000,00. 

Da mesma maneira que construímos uma curva com base nos títulos prefixados 

emitidos pelo governo, com base no futuro de DI, construiremos uma curva que expressará a 

projeção da taxa acumulada do DI over e, com isso, poderemos observar o prêmio pago pelo 

governo, acima da curva de DI com o objetivo de comparar as emissões em debêntures 

indexadas ao DI com a curva dos títulos emitidos pelo governo. 
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A seguir a Figura 15 mostra a curva de taxas referenciais divulgadas pela 

BM&FBOVESPA para o dia 09 de setembro de 2013. 

Figura 15 - Taxas referenciais BM&F. 

 

Fonte: BM&FBOVESPA. Disponível em: <www.bmfbovespa.com.br> 

Com base no arquivo gerado via site do BM&FBOVESPA podemos construir a curva 

de juros para a comparação com a curva de títulos públicos na qual podemos observar o 

prêmio pago pelo governo em relação ao DI futuro. Vale ressaltar, conforme mencionamos 

anteriormente, que o preço dos títulos é influenciado por diversos fatores além do risco de 

crédito, tais como: o tipo de emissor, o prazo da operação, a existência de algum tipo de 

opção que gere alguma previsibilidade ou garantia na operação, os impostos e as taxas que 

devem ser pagas pelos investidores, e a liquidez no mercado secundário da operação, sendo 

que, esse último, no caso dos títulos públicos brasileiros, pode influenciar o prêmio pelo risco 

observado no Gráfico 5:  
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Gráfico 5 - Curvas prefixadas de títulos públicos e de futuro de DI. 
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No gráfico acima podemos observar que a curva de títulos públicos está acima da 

curva projetada com base no mercado futuro de DI. Com base nessas curvas, conseguiremos 

definir a taxa equivalente em DI + para os títulos públicos e comparar com as emissões 

privadas ou então simular a taxa pré fixada com base no mercado futuro de DI dos títulos 

indexados ao DI over para compará-los com a curva de títulos públicos em uma determinada 

data. 
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CAPÍTULO 3 - ANÁLISE DE TRÊS MODELOS PARA CÁLCULO DO FAIR VALUE 

 

No capítulo anterior foram apresentados os termos para geração da curva pura 

apropriada, que servirá como referência para o cálculo da taxa que será utilizada para 

definirmos o valor justo. 

Agora é necessário verificar o spread de rendimento acima da curva pura que 

deveremos aplicar para calcular o valor presente. 

  

3.1 A metodologia definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para a liquidação 

antecipada de empréstimos de pessoas físicas e de empresas de pequeno porte 

 

O objetivo de se analisar a metodologia definida pelo CMN e que vigorou no mercado 

de 2007 a 2014, é de exemplificar a utilização da definição de um spread de rendimento 

inicial, isolado com base em uma taxa pura, para posterior utilização no cálculo do valor 

presente. 

Se o valor justo de um empréstimo, por exemplo, é o valor pelo qual ele pode ser 

liquidado entre partes que assim o desejarem, em uma transação em condições normais de 

mercado, conforme já definimos anteriormente, e o CMN define um modelo de cálculo para o 

valor presente de determinados contratos, podemos afirmar que o valor justo desses contratos 

seguirá a metodologia definida pelo CMN. 

Vamos analisar agora a Resolução n. 003516, de 06 de dezembro de 2007, que: 

 

Veda a cobrança de tarifa em decorrência de liquidação antecipada de contratos de 

concessão de crédito e de arrendamento mercantil financeiro e estabelece critérios 

para cálculo do valor presente, para amortização ou liquidação desses contratos.[...] 

Art. 1.º - Fica vedada às instituições financeiras e sociedades de arrendamento 

mercantil a cobrança de tarifa, em decorrência de liquidação antecipada nos 

contratos de concessão de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, firmados 

a partir da data da entrada em vigor desta resolução com pessoas físicas e com 

microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar n. 

123, de 14 de dezembro de 2006. 
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Art. 2.º - O valor presente dos pagamentos previstos para fins de amortização ou de 

liquidação antecipada das operações de que trata o Art. 1.º contratadas a taxas 

prefixadas deve ser calculado:  

I - no caso de contratos com prazo a decorrer de até 12 meses, com a utilização da 

taxa de juros pactuada no contrato;  

II - no caso de contratos com prazo a decorrer superior a 12 meses:  

a) com a utilização de taxa equivalente à soma do spread na data da contratação 

original com a taxa SELIC apurada na data do pedido de amortização ou de 

liquidação antecipada;  

b) com a utilização da taxa de juros pactuada no contrato se a solicitação de 

amortização ou de liquidação antecipada ocorrer no prazo de até sete dias da 

celebração do contrato.  

§ 1.º A taxa de desconto aplicável para fins de amortização ou liquidação 

antecipada, observado o disposto nos incisos I e II deste artigo, deve constar de 

cláusula contratual específica.  

§ 2.º O spread mencionado neste artigo deve corresponder à diferença entre a taxa 

de juros pactuada no contrato e a taxa SELIC apurada na data da contratação.  

 

Essa resolução foi alterada pela Resolução n. 4.320 de 27.03.2014 que alterou o valor 

de liquidação antecipada para o valor corrigido pela taxa pactuada no contrato pelo prazo 

decorrido, o que não interfere no objetivo dessa seção. 

Para ilustrar o que define a Resolução vamos elaborar um exemplo e avaliar cada um 

dos pontos. 

Exemplo: 

Operação com empresa de pequeno porte, de que trata a Lei Complementar n. 123, de 

14 de dezembro de 2006, por um prazo de quatro anos com taxa de 20% aa 252. Vamos 

trabalhar com a taxa Selic em 9% aa 252. 

 

Figura 16 - Exemplo de recompra antecipada segundo a Resolução n. 3516. 
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Analisando cada ponto podemos observar alguns conceitos que abordamos no 

trabalho. 

Quanto à definição de um spread de rendimento, na Resolução, utiliza-se a diferença 

entre a taxa contratual e a taxa Selic do dia da contratação, que pelo exemplo seria de 11% aa 

(20% - 9%) e é considerada a manutenção desse prêmio de risco por toda a operação. 

Sem questionar os motivos que levaram à simplificação utilizada na Resolução do 

CMN, entendemos, com base nos estudos citados no Capítulo 2, que seria apropriado 

considerar, para efeito de cálculo de spread de rendimento, a estrutura temporal de taxas de 

juros e não a taxa Selic, além de não utilizar esse prêmio fixo para toda a operação, já que, 

conforme vimos anteriormente, o prêmio deve variar de acordo com o prazo da operação. 

Vale ressaltar, ainda, que a metodologia de cálculo do valor presente deve ser aplicada para 

toda a operação, independente do prazo a decorrer. 

Entendemos que esse metodologia, de forma simplificada, trazia uma aproximação ao 

valor justo quando aplicada aos contratos, mas não considerar a inclinação da curva futura de 

juros poderia trazer preços distorcidos. 

 

3.2 Análise de emissores comparáveis no mercado 

  

Fabozzi (2001, p. 51) afirma que o preço de qualquer instrumento financeiro é igual ao 

valor presente do fluxo de caixa esperado e que a taxa interna de retorno ou taxa de desconto 

que deve ser usada, depende da taxa observada em títulos comparáveis no mercado. 

Barreto (2012, p. 92-93) também aborda o tema: “a técnica de ajuste na taxa de 

desconto utiliza um único fluxo de caixa de um leque de várias possibilidades. A taxa de 

desconto utilizada na técnica de ajuste da taxa de desconto deriva de taxas de retorno 

observadas para ativos e passivos comparáveis”. 

E completa definindo o que são ativos ou passivos de características comparáveis. 

Essa comparabilidade é estabelecida considerando a natureza dos fluxos de caixa 

[...] e se respondem, da mesma forma, às mudanças nas condições econômicas. 

Outros fatores também são considerados, tais como risco de crédito, garantias, 

prazos, restrições e liquidez. Alternativamente, se um único ativo ou passivo 

comparável não reflete claramente as condições do item a ser mensurado, é possível 
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derivar uma taxa de desconto usando dados de diversos ativos e passivos 

comparáveis. 

No Brasil, há pouca liquidez no mercado secundário de títulos privados, mas a 

ANBIMA, da mesma forma que publica referências de preços para títulos públicos, também o 

faz para títulos privados, conforme descrito pela Associação em seu site: 

A partir da experiência bem-sucedida na precificação de títulos públicos, a 

ANBIMA decidiu implantar modelo semelhante na divulgação das informações 

referentes ao mercado da dívida privada. A mesma metodologia de trabalho aplicada 

à precificação de títulos públicos foi utilizada para as debêntures. Foi montada uma 

amostra de debêntures e de instituições que enviam diariamente seus preços à 

Associação. Após a aplicação de filtros estatísticos, a ANBIMA apura e divulga as 

médias calculadas. 

A publicação divulga as taxas de compra, venda e indicativa, e os preços unitários 

(PU) correspondentes às debêntures que estão no mercado secundário, sendo 

precificadas pela Associação. Estão disponíveis informações para os ativos 

remunerados pelo DI, IGP-M e IPCA. 

A seguir, será abordado um exemplo das taxas divulgadas pela entidade para as 

operações em % do DI e para DI + spread, nas Tabelas 10, 11, 12 e 13. 

Conforme mencionamos anteriormente, no mercado brasileiro, observa-se pouca 

liquidez para título privados, conforme descreve Veiga (2007, p. 62): “conquanto existam os 

títulos de renda fixa de emissão privada, o mercado de títulos de renda fixa nacional é 

marcado pela preponderância dos títulos públicos federais”.  E, muitas vezes, a taxa da 

ANBIMA pode não refletir o preço do mercado como um todo, dada a metodologia aplicada 

por essa entidade e a dificuldade em se obter todos os dados de mercado. 
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Tabela 10 - Divulgação ANBIMA dos preços do mercado secundário de títulos privados. 

 

Fonte: ANBIMA. Disponível em: <www.anbima.com.br>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min. Máx.

ANHB14

CONC. DO S. ANHANGUERA-

BANDEIRANTES S/A (*) (**) 15/09/2017 109% do DI -- -- 108,664 0,04 108,6 108,7 1.021,45 100,1 659

CCHOA2 CAMARGO CORRÊA S/A (*) (**) 01/12/2014 114% do DI -- -- 112 0 112 112 684.163,53 100,1 176

CCHOA6 CAMARGO CORRÊA S/A (*) (**) 07/10/2015 113,50% do DI -- -- 113,004 0,2 112,8 113,2 1.077.331,66 100,1 461

CEPE14

COMPANHIA ENERGÉTICA DE 

PERNAMBUCO - CELPE (*) 20/04/2017 111,3% do DI -- -- 110,578 0,3 110,3 110,9 10.349,50 100,2 562

CROD12

CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL 

OESTE S/A (*) (**) 05/05/2014 109,2% do DI 110,333 108,5 109,001 0,1 108,9 109,1 10.298,55 100 157

CROD22

CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL 

OESTE S/A (*) (**) 05/05/2015 111% do DI 111,7 109,8 110,8 0 110,8 110,8 10.305,47 100 380

ESCE12

ESPÍRITO SANTO CENTR. ELETR. S/A 

ESCELSA 02/07/2014 105% do DI 111,833 109,2 111,179 0,17 111 111,4 3.372,85 99,55 198

IGTA11

IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING 

CENTERS S/A 01/06/2014 110% do DI 106,7 104,1 105,545 0,29 105,3 105,8 3.423,27 100,3 176

ITAP13 ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A (*) 20/04/2017 111% do DI -- -- 110,5 0 110,5 110,5 10.343,15 100,1 563

LAME26 LOJAS AMERICANAS S/A (*) 26/01/2017 112% do DI -- -- 112 0 112 112 10.512,35 100 622

LORT15 LOCALIZA RENT A CAR (*) 30/05/2017 112,80% do DI 112,667 110,2 111,238 0,16 111,1 111,4 10.295,97 100,5 677

LORTA4 LOCALIZA RENT A CAR (*) (**) 05/05/2017 114% do DI -- -- 112,405 0,72 111,7 113,1 828.110,78 100,4 584

MILS11

MILLS ESTR. E SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA S/A (*) 18/04/2016 112,50% do DI -- -- 111,464 0,02 111,4 111,5 10.357,66 100,2 362

NDUT22

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA 

PRESIDENTE DUTRA S/A (*) (**) 28/10/2015 112,5% do DI -- -- 112,407 0,09 112,3 112,5 737.285,42 100 262

RDNT12

RODONORTE CONC. DE RODOVIAS 

INTEGRADAS S/A (*) (**) 15/11/2015 115,50% do DI 113,117 111,2 112,803 0,13 112,7 112,9 737,190199 100,3 274

VIVO24 TELEFÔNICA BRASIL S/A 15/10/2013 112% do DI 106,362 103,9 105,352 0,6 104,8 106 1.035,57 100,1 26

VOES14

CONC. DE ROD. DO OESTE DE SP - 

VIAOESTE S/A (*) (**) 28/05/2017 108,30% do DI -- -- 107,871 0,11 107,8 108 8.855,63 100,1 438

(**) A cláusula já está no período de exercício.

Desvio 

Padrão

Intervalo 

Indicativo PU
% PU 

Par
Duration

(*) O papel tem cláusula de Resgate ou Amortização Antecipado.

Títulos Privados - DEBÊNTURES
PERCENTUAL do DI

09/09/2013

Código Nome
Repac./ 

Venc.

Índice/ 

Correção

Taxa de 

Compra

Taxa 

de 

Venda

Taxa 

Indicativa
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Tabela 11 - Divulgação ANBIMA dos preços do mercado secundário de títulos privados. 

 

Fonte: ANBIMA. Disponível em: <www.anbima.com.br> 

Tabela 12 - Divulgação ANBIMA dos preços do mercado secundário de títulos privados. 

 

Fonte: ANBIMA. Disponível em: <www.anbima.com.br> 

Min. Máx.

ALLG15

ALL - AMÉRICA LATINA 

LOGÍSTICA S/A 01/09/2014 DI + 2,40% -- -- 1,2817 0,01 1,3 1,29 3.375,43 101,1 239

ALLG16

ALL - AMÉRICA LATINA 

LOGÍSTICA S/A 01/07/2014 DI + 2,40% -- -- 1,3027 0 1,3 1,31 2.572,83 100,8 195

ALLG18

ALL - AMÉRICA LATINA 

LOGÍSTICA S/A 15/04/2016 DI + 1,65% 1,49 1,2016 1,1573 0,11 1,1 1,26 10.474,05 100,9 464

ALLG19

ALL - AMÉRICA LATINA 

LOGÍSTICA S/A 15/07/2016 DI + 1,65% 1,56 1,26 1,3321 0,05 1,3 1,39 10.977,54 100,7 523

ALLG29

ALL - AMÉRICA LATINA 

LOGÍSTICA S/A 15/07/2016 DI + 1,65% 1,53 1,2666 1,3204 0,07 1,3 1,39 7.870,20 100,7 523

APAR12

ALUPAR INVESTIMENTO 

S/A 15/12/2013 DI + 1,90% 1,3 1,0666 1,2481 0,02 1,2 1,27 345,47775 100,2 69

AUTM11 AUTOMETAL S/A 06/02/2017 DI + 1,60% 1,2833 1,0833 1,1999 0 1,2 1,2 10.177,11 100,8 536

AVIA11 AUTOVIAS S/A (*) (**) 15/03/2015 DI + 1,60% 1,08 0,9533 1,0184 0 1 1,02 422,86454 100,4 181

AVIA12 AUTOVIAS S/A (*) 22/11/2015 DI + 1,70% -- -- 1,0467 0,04 1 1,08 53.578,01 100,7 282

BESA11

BAESA - ENERGÉTICA 

BARRA GRANDE S/A (*) 

(**) 01/08/2014 DI + 0,7% -- -- 0,7999 0 0,8 0,8 4.254,46 99,93 187

BESA21

BAESA - ENERGÉTICA 

BARRA GRANDE S/A (*) 01/08/2014 DI+ 0,7% -- -- 0,7999 0 0,8 0,8

BISA12

BROOKFIELD 

INCORPORAÇÕES S/A 15/01/2014 DI + 2% 1,6 1,3166 1,3739 0,06 1,3 1,43 5.090,74 100,2 89

BISA13

BROOKFIELD 

INCORPORAÇÕES S/A 01/03/2015 DI + 1,60% 1,725 1,4 1,5075 0,04 1,5 1,55 1.002,84 100,1 237

BISA23

BROOKFIELD 

INCORPORAÇÕES S/A 01/03/2016 DI + 1,75% 1,8083 1,5833 1,6404 0,01 1,6 1,65 1.003,95 100,2 454

BISA24

BROOKFIELD 

INCORPORAÇÕES S/A 08/08/2016 DI + 1,75% -- -- 1,65 0 1,7 1,65 10.106,96 100,2 538

BRML12

BR MALLS PARTICIPAÇÕES 

S/A 15/02/2017 DI + 0,94% 0,7866 0,7 0,7795 0,02 0,8 0,8 10.101,92 100,4 642

BRPR11 BR PROPERTIES S/A 15/07/2017 DI + 1,08% -- -- 0,9503 0,03 0,9 0,99 1.018,15 100,4 709

BRTO19 OI S/A (*) 15/03/2017 DI + 0,94% 0,9666 0,8166 0,8718 0,07 0,8 0,94 10.434,81 100,2 721

CCPE12

CYRELA COM. PROP. S/A 

EMP. PARTICIPAÇÕES 15/02/2017 DI + 1,22% -- -- 0,9507 0,03 0,9 0,99 10.131,23 100,7 640

Desvio 

Padrão

Intervalo 

Indicativo PU
% PU 

Par

Durati

on

Títulos Privados - DEBÊNTURES DI + SPREAD 09/09/2013

Código Nome
Repac./ 

Venc.

Índice/ 

Correção

Taxa de 

Compra

Taxa de 

Venda

Taxa 

Indicativa

Min. Máx.

CEAR13

COMPANHIA ENERGÉTICA 

DO CEARÁ - COELCE (*) 15/10/2016 DI + 0,97% -- -- 0,9695 0 1 0,97 10.352,54 100 563

CMDT13 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 15/02/2018 DI + 0,69% 0,8 0,625 0,6899 0,01 0,7 0,7 1.046,36 100 889

CMTR13

CEMIG GERAÇÃO E 

TRANSMISSÃO S/A 15/02/2017 DI + 0,90% 0,8166 0,6533 0,7174 0,02 0,7 0,73 1.053,09 100,5 728

CNCP15

CONC. DA RODOV. 

OSÓRIO PORTO ALEGRE 

S/A - CONCEPA 01/09/2016 DI + 1,95% 1,19 1,04 1,0767 0,04 1 1,11 8.540,62 101,5 427

COEL16

CIA DE ELETRICIDADE DO 

ESTADO DA BAHIA - 

COELBA 01/12/2014 DI + 0,60% 0,9233 0,6566 1,0352 0,01 1 1,05 3.402,02 99,7 176

CRGN14

COMPANHIA ENERGÉTICA 

DO R. G. N. - COSERN 01/12/2014 DI + 0,60% -- -- 1,0193 0 1 1,02 3.402,40 99,71 176

CTAP11

CONTAX PARTICIPAÇÕES 

S/A 15/12/2016 DI + 1,25% -- -- 1,1997 0,03 1,2 1,23 10.230,08 100,1 600

CVIA11

CENTROVIAS - SISTEMAS 

RODOVIÁRIOS S/A (*) 

(**) 15/03/2015 DI + 1,70% 1 0,8066 0,927 0,06 0,9 0,98 423,53779 100,6 181

CVRD27 VALE S/A (*) (**) 20/11/2013 DI + 0,25% 0,356 0,295 0,3299 0,02 0,3 0,35 10.249,95 99,98 51

CYRE11

CYRELA BRAZIL REALTY 

S/A EMP. E PART. 01/04/2014 DI + 0,48% -- -- 1,4945 0 1,5 1,5 3.435,90 99,46 136

CYRE22

CYRELA BRAZIL REALTY 

S/A EMP. E PART. 05/01/2018 DI + 0,65% -- -- 1,9 0 1,9 1,9 9.734,02 95,83 867

CYRE25

CYRELA BRAZIL REALTY 

S/A EMP. E PART. (*) 03/07/2016 DI + 1,55% 1,53 1,2928 1,4433 0,07 1,4 1,51 10.199,11 100,2 412

DASA12

DIAGNÓSTICOS DA 

AMÉRICA S/A 29/04/2016 DI + 1,40% 0,8757 0,7433 0,8206 0,03 0,8 0,85 10.422,91 100,8 368

DRFT13 CPFL ENERGIA S.A 03/09/2014 DI + 0,45% 1,025 0,7875 0,9435 0,04 0,9 0,98 3.322,32 99,53 242

EBEN14

BANDEIRANTE ENERGIA 

S/A 01/07/2016 DI + 1,50% -- -- 1,2003 0,02 1,2 1,22 10.237,13 100,5 412

% PU 

Par

Durati

on

Títulos Privados - DEBÊNTURES DI + SPREAD 09/09/2013

Código Nome
Repac./ 

Venc.

Índice/ 

Correção

Taxa de 

Compra

Taxa de 

Venda

Taxa 

Indicativa

Desvio 

Padrão

Intervalo 
PU
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Tabela 13 - Divulgação ANBIMA dos preços do mercado secundário de títulos privados 

 

Fonte: ANBIMA. Disponível em: <www.anbima.com.br> 

Min. Máx.

ECCR12

ECORODOVIAS 

CONCESSÕES E 

SERVIÇOS S/A 15/10/2018 DI + 0,79% 0,8 0,6333 0,7223 0,03 0,7 0,76 10.367,39 100,2 815

ELSPA5

ELETROPAULO METROP. 

ELETRIC. DE S.P. S/A 09/10/2018 DI + 1,24% -- -- 1,7056 0,02 1,7 1,73 10.226,31 98,55 802

ENGI15 ENERGISA S/A 15/07/2017 DI + 1,30% 1,3 1,2 1,2519 0,02 1,2 1,27 10.161,79 100,1 706

EVEC15

EVEN CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA S/A 10/03/2015 DI + 1,95% 1,8333 1,5333 1,6999 0 1,7 1,7 10.503,38 100,2 230

EVEC25

EVEN CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA S/A 10/03/2016 DI + 2,20% 1,83 1,6125 1,7454 0,04 1,7 1,79 10.554,44 100,6 332

FJTA11 FORJAS TAURUS S/A 15/04/2014 DI + 4,10% 2,475 2,1625 2,3885 0,23 2,2 2,61 3.009,50 100,6 85

FLRY11 FLEURY S/A 12/12/2016 DI + 0,94% 0,9325 0,646 0,7505 0,04 0,7 0,79 10.258,96 100,4 501

FLRY21 FLEURY S/A 12/12/2018 DI + 1,20% 1,2 0,8666 1,0325 0,04 1 1,07 10.284,12 100,6 843

GEPA11

DUKE ENERGY INTER. 

GERAC. PARANAPANEMA 

S/A (*) (**) 15/09/2013 DI + 2,15% -- -- 1,0374 0,03 1 1,07 2.619,42 100 5

GEPA13

DUKE ENERGY INTER. 

GERAC. PARANAPANEMA 

S/A 10/01/2017 DI + 1,15% -- -- 1,1173 0,02 1,1 1,14 10.164,67 100,1 617

GFSA18 GAFISA S/A (*) (**) 15/10/2015 DI + 1,95% 2,4666 1,95 2,3472 0,03 2,3 2,38 1.033,55 99,44 362

HYPE23 HYPERMARCAS S/A 15/07/2015 DI + 1,85% 1,5666 1,2375 1,4329 0,01 1,4 1,45 1.022,76 100,7 426

IGTA12

IGUATEMI EMPRESA DE 

SHOPPING CENTERS S/A 01/03/2016 DI + 1,35% 0,7671 0,614 0,6771 0,02 0,7 0,7 10.140,61 101,2 456

IGTA13

IGUATEMI EMPRESA DE 

SHOPPING CENTERS S/A 01/02/2018 DI + 1,00% 0,78 0,644 0,7003 0,01 0,7 0,71 10.193,34 101 805

IGTA14

IGUATEMI EMPRESA DE 

SHOPPING CENTERS S/A 15/02/2020 DI + 0,82% 0,8179 0,7 0,7494 0,01 0,7 0,76 10.091,14 100,3 1.103

INPS12

VIVER INC. E 

CONSTRUTORA S/A (*) 

(**) 24/09/2015 DI + 5,25% 24,833 19,5 22,8909 16,1 6,8 39

IVIA11

CONC. RODOV. INTERI. 

PAULISTA S/A (*) (**) 15/03/2015 DI + 1,5% 0,975 0,775 0,9392 0,04 0,9 0,98 422,70549 100,4 181

IVIA12

CONC. RODOV. INTERI. 

PAULISTA S/A (*) 22/11/2015 DI + 1,70% -- -- 1,0993 0 1,1 1,1 53.546,79 100,7 282

LCRC12

LOCALIZA RENT A CAR (*) 

(**) 02/07/2014 DI + 0,44% 0,9166 0,7166 0,8933 0 0,9 0,9 3.382,64 99,65 198

LGTE11 LIGHT ENERGIA S/A 10/04/2016 DI + 1,45% -- -- 1,3499 0 1,4 1,35 10.401,44 100,2 461

LRNE14 LOJAS RENNER S/A 15/07/2016 DI + 1,10% 0,82 0,6899 0,7577 0,04 0,7 0,8 10.217,10 100,7 526

LRNE15 LOJAS RENNER S/A 15/06/2018 DI + 0,97% 0,92 0,77 0,9001 0,03 0,9 0,93 10.232,87 100,2 770

LSVE17

LIGHT SERVIÇOS DE 

ELETRICIDADE S/A 02/05/2016 DI + 1,35% 1,16 0,97 1,0471 0,03 1 1,08 10.386,02 100,6 475

MLTP12

MULTIPLAN 

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS S/A (*) 

(**) 05/09/2016 DI + 1,01% 0,9966 0,8633 0,9679 0,02 1 0,99 10.016,73 100,1 561

MRSS15 MRS LOGÍSTICA S/A 18/07/2018 DI + 0,9% 0,88 0,75 0,8197 0,02 0,8 0,84 1.015,66 100,3 791

MRVP13

MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPAÇÃO S/A (*) 

(**) 01/02/2014 DI + 1,60% -- -- 1,4799 0 1,5 1,48 5.054,15 100,1 102

MRVP15

MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPAÇÃO S/A 01/07/2016 DI + 1,50% -- -- 1,4999 0 1,5 1,5 1.018,79 100 514

PALF15

COMPANHIA PAULISTA DE 

FORÇA E LUZ (*) 01/06/2016 DI + 1,30% -- -- 1,2354 0,03 1,2 1,27 102.700,21 100,2 592

PCARA1

COMPANHIA BRASILEIRA 

DE DISTRIBUIÇÃO (*) 02/11/2015 DI + 1,00% -- -- 0,9993 0 1 1 10.314,81 100 482

RDCO14

RODOVIAS DAS COLINAS 

S/A (*) 15/10/2020 DI + 1,5% 1,48 1,3 1,3498 0,03 1,3 1,38 10.426,88 100,5 856

SBESA7

CIA. DE SANEAMENTO 

BÁSICO DO ESTADO DE 

SP - SABESP 15/01/2018 DI + 0,75% 0,776 0,686 0,7268 0,02 0,7 0,75 10.146,08 100,1 710

SBSPA5

CIA. DE SANEAMENTO 

BÁSICO DO ESTADO DE 

SP - SABESP (*) 15/02/2017 DI + 0,99% 1 0,8033 0,9492 0,02 0,9 0,97 10.070,19 100,1 545

SULM11 SUL AMÉRICA S/A 06/02/2017 DI + 1,15% 0,848 0,75 0,8094 0,03 0,8 0,84 10.160,51 100,7 537

TAEE13

TRANS. ALIANÇA DE 

ENERGIA ELÉTRICA S/A 15/10/2017 DI + 0,78% 0,8 0,65 0,7661 0,02 0,8 0,78 1.073,69 100 815

TAES11

TRANS. ALIANÇA DE 

ENERGIA ELÉTRICA S/A 15/07/2015 DI + 1,30% -- -- 0,9999 0 1 1 6.791,53 100,4 326

TAES12

TRANS. ALIANÇA DE 

ENERGIA ELÉTRICA S/A 15/12/2015 DI + 1,40% 1,025 0,75 1,1074 0,11 1 1,22 102.692,03 100,5 405

TCNS13 TECNISA S/A 15/09/2015 DI + 2,25% 2,4666 2,0666 2,25 0,02 2,2 2,27 10.480,40 100 341

TEEP11

COMPANHIA DE 

TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA 

PAULISTA - CTEEP 15/12/2014 DI + 1,30% 1,1 0,8 1,005 0,02 1 1,03 6.827,46 100,2 186

TELE28

TELEMAR PARTICIPAÇÕES 

S/A 15/04/2015 DI + 1,55% 0,9666 0,8166 0,8581 0,03 0,8 0,89 10.449,04 100,7 256

TIET11 AES TIETE S/A (*) 01/04/2015 DI + 1,20% 0,9266 0,825 0,8393 0,04 0,8 0,88 6.954,60 100,4 247

TMPE12

TERMOPERNAMBUCO S/A 

(*) (**) 08/10/2014 DI + 0,50% -- -- 1,1338 0,02 1,1 1,15 3.462,32 99,64 147

TNLE15 OI S/A 15/04/2014 DI + 1,20% 0,918 0,7766 0,8273 0,03 0,8 0,86 10.384,15 100,2 145

TSAE12

TRIÂNGULO DO SOL AUTO 

- ESTRADAS S/A (*) 15/04/2020 DI + 2,25% 1,5366 1,436 1,454 0,06 1,4 1,51 10.659,79 102,4 781

UNDA12 UNIDAS S/A 15/10/2016 DI + 2,90% 1,618 1,514 1,6021 0,06 1,6 1,66 10.356,63 101,8 355

VIAN11 VIANORTE S/A (*) (**) 15/03/2015 DI + 1,70% -- -- 1,1806 0,01 1,2 1,19 422,77375 100,4 181

Durati

on

Taxa de 

Venda

Taxa 

Indicativa

Desvio 

Padrão

Intervalo 
PU

% PU 

Par

Títulos Privados - DEBÊNTURES DI + SPREAD 09/09/2013

Código Nome
Repac./ 

Venc.

Índice/ 

Correção

Taxa de 

Compra

(**) A cláusula já está no período de exercício.

(*) O papel tem cláusula de Resgate ou Amortização Antecipado.
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As tabelas apresentadas anteiormente não representam negócios realizados no 

mercado, são resultado de uma pesquisa feita com participantes do mercado. 

Para apresentar os negócios realizados, a ANBIMA, visando dar mais transparência ao 

mercado secundário de títulos privados, criou recentemente o Registro Único de Negócios 

(REUNE), conforme descrição no site da Associação: 

 

Com o objetivo de ampliar a transparência do mercado secundário de títulos 

privados e estimular sua liquidez, a Associação criou o REUNE ANBIMA, sistema 

que facilita o processo de formação de preços, a partir da maior visibilidade dos 

parâmetros de negociação das debêntures. 

O REUNE ANBIMA foi instituído por meio de regras dispostas no Capitulo VIII do 

Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Negociação de Instrumentos 

Financeiros e consiste em um sistema que registra as negociações de debêntures. 

As negociações no mercado secundário de debêntures são registradas em até uma 

hora pelos participantes do REUNE ANBIMA. Em posse dessas informações, a 

ANBIMA divulga os preços praticados em quatro períodos do dia. 

 

A seguir a Tabela 14 mostra um exemplo da consulta ao REUNE: 
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Tabela 14 - Consulta ao REUNE dos negócios com títulos privados. 

 

Fonte: ANBIMA. Disponível em: <www.anbima.com.br> 

 

São grandes os esforços para gerar mais transparência e liquidez no mercado 

secundário de títulos privados, mas, para efeito de apreçamento, com base em títulos 

comparáveis, verificamos que não é uma tarefa fácil para o mercado brasileiro estimar o 

spread de rendimento, dado a baixa liquidez. Um modelo que estime esse prêmio pode ajudar 

na definição da taxa apropriada de desconto quando não é possível definir os títulos 

comparáveis. 

 

3.3 Prêmio pelo risco definido como uma probabilidade 

 

Neste trabalho estudaremos um modelo baseado na taxa de emissão de um título, que 

procura prever a taxa de desconto apropriada para cálculo do valor presente no decorrer da 

vida da operação, como veremos no tópico a seguir. 

agrupamento Faixa de Volume

CETIP BVMF ISIN de operações Mínima Média Máxima Mínimo Médio Máximo Negociado

TOTAL 1,51 1,5367 1,55 -- -- -- Entre 1MM e 5MM

SUBTOTAL* 1,51 1,5367 1,55 -- -- -- Entre 1MM e 5MM

TOTAL -- -- -- 1.000,96 1.001,01 1.001,06 Até 1MM

SUBTOTAL* -- -- -- -- -- -- --

TOTAL 1,17 1,175 1,18 -- -- -- Até 1MM

SUBTOTAL* 1,17 1,175 1,18 -- -- -- Até 1MM

TOTAL 0,31 0,31 0,31 -- -- -- Entre 1MM e 5MM

SUBTOTAL* 0,31 0,31 0,31 -- -- -- Entre 1MM e 5MM

TOTAL -- -- -- 10,75 10,750088 10,75323 Entre 1MM e 5MM

SUBTOTAL* -- -- -- 10,75 10,750088 10,75323 Entre 1MM e 5MM

TOTAL 5,05 5,05 5,05 -- -- -- Entre 1MM e 5MM

SUBTOTAL* -- -- -- -- -- -- --

TOTAL -- -- -- 10.211,45 10.211,45 10.211,45 Entre 1MM e 5MM

SUBTOTAL* -- -- -- -- -- -- --

TOTAL 7,6 7,6 7,6 -- -- -- Até 1MM

SUBTOTAL* 7,6 7,6 7,6 -- -- -- Até 1MM

TOTAL 7,45 7,6353 7,65 1.050,24 1.050,24 1.050,24 Entre 1MM e 5MM

SUBTOTAL* 7,65 7,65 7,65 1.050,24 1.050,24 1.050,24 Entre 1MM e 5MM

TOTAL -- -- -- 10.137,97 10.137,97 10.137,97 Entre 1MM e 5MM

SUBTOTAL* -- -- -- -- -- -- --

TOTAL 0,82 0,83 0,84 -- -- -- Até 1MM

SUBTOTAL* 0,82 0,83 0,84 -- -- -- Até 1MM

TOTAL -- -- -- 8.868,08 8.868,35 8.868,40 Superior a 5MM

SUBTOTAL* -- -- -- -- -- -- --VOES14 VOES-D41 BRVOESDBS057

*considera as operações entre membros, bem como as operações dos membros com clientes (não-membros) extragrupo. 

SSBR11 -- BRSSBRDBS003

SULM11 -- BRSULADBS004

JSML36 -- BRJSLGDBS095

RDVT11    RDVT-D11 BRRDVTDBS001

ECOV12 ECOV-D21 BRECOVDBS036

IGTA13 -- BRIGTADBS023

CVRD27 VALE-D72 BRVALEDBS044

CVRDA6 -- BRVALEDBS028

ANHB14 ANHB-D41 BRANHBDBS060

AUTM11 -- BRAUTMDBS000

Quadro de Informações - 16/09/2013 - Prévia ( Acumulado ) Abrangência : Até 22:01:15 

Ativo Taxa de Referencia (%aa) Preço Unitário (PU)

ALLG19 -- BRALLLDBS065
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Como já observado até aqui, um dos problemas de pesquisa deste trabalho é obter o 

spread de rendimento que será adicionado à curva pura para calcular o valor presente dos 

ativos financeiros de renda fixa, quando não há preços do ativo, nem ativos comparáveis 

disponíveis no mercado que nos permitam calcular esse valor presente. 

Já verificamos que se for possível observar títulos semelhantes no mercado, podemos 

utilizar as taxas desses papéis para calcular o valor presente, mas, conforme mencionado, nem 

sempre será possível essa observação no mercado brasileiro devido à falta de liquidez no 

mercado secundário de títulos privados. 

Diante desses pontos, vamos propor um modelo que nos possibilite calcular o prêmio 

pelo risco, em função da probabilidade do tomador de recursos não pagar o empréstimo e 

analisar quais variáveis devem evoluir com o decorrer do prazo da operação. 

Trata-se de um modelo de fácil aplicação prática e que pode ser usado para o cálculo 

do valor justo de ativos cujos emissores não tiveram alteração na percepção de risco de 

crédito.  

 

3.3.1 Risco = probabilidade de fracasso 

 

Gitman (2010, p.203), define: “Em sua acepção mais simples, risco é a chance de 

perda financeira”. 

Securato (2007, p. 33-36) define o conceito de risco como uma probabilidade e 

estabelece algumas premissas em relação ao problema a ser analisado: 

Risco = P (F) 

Ou seja, risco é igual à probabilidade de fracasso e afirma que a soma das 

probabilidades de sucessos e fracassos é 1, ou seja, P(S) + P(F) = 1, então: 

Risco = 1 – P(S) 

Ora, considerando que o mercado é eficiente ao definir o prêmio inicial de uma 

operação, e que a taxa de recuperação é zero, podemos encontrar o risco inicial de uma 

operação, ou melhor, podemos encontrar a probabilidade de sucesso e fracasso de uma 

operação. Vamos ilustrar essa observação por meio de um exemplo. 

Um empréstimo entre um banco e um cliente tem as seguintes características: 
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Valor:  R$ 1.000.000,00 

Taxa: 20% aa (base 252) 

Prazo: 5 anos (1827 dc e 1256 du) 

Fluxo: Pagamento de principal e juros somente no vencimento 

Com as informações acima podemos gerar o fluxo de pagamento da operação: 

Figura 17 - Exemplo: Fluxo de pagamento de um empréstimo. 

 

Considerando que a taxa pura, ou seja, que um título público com as mesmas 

características do empréstimo do exemplo fosse 12% aa (base 252), vamos calcular o valor 

presente do empréstimo considerando a taxa livre de risco (Rf): 

 
19,394.410.1

12,01

23,129.481.2

252

256.1













VP

 

Equação 19 - Exemplo: Cálculo do valor presente de um empréstimo pela taxa livre de risco. 

Portanto, se esse empréstimo não tivesse risco, ou seja, se a probabilidade de sucesso 

fosse 100%, ou a de fracasso 0%, o valor dele deveria ser R$ 410.394,19 superior ao valor do 

mesmo empréstimo considerando que há um risco. 

Podemos definir a probabilidade de sucesso ou fracasso dessa operação no momento 

inicial por meio da estrutura binomial abaixo: 

Valor Nominal (VN) = $ 2.481.129,23

Dias úteis

(1256 du)

Valor Inicial

20% aa (base 252)

1.000.000,00  
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Figura 18 - Exemplo: Definição de probabilidade de sucesso e fracasso 

 

No modelo consideramos que o sucesso é receber todo o principal, mais os juros 

contratados inicialmente, e o fracasso é não receber nada. Dessa forma, podemos escrever o 

cálculo do valor futuro em função das probabilidades de sucesso e fracasso da seguinte forma: 

  )(00,0)(20,01000.000.1 252

1256

FPSPVF 









 

Equação 20 - Exemplo: Cálculo de VF considerando as probabilidades de sucesso e fracasso. 

 

Analisando o fluxo pela taxa livre de risco, ou seja, aplicando o principal da operação, 

considerando a taxa livre de risco, em que consideramos que a probabilidade de fracasso é 

zero, temos:  

  000,0112,01000.000.1 252

1256
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Equação 21 - Exemplo: Cálculo de VF considerando a taxa livre de risco 

Igualando as duas fórmulas, temos: 

    )(20,01000.000.112,01000.000.1 252

1256

252

1256

SP

















 

Equação 22 - Encontrando a probabilidade de sucesso do início da operação 

Logo, a probabilidade de sucesso pode ser definida como: 

 

 
%717090,0

23,129.481.2

31,174.759.1
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12,01000.000.1
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Equação 23 - P(S) do início da operação 

Generalizando a fórmula anterior, temos: 

 
 nA

n

Rf

i

i
SP






1

1
)(

 

Equação 24 - Probabilidade de sucesso. 

Sucesso: 2.481.129,23 P(S)

Fracasso: 0,00 P(F)
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Em que: 

Rfi  Taxa pura 

Ai  Taxa do ativo a ser analisado 

n Prazo ou duração da operação considerando a base da taxa 

E para a probabilidade de fracasso temos: 

 
 nA

n

Rf

i

i
FP






1

1
1)(

 

Equação 25 - Probabilidade de fracasso. 

Note que ao definirmos a probabilidade de sucesso ou fracasso no início da operação, 

com a variação da taxa pura, sempre teremos uma taxa para calcular o valor presente de ativos 

com risco, com a premissa de que a probabilidade de sucesso/fracasso não se alterou para 

aquele emissor, conforme veremos a seguir, isolando a taxa do ativo, em virtude da 

probabilidade de sucesso e da taxa pura: 
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Equação 26 - Nova taxa do ativo para cálculo do valor presente. 

Para o exemplo que fizemos anteriormente, vamos considerar a probabilidade de 

sucesso calculada e que a taxa livre de risco variou de 12% para 9% e o prazo tenha decorrido 

em seis meses, ou seja, 182 dias corridos, ou 125 dias úteis (novo prazo = 1.131 dias úteis). 

Dessa forma teríamos: 

%68,171
7090,0

1
)09,01( 252

1131

1









 









Ai  

Equação 27 - Exemplo: Novo cálculo da taxa do ativo. 
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Como podemos observar, com a variação da taxa livre de risco de 12% para 9%, a 

taxa do ativo variou de 20% para 17,68%, após 182 dias decorridos do início da operação. 

A premissa de que a probabilidade de sucesso não se altera durante a vida da operação 

deve ser contestada, pois, como vimos anteriormente, mantendo a saúde financeira da 

empresa, a probabilidade de sucesso aumenta, quanto menor for o prazo da operação. No 

entanto, vamos continuar avaliando os impactos do modelo, considerando o mesmo exemplo, 

alterando a taxa livre de risco em diferentes momentos da operação e mantendo a 

probabilidade de sucesso constante em um primeiro momento: 

a) Variação da taxa livre de risco no momento inicial da operação: 

 

Gráfico 6 - Taxas do ativo e livre de risco no momento inicial da operação. 

 

 

Podemos observar no gráfico 6 e na tabela 15, que no momento inicial da operação, ao 

variar a taxa do ativo livre de risco e aplicando a probabilidade de sucesso inicial, qual seria a 

taxa estimada para o ativo com base na equação 26. Nas demais simulações a seguir, 

utilizaremos o mesmo racional alterando apenas o momento da simulação. 
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Tabela 15 - Taxas do ativo e livre de risco no momento inicial da operação. 

 

 

Evento P(S)
Taxa Livre de 

Risco
DU/252 Taxa Ativo

Variação 

Nominal

Variação 

Efetiva

1 0,7090 1,00% 4,98 8,21% 7,21% 7,14%

2 0,7090 2,00% 4,98 9,29% 7,29% 7,14%

3 0,7090 3,00% 4,98 10,36% 7,36% 7,14%

4 0,7090 4,00% 4,98 11,43% 7,43% 7,14%

5 0,7090 5,00% 4,98 12,50% 7,50% 7,14%

6 0,7090 6,00% 4,98 13,57% 7,57% 7,14%

7 0,7090 7,00% 4,98 14,64% 7,64% 7,14%

8 0,7090 8,00% 4,98 15,71% 7,71% 7,14%

9 0,7090 9,00% 4,98 16,79% 7,79% 7,14%

10 0,7090 10,00% 4,98 17,86% 7,86% 7,14%

11 0,7090 11,00% 4,98 18,93% 7,93% 7,14%

12 0,7090 12,00% 4,98 20,00% 8,00% 7,14%

13 0,7090 13,00% 4,98 21,07% 8,07% 7,14%

14 0,7090 14,00% 4,98 22,14% 8,14% 7,14%

15 0,7090 15,00% 4,98 23,21% 8,21% 7,14%

16 0,7090 16,00% 4,98 24,29% 8,29% 7,14%

17 0,7090 17,00% 4,98 25,36% 8,36% 7,14%

18 0,7090 18,00% 4,98 26,43% 8,43% 7,14%

19 0,7090 19,00% 4,98 27,50% 8,50% 7,14%

20 0,7090 20,00% 4,98 28,57% 8,57% 7,14%

21 0,7090 21,00% 4,98 29,64% 8,64% 7,14%

22 0,7090 22,00% 4,98 30,71% 8,71% 7,14%

23 0,7090 23,00% 4,98 31,79% 8,79% 7,14%

24 0,7090 24,00% 4,98 32,86% 8,86% 7,14%

25 0,7090 25,00% 4,98 33,93% 8,93% 7,14%

26 0,7090 26,00% 4,98 35,00% 9,00% 7,14%

27 0,7090 27,00% 4,98 36,07% 9,07% 7,14%

28 0,7090 28,00% 4,98 37,14% 9,14% 7,14%

29 0,7090 29,00% 4,98 38,21% 9,21% 7,14%

30 0,7090 30,00% 4,98 39,29% 9,29% 7,14%

31 0,7090 31,00% 4,98 40,36% 9,36% 7,14%

32 0,7090 32,00% 4,98 41,43% 9,43% 7,14%

33 0,7090 33,00% 4,98 42,50% 9,50% 7,14%

34 0,7090 34,00% 4,98 43,57% 9,57% 7,14%

35 0,7090 35,00% 4,98 44,64% 9,64% 7,14%

36 0,7090 36,00% 4,98 45,71% 9,71% 7,14%

37 0,7090 37,00% 4,98 46,79% 9,79% 7,14%

38 0,7090 38,00% 4,98 47,86% 9,86% 7,14%

39 0,7090 39,00% 4,98 48,93% 9,93% 7,14%

40 0,7090 40,00% 4,98 50,00% 10,00% 7,14%
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b) Variação da taxa livre de risco após um ano decorrido da operação: 

Tabela 16 - Taxas do ativo e livre de risco após um ano decorrido da operação. 

 

Evento P(S)
Taxa Livre de 

Risco
DU/252 Taxa Ativo

Variação 

Nominal

Variação 

Efetiva

1 0,7090 1,00% 3,98 10,10% 9,10% 9,01%

2 0,7090 2,00% 3,98 11,19% 9,19% 9,01%

3 0,7090 3,00% 3,98 12,28% 9,28% 9,01%

4 0,7090 4,00% 3,98 13,37% 9,37% 9,01%

5 0,7090 5,00% 3,98 14,47% 9,47% 9,01%

6 0,7090 6,00% 3,98 15,56% 9,56% 9,01%

7 0,7090 7,00% 3,98 16,65% 9,65% 9,01%

8 0,7090 8,00% 3,98 17,74% 9,74% 9,01%

9 0,7090 9,00% 3,98 18,83% 9,83% 9,01%

10 0,7090 10,00% 3,98 19,92% 9,92% 9,01%

11 0,7090 11,00% 3,98 21,01% 10,01% 9,01%

12 0,7090 12,00% 3,98 22,10% 10,10% 9,01%

13 0,7090 13,00% 3,98 23,19% 10,19% 9,01%

14 0,7090 14,00% 3,98 24,28% 10,28% 9,01%

15 0,7090 15,00% 3,98 25,37% 10,37% 9,01%

16 0,7090 16,00% 3,98 26,46% 10,46% 9,01%

17 0,7090 17,00% 3,98 27,55% 10,55% 9,01%

18 0,7090 18,00% 3,98 28,64% 10,64% 9,01%

19 0,7090 19,00% 3,98 29,73% 10,73% 9,01%

20 0,7090 20,00% 3,98 30,82% 10,82% 9,01%

21 0,7090 21,00% 3,98 31,91% 10,91% 9,01%

22 0,7090 22,00% 3,98 33,00% 11,00% 9,01%

23 0,7090 23,00% 3,98 34,09% 11,09% 9,01%

24 0,7090 24,00% 3,98 35,18% 11,18% 9,01%

25 0,7090 25,00% 3,98 36,27% 11,27% 9,01%

26 0,7090 26,00% 3,98 37,36% 11,36% 9,01%

27 0,7090 27,00% 3,98 38,45% 11,45% 9,01%

28 0,7090 28,00% 3,98 39,54% 11,54% 9,01%

29 0,7090 29,00% 3,98 40,63% 11,63% 9,01%

30 0,7090 30,00% 3,98 41,72% 11,72% 9,01%

31 0,7090 31,00% 3,98 42,81% 11,81% 9,01%

32 0,7090 32,00% 3,98 43,90% 11,90% 9,01%

33 0,7090 33,00% 3,98 44,99% 11,99% 9,01%

34 0,7090 34,00% 3,98 46,08% 12,08% 9,01%

35 0,7090 35,00% 3,98 47,17% 12,17% 9,01%

36 0,7090 36,00% 3,98 48,26% 12,26% 9,01%

37 0,7090 37,00% 3,98 49,35% 12,35% 9,01%

38 0,7090 38,00% 3,98 50,44% 12,44% 9,01%

39 0,7090 39,00% 3,98 51,53% 12,53% 9,01%

40 0,7090 40,00% 3,98 52,62% 12,62% 9,01%
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Gráfico 7 - Taxas do ativo e livre de risco após um ano decorrido da operação. 

 

c) Variação da taxa livre de risco após dois anos decorridos da operação: 

Gráfico 8 - Taxas do ativo e livre de risco após dois anos decorridos da operação. 
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Tabela 17 - Taxas do ativo e livre de risco após dois anos decorridos da operação. 

 

 

Evento P(S)
Taxa Livre de 

Risco
DU/252 Taxa Ativo

Variação 

Nominal

Variação 

Efetiva

1 0,7090 1,00% 2,98 13,34% 12,34% 12,21%

2 0,7090 2,00% 2,98 14,46% 12,46% 12,21%

3 0,7090 3,00% 2,98 15,58% 12,58% 12,21%

4 0,7090 4,00% 2,98 16,70% 12,70% 12,21%

5 0,7090 5,00% 2,98 17,82% 12,82% 12,21%

6 0,7090 6,00% 2,98 18,95% 12,95% 12,21%

7 0,7090 7,00% 2,98 20,07% 13,07% 12,21%

8 0,7090 8,00% 2,98 21,19% 13,19% 12,21%

9 0,7090 9,00% 2,98 22,31% 13,31% 12,21%

10 0,7090 10,00% 2,98 23,43% 13,43% 12,21%

11 0,7090 11,00% 2,98 24,56% 13,56% 12,21%

12 0,7090 12,00% 2,98 25,68% 13,68% 12,21%

13 0,7090 13,00% 2,98 26,80% 13,80% 12,21%

14 0,7090 14,00% 2,98 27,92% 13,92% 12,21%

15 0,7090 15,00% 2,98 29,05% 14,05% 12,21%

16 0,7090 16,00% 2,98 30,17% 14,17% 12,21%

17 0,7090 17,00% 2,98 31,29% 14,29% 12,21%

18 0,7090 18,00% 2,98 32,41% 14,41% 12,21%

19 0,7090 19,00% 2,98 33,53% 14,53% 12,21%

20 0,7090 20,00% 2,98 34,66% 14,66% 12,21%

21 0,7090 21,00% 2,98 35,78% 14,78% 12,21%

22 0,7090 22,00% 2,98 36,90% 14,90% 12,21%

23 0,7090 23,00% 2,98 38,02% 15,02% 12,21%

24 0,7090 24,00% 2,98 39,14% 15,14% 12,21%

25 0,7090 25,00% 2,98 40,27% 15,27% 12,21%

26 0,7090 26,00% 2,98 41,39% 15,39% 12,21%

27 0,7090 27,00% 2,98 42,51% 15,51% 12,21%

28 0,7090 28,00% 2,98 43,63% 15,63% 12,21%

29 0,7090 29,00% 2,98 44,76% 15,76% 12,21%

30 0,7090 30,00% 2,98 45,88% 15,88% 12,21%

31 0,7090 31,00% 2,98 47,00% 16,00% 12,21%

32 0,7090 32,00% 2,98 48,12% 16,12% 12,21%

33 0,7090 33,00% 2,98 49,24% 16,24% 12,21%

34 0,7090 34,00% 2,98 50,37% 16,37% 12,21%

35 0,7090 35,00% 2,98 51,49% 16,49% 12,21%

36 0,7090 36,00% 2,98 52,61% 16,61% 12,21%

37 0,7090 37,00% 2,98 53,73% 16,73% 12,21%

38 0,7090 38,00% 2,98 54,85% 16,85% 12,21%

39 0,7090 39,00% 2,98 55,98% 16,98% 12,21%

40 0,7090 40,00% 2,98 57,10% 17,10% 12,21%
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d) Variação da taxa livre de risco após três anos decorridos da operação: 

Tabela 18 - Taxas do ativo e livre de risco após três anos decorridos da operação. 

 

Evento P(S)
Taxa Livre de 

Risco
DU/252 Taxa Ativo

Variação 

Nominal

Variação 

Efetiva

1 0,7090 1,00% 1,98 20,11% 19,11% 18,92%

2 0,7090 2,00% 1,98 21,30% 19,30% 18,92%

3 0,7090 3,00% 1,98 22,49% 19,49% 18,92%

4 0,7090 4,00% 1,98 23,68% 19,68% 18,92%

5 0,7090 5,00% 1,98 24,87% 19,87% 18,92%

6 0,7090 6,00% 1,98 26,06% 20,06% 18,92%

7 0,7090 7,00% 1,98 27,25% 20,25% 18,92%

8 0,7090 8,00% 1,98 28,44% 20,44% 18,92%

9 0,7090 9,00% 1,98 29,63% 20,63% 18,92%

10 0,7090 10,00% 1,98 30,82% 20,82% 18,92%

11 0,7090 11,00% 1,98 32,01% 21,01% 18,92%

12 0,7090 12,00% 1,98 33,19% 21,19% 18,92%

13 0,7090 13,00% 1,98 34,38% 21,38% 18,92%

14 0,7090 14,00% 1,98 35,57% 21,57% 18,92%

15 0,7090 15,00% 1,98 36,76% 21,76% 18,92%

16 0,7090 16,00% 1,98 37,95% 21,95% 18,92%

17 0,7090 17,00% 1,98 39,14% 22,14% 18,92%

18 0,7090 18,00% 1,98 40,33% 22,33% 18,92%

19 0,7090 19,00% 1,98 41,52% 22,52% 18,92%

20 0,7090 20,00% 1,98 42,71% 22,71% 18,92%

21 0,7090 21,00% 1,98 43,90% 22,90% 18,92%

22 0,7090 22,00% 1,98 45,09% 23,09% 18,92%

23 0,7090 23,00% 1,98 46,28% 23,28% 18,92%

24 0,7090 24,00% 1,98 47,47% 23,47% 18,92%

25 0,7090 25,00% 1,98 48,65% 23,65% 18,92%

26 0,7090 26,00% 1,98 49,84% 23,84% 18,92%

27 0,7090 27,00% 1,98 51,03% 24,03% 18,92%

28 0,7090 28,00% 1,98 52,22% 24,22% 18,92%

29 0,7090 29,00% 1,98 53,41% 24,41% 18,92%

30 0,7090 30,00% 1,98 54,60% 24,60% 18,92%

31 0,7090 31,00% 1,98 55,79% 24,79% 18,92%

32 0,7090 32,00% 1,98 56,98% 24,98% 18,92%

33 0,7090 33,00% 1,98 58,17% 25,17% 18,92%

34 0,7090 34,00% 1,98 59,36% 25,36% 18,92%

35 0,7090 35,00% 1,98 60,55% 25,55% 18,92%

36 0,7090 36,00% 1,98 61,74% 25,74% 18,92%

37 0,7090 37,00% 1,98 62,93% 25,93% 18,92%

38 0,7090 38,00% 1,98 64,11% 26,11% 18,92%

39 0,7090 39,00% 1,98 65,30% 26,30% 18,92%

40 0,7090 40,00% 1,98 66,49% 26,49% 18,92%
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Gráfico 9 - Taxas do ativo e livre de risco após três anos decorridos da operação. 

 

e) Variação da taxa livre de risco após quatro anos decorridos da operação: 

Gráfico 10 - Taxas do ativo e livre de risco após quatro anos decorridos da operação. 
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Tabela 19 - Taxas do ativo e livre de risco após quatro anos decorridos da operação. 

 

 

Evento P(S)
Taxa Livre de 

Risco
DU/252 Taxa Ativo

Variação 

Nominal

Variação 

Efetiva

1 0,7090 1,00% 0,99 43,04% 42,04% 41,62%

2 0,7090 2,00% 0,99 44,46% 42,46% 41,62%

3 0,7090 3,00% 0,99 45,87% 42,87% 41,62%

4 0,7090 4,00% 0,99 47,29% 43,29% 41,62%

5 0,7090 5,00% 0,99 48,71% 43,71% 41,62%

6 0,7090 6,00% 0,99 50,12% 44,12% 41,62%

7 0,7090 7,00% 0,99 51,54% 44,54% 41,62%

8 0,7090 8,00% 0,99 52,95% 44,95% 41,62%

9 0,7090 9,00% 0,99 54,37% 45,37% 41,62%

10 0,7090 10,00% 0,99 55,79% 45,79% 41,62%

11 0,7090 11,00% 0,99 57,20% 46,20% 41,62%

12 0,7090 12,00% 0,99 58,62% 46,62% 41,62%

13 0,7090 13,00% 0,99 60,04% 47,04% 41,62%

14 0,7090 14,00% 0,99 61,45% 47,45% 41,62%

15 0,7090 15,00% 0,99 62,87% 47,87% 41,62%

16 0,7090 16,00% 0,99 64,28% 48,28% 41,62%

17 0,7090 17,00% 0,99 65,70% 48,70% 41,62%

18 0,7090 18,00% 0,99 67,12% 49,12% 41,62%

19 0,7090 19,00% 0,99 68,53% 49,53% 41,62%

20 0,7090 20,00% 0,99 69,95% 49,95% 41,62%

21 0,7090 21,00% 0,99 71,37% 50,37% 41,62%

22 0,7090 22,00% 0,99 72,78% 50,78% 41,62%

23 0,7090 23,00% 0,99 74,20% 51,20% 41,62%

24 0,7090 24,00% 0,99 75,61% 51,61% 41,62%

25 0,7090 25,00% 0,99 77,03% 52,03% 41,62%

26 0,7090 26,00% 0,99 78,45% 52,45% 41,62%

27 0,7090 27,00% 0,99 79,86% 52,86% 41,62%

28 0,7090 28,00% 0,99 81,28% 53,28% 41,62%

29 0,7090 29,00% 0,99 82,70% 53,70% 41,62%

30 0,7090 30,00% 0,99 84,11% 54,11% 41,62%

31 0,7090 31,00% 0,99 85,53% 54,53% 41,62%

32 0,7090 32,00% 0,99 86,94% 54,94% 41,62%

33 0,7090 33,00% 0,99 88,36% 55,36% 41,62%

34 0,7090 34,00% 0,99 89,78% 55,78% 41,62%

35 0,7090 35,00% 0,99 91,19% 56,19% 41,62%

36 0,7090 36,00% 0,99 92,61% 56,61% 41,62%

37 0,7090 37,00% 0,99 94,03% 57,03% 41,62%

38 0,7090 38,00% 0,99 95,44% 57,44% 41,62%

39 0,7090 39,00% 0,99 96,86% 57,86% 41,62%

40 0,7090 40,00% 0,99 98,27% 58,27% 41,62%
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Como podemos observar nas simulações feitas anteriormente, as variações efetivas 

dadas pela Equação 28:  

1
)1(
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EfetivaVariação

 

Equação 28 - Variação efetiva 

 

São constantes na mesma data independente da taxa livre de risco, porém aumentam 

exponencialmente com o decorrer do tempo, conforme Tabela 20: 

Tabela 20 - Simulações das variações efetivas no decorrer da vida da operação 

 

Esse movimento ocorre, pois, com o decorrer do prazo da operação, se a probabilidade 

de sucesso não se altera, entende-se que a operação tem mais risco do que inicialmente. Se as 

condições financeiras do emissor não se alteraram no decorrer da vida da operação, é de se 

esperar que, mantida a taxa livre de risco também constante, a taxa de desconto do ativo 

diminua com passar do tempo, pois estaremos cada vez mais próximos do vencimento da 

operação. 

Isso ocorre porque estamos elevando uma constante a um expoente cada vez maior, 

durante a vida da operação, conforme mostram a Equação 29 e Tabela 21 a seguir: 
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Equação 29 - Análise da equação mantendo taxa livre de risco e P(S) constantes 

Em que (1/n), no decorrer da vida da operação, comportou-se conforme a Tabela 21 a 

seguir: 

Prazo 

Decorrido 

(anos)

Variação 

Efetiva

0 7,14%

1 9,01%

2 12,21%

3 18,92%

4 41,62%
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Tabela 21 - Análise do expoente (1/n). 

 

Para ilustrar, vamos manter a taxa livre de risco e a probabilidade de sucesso 

constantes para simular a taxa da operação diariamente e verificar sua evolução na vida da 

operação. 

f) Análise da taxa do ativo mantendo a taxa livre de risco e a P(S) constantes: 

Gráfico 11 - Taxa do ativo x taxa livre de risco. 

 

 

Nota-se a necessidade de trabalharmos com uma curva de probabilidade de sucesso no 

decorrer da vida da operação, pois, caso contrário, a taxa do ativo cresce exponencialmente 

demonstrando um prêmio sobre o ativo livre de risco desproporcional considerando que a 

saúde financeira da empresa se manteve inalterada no período. 

Simularemos a seguir, a taxa do ativo considerando uma estrutura a termo da 

probabilidade de sucesso. 

Prazo 

Decorrido 

(anos)

1/n

0 0,20

1 0,25

2 0,34

3 0,50

4 1,01
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g) Análise da taxa do ativo, mantendo a taxa livre de risco constante, considerando 

uma estimativa para a evolução da P(S): 

Para a variação da P(S) e a consequente criação de uma estrutura, vamos considerar a 

premissa de que, mantidas as condições financeiras da empresa, a probabilidade de sucesso no 

vencimento é 100%, e vamos interpolar linearmente a probabilidade de sucesso durante a vida 

da operação, conforme Gráfico 12: 

Gráfico 12 - Interpolação Linear da P(S). 

 

Com base na estrutura a termo da probabilidade de sucesso, vamos simular o Gráfico 

13, considerando apenas a taxa livre de risco constante: 
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Gráfico 13 - Taxa livre de risco x Taxa do ativo considerando a estrutura de P(S) do Gráfico 12. 

 

 

Considerando a situação financeira da empresa constante, poderíamos trabalhar com 

diferentes modelos de interpolação para a P(S) e vamos ilustrar uma interpolação exponencial 

por dias úteis a seguir: 

h) Análise da taxa do ativo, mantendo a taxa livre de risco constante, considerando 

uma estimativa para a evolução da P(S): 

Vamos apresentar a comparação entre os dois modelos: 
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Gráfico 14 - Interpolação da P(S): Exponencial x Linear. 

 

 

Se analisarmos as duas curvas de taxas do ativo, observaremos a diferença que os dois 

modelos de interpolação da probabilidade de sucesso geram na taxa do ativo: 
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Gráfico 15 - Taxa do ativo: P(S) exponencial e linear. 

 

 

Como podemos observar, considerando a taxa livre de risco constante, a taxa de 

desconto do ativo reduz durante a vida da operação o que, diante dos conceitos que 

apresentamos anteriormente, faz sentido econômico. É claro que se houverem outras 

operações sendo contratadas no mercado em determinada data, elas podem trazer 

componentes adicionais ao modelo ancorando o spread de “mercado” à nossa curva. 

Ainda comparando os dois modelos, o Gráfico 16 a seguir apresenta a evolução dos 

valores presentes considerando as duas taxas dos ativos e a diferença entre eles. Note que, a 

diferença entre os valores presentes, calculados pelas taxas dos ativos obtidas por meio dos 

modelos de interpolação linear e exponencial para a probabilidade de sucesso, não ultrapassa 

R$ 11.000,00 para um saldo aproximado R$ 1.700.000,00, o que representa apenas 0,65% do 

saldo da operação, não apresentando para essa operação variação significativa. 
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Gráfico 16 - Comparação dos valores presentes. 
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CAPÍTULO 4 - ESTUDO DE CASO 

 

4.1 Análise de uma debênture - ALLG18 

 

Vamos analisar uma emissão de debênture, pois, como estamos observando uma 

emissão pública, temos informações detalhadas das características da emissão e dos preços 

indicativos no mercado secundário.  

 A análise consistirá em: 

 avaliar as características da emissão; 

 calcular o fluxo do papel no momento inicial, sem considerar a projeção do DI e 

também considerando-a; 

 analisar as curvas do DI futuro e de títulos públicos na data inicial; 

 aplicar o modelo no momento inicial para definir a curva de probabilidade de sucesso 

P(S) da operação; 

 comparar o preço do modelo com o preço publicado na ANBIMA em 09 de setembro 

de 2013. 

Vale ressaltar que, para escolha do título a ser analisado, buscamos uma empresa que 

tive-se sua classificação de risco mantida desde o início da operação até o momento da análise 

(09/09/13), pois essa é a premissa para a utilização do modelo.  

Segundo relatório da Moody’s de 16 de março de 2011, disponível no site de relações 

com investidores da empresa emissora, temos: 

“Sao Paulo, 16 de março de 2011 -- Moody's América Latina Ltda. atribuiu um 

rating Ba3 em escala global e A3.br na escala nacional brasileira a América Latina 

Logística S.A. ("ALL") e a sua emissão proposta de BRL 600 milhões em 

debêntures seniores sem garantia de ativos reais. Os recursos serão utilizados para 

amortizar parcialmente dívidas com vencimento nos próximos dois anos, a fim de 

estender a programação de vencimento de dívidas da empresa e financiar seu atual 

programa de investimento em imobilizado ("capex"). Esta é a primeira vez que a 

Moody's atribuiu um rating a ALL. A perspectiva dos ratings é estável. 

Ratings atribuídos: 

Emissor: América Latina Logística S.A. 

Rating Corporativo: (Ba3) (escala global); (A3.br) (escala nacional brasileira) 
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BRL 600 milhões em debêntures seniores sem garantia de ativos reais propostas: 

A3.br (escala nacional brasileira).” 

 

Como podemos observar o no trecho retirado do relatório da Moody’s acima, a 

classificação de risco inicial da emissão foi A3.br. Agora vamos verificar, de acordo com a 

Moody’s em seu site, qual a evolução da classificação de risco da empresa desde a data de 

emissão: 

Figura 19 – Classificação de Risco da ALL em 12/02/2014 

 

Fonte: Moody`s. Disponível em: <www.moodys.com> 

 

Conforme figura 19 acima, retirada do relatório publicado em 12 de fevereiro de 2014, 

a Moody’s manteve a classificação de risco da empresa e de suas emissões em moeda local 

em A3.br o que qualifica a debênture de emissão da ALL para o estudo. É possível avaliar 

ainda os indicadores chave propostos pela Moody`s onde observa-se pouca variação desde 

31.12.2011.  
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4.1.1 Características da emissão 

 

De acordo com o caderno de debêntures segue resumo das principais características do 

papel, assim como sua metodologia de remuneração: 

 

Quadro 7 - Resumo das características da ALLG18. 

 

 

Figura 20 - Características da debênture. 

 

Fonte: Debentures.com.br. Disponível em: <www.debentures.com.br> 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.debentures.com.br/
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Figura 21 - Cronograma de amortizações – ALLG18. 

 

Fonte: Debentures.com.br. Disponível em: <www.debentures.com.br> 

 

Figura 22 - Características da remuneração das debêntures.  

 

Fonte: Debentures.com.br. Disponível em: <www.debentures.com.br> 

http://www.debentures.com.br/
http://www.debentures.com.br/
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4.1.2 Fluxo no momento inicial 

 

Com base nas características da emissão, vamos analisar o fluxo do papel sem 

considerar a projeção do DI, e considerando a projeção do DI, com base no mercado futuro da 

BM&FBOVESPA do dia da emissão. 

Tabela 22 - Fluxo de ALLG18 sem considerar a projeção do DI no momento inicial. 

 

 

Como podemos observar, reescrevemos por meio de um fluxo de caixa as 

características da emissão, especificadas no item 4.1.1, sem considerar a projeção do DI, o 

que significa que o fluxo da Tabela 22 foi construído considerando apenas os juros 

remuneratórios de 1,65% aa, base 252. 

Agora, vamos analisar como ficará o fluxo considerando a projeção do DI com base 

no mercado futuro da BM&FBOVESPA do dia 15 de abril de 2011: 

 

 

 

 

 

 

Datas
Prazo

(dc)

Prazo

(du)
Principal Juros P+J

Saldo 

Devedor

15/04/2011 10.000,00- 10.000,00 

17/10/2011 185 126 82,16      82,16          10.000,00 

16/04/2012 367 251 81,51      81,51          10.000,00 

15/10/2012 549 377 82,16      82,16          10.000,00 

15/04/2013 731 500 80,20      80,20          10.000,00 

15/10/2013 914 629 84,13      84,13          10.000,00 

15/04/2014 1096 754 81,51      81,51          10.000,00 

15/10/2014 1279 881 82,82      82,82          10.000,00 

15/04/2015 1461 1006 5.000,00 81,51      5.081,51    5.000,00    

15/10/2015 1644 1132 41,08      41,08          5.000,00    

15/04/2016 1827 1257 5.000,00 40,75      5.040,75    -              

Fluxo da emissão sem considerar a projeção do DI



 108 

Tabela 23 - Fluxo de ALLG18 considerando a projeção do DI no momento inicial. 

 

 

Se aplicarmos o conceito de Taxa Interna de Retorno e duração para o fluxo projetado 

anteriormente, será possível verificar que a TIR do fluxo, considerando a projeção do DI, é de 

14,51% aa (base 252), e sua duração de 3,5 anos. Ou seja, em 15 de abril de 2011, uma 

operação com as características mencionadas anteriormente, que tinha como remuneração DI 

+ 1,65% aa (base 252), considerando a projeção do DI observada no mercado futuro, prometia 

uma TIR de 14,51% aa, com duração de 3,5 anos, sendo 12,65% aa (base 252) a projeção do 

DI, e 1,65% aa (base 252) a taxa da operação. 

 

4.1.3 Análise da curva de DI futuro e de títulos públicos no momento inicial 

 

Como o modelo depende da taxa livre de risco, que definimos como sendo as taxas 

dos títulos públicos, e da taxa do ativo, que nesse caso depende da taxa do DI, que no 

momento inicial utilizamos a projeção do DI futuro da BM&FBOVESPA, vamos analisar, 

agora, as duas curvas no dia 15 de abril de 2011: 

 

 

 

 

 

Datas
Prazo

(dc)

Prazo

(du)
Principal DI + Juros P+J

Saldo 

Devedor

 Projeção DI

(spot)

 Projeção DI

(termo)

15/04/2011 10.000,00- 10.000,00 

17/10/2011 185 126 679,96    679,96       10.000,00 12,21% 12,21%

16/04/2012 367 251 697,12    697,12       10.000,00 12,45% 12,69%

15/10/2012 549 377 718,41    718,41       10.000,00 12,64% 13,02%

15/04/2013 731 500 696,34    696,34       10.000,00 12,71% 12,92%

15/10/2013 914 629 721,07    721,07       10.000,00 12,71% 12,71%

15/04/2014 1096 754 692,27    692,27       10.000,00 12,69% 12,59%

15/10/2014 1279 881 715,19    715,19       10.000,00 12,71% 12,83%

15/04/2015 1461 1006 5.000,00 701,74    5.701,74    5.000,00    12,72% 12,79%

15/10/2015 1644 1132 343,57    343,57       5.000,00    12,68% 12,36%

15/04/2016 1827 1257 5.000,00 324,63    5.324,63    -              12,58% 11,68%

Fluxo da emissão considerando a projeção do DI
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Gráfico 17 - Títulos do governo x futuro de DI, em 15de abril de 2011. 

 

 

Analisando o Gráfico 17, podemos observar que há um prêmio entre a curva do ativo 

livre de risco e a curva de DI. Com base nesse gráfico, podemos obter a taxa do ativo livre de 

risco, considerando as mesmas características do ativo objeto da análise, que nesse dia era de 

12,87% aa (base 252), sendo que a taxa do ativo era de 14,51% aa (base 252). 

 

4.1.4 Aplicação do modelo 

 

Para a aplicação do modelo no momento inicial, vamos relembrar a fórmula da 

Equação 24 para calcular a probabilidade de sucesso: 
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Equação 30 - Cálculo da P(S) do estudo de caso. 
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Como podemos observar, o modelo gera uma probabilidade de sucesso de 95,12% 

para a operação, considerando a duração de 874 dias úteis,  a taxa do ativo de 14,51% e a do 

ativo livre de risco de 12,87%. 

Considerando essa probabilidade de sucesso, vamos fazer a interpolação exponencial 

da P(S) para obter esse dado em 09 de setembro de 2013, data escolhida para a comparação 

do modelo com o preço disponível no mercado. A interpolação exponencial, então, gera uma 

probabilidade de sucesso P(S) = 97,44%. 

 

4.1.5 Comparação com o preço de mercado 

 

Como se trata de um ativo com remuneração atrelada ao DI over, vamos calcular, na 

data de análise (09de setembro de 2013), qual seria o fluxo, a taxa interna de retorno e a 

duração, considerando a projeção do DI futuro dessa data. 

A taxa interna de retorno calculada foi de 12,79% aa (base 252) para o prazo 

remanescente da operação, considerando a taxa contratual da operação cuja duração é de 463 

dias úteis e o fluxo segue Tabela 24: 

 

Tabela 24 - Fluxo remanescente da emissão em 09 de setembro de 2013. 

 

Analisando a curva de títulos públicos da mesma data, verificamos que o ativo livre de 

risco com as mesmas características da operação, tem taxa de 11,10% aa (base 252). Com 

todos os dados necessários calculados, podemos estimar por meio do modelo qual seria a taxa 

do ativo hoje, conforme Equação 26. Segue cálculo: 

Datas
Prazo

(dc)

Prazo

(du)
Principal DI + Juros P+J

Saldo 

Devedor

 Projeção DI

(spot)

 Projeção DI

(termo)

09/09/2013 10.380,87- 10.380,87 

15/10/2013 36 26 489,99    489,99       10.000,00 8,87% 8,87%

15/04/2014 218 151 560,08    560,08       10.000,00 9,64% 9,80%

15/10/2014 401 278 611,44    611,44       10.000,00 10,11% 10,67%

15/04/2015 583 403 5.000,00 648,64    5.648,64    5.000,00    10,59% 11,67%

15/10/2015 766 529 345,66    345,66       5.000,00    11,03% 12,45%

15/04/2016 949 654 5.000,00 347,83    5.347,83    -              11,34% 12,66%

Fluxo remanescente da emissão considerando a projeção do DI
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Equação 31 - Cálculo da nova taxa do ativo conforme modelo. 

 

Quando comparamos a taxa de 12,68% aa (base 252), com a projeção do DI para o 

mesmo fluxo remanescente, que na mesma data era de 10,96% aa (base 252), observamos 

que, pelo modelo, a taxa apropriada para calcular o valor presente seria de DI + 1,55% aa 

(base 252). 

Analisando a Tabela 11, as taxas divulgadas pela ANBIMA foram de DI + 1,49% para 

compra e DI + 1,20% para venda e, como podemos observar, a taxa do modelo supera a taxa 

de compra em 0,06% aa. 

O objetivo de analisarmos um papel com taxa divulgada no mercado não é o de 

influenciar ou avaliar o preço de mercado, pois, conforme mencionamos anteriormente, os 

preços de mercado são a melhor fonte de informação, mas sim de poder comparar o preço 

gerado pelo modelo com algum preço divulgado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os obstáculos para a convergência das demonstrações financeiras para as normas 

internacionais são desafiadores no Brasil, e um desses desafios é encontrar a taxa adequada 

para o cálculo do valor justo dos ativos e passivos financeiros. 

Considerando as definições que abordamos neste trabalho, podemos verificar que para 

aderir às normas internacionais, o valor justo é o valor no qual um ativo pode ser negociado 

em condições normais de mercado. Dessa forma, sempre que houver um mercado ativo, 

devemos considerar o preço de mercado. Verificamos também a possibilidade da utilização de 

ativos comparáveis, ou seja, quando não houver preços disponíveis no mercado para um 

determinado ativo, podemos analisar se no mercado há a negociação de um determinado ativo 

com as mesmas características para utilizar como referência para o ativo sem negociação. Se 

nenhuma das duas alternativas anteriores estiver disponível, podemos trabalhar com um 

modelo para calcular o valor justo. 

Procuramos focar os esforços deste trabalho na definição de um modelo que pudesse 

ser utilizado no cálculo do valor justo e, para isso, segregamos a taxa dos ativos em duas: a 

taxa pura (títulos públicos) e o spread de rendimento (prêmio pelo risco). Como a primeira é 

observada no mercado, buscamos um modelo que, considerando que as condições financeiras 

da empresa sejam mantidas no decorrer da vida da operação, nos permitisse definir o spread 

de rendimento em cada momento da operação.  

Este trabalho sugere a utilização de um modelo que procura estimar, com base na 

expectativa inicial dos agentes do mercado para o spread de rendimento, uma estrutura 

temporal de taxas de juros baseada na probabilidade de sucesso de recebimento, que permita o 

cálculo do valor justo em qualquer data da vida da operação. 

Por se basear na expectativa inicial dos agentes do mercado, fica claro que, se a saúde 

financeira do emissor que foi levada em consideração pelos agentes no momento inicial 

mudar drasticamente, o modelo necessitará de alguns ajustes, por isso entendemos que pode 

haver oportunidade de melhoria com a inclusão de alguns indicadores da saúde financeira no 

momento inicial e no momento de análise para ajustar o spread de rendimento e 

consequentemente a taxa de desconto. 
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