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RESUMO 

 

Este trabalho tem por finalidade demonstrar que as regras estabelecidas para o 

cálculo da taxa de desconto das obrigações atuariais pelo Pronunciamento Contábil 

CPC 33 (R1), para os benefícios pós-emprego, são pouco aderentes a um mercado 

de capitais imaturo, como o mercado brasileiro. Diante disso, é feito um estudo sobre 

as alternativas disponíveis no mercado brasileiro, demonstrando que nenhum título é 

capaz de satisfazer plenamente os requisitos impostos. A partir daí, utiliza-se a 

metodologia Nelson Siegel Svensson, cujo objetivo da estimação consiste em ajustar 

a curva de taxa de juros estimada à observada. Inicialmente, determina-se o modelo 

que será utilizado, priorizando-se propriedades estatísticas e previsões acuradas em 

uma formulação parcimoniosa que viabilize a aplicação metodológica. Em geral, os 

parâmetros do modelo de curva de juros são determinados por meio da minimização 

dos desvios quadrados das taxas de juros observadas em relação às estimadas. Com 

a determinação dos parâmetros de interesse da curva de juros, é possível gerar 

previsões a partir da extrapolação da dinâmica dos fatores. Por fim, o trabalho sugere 

que a utilização de uma Estrutura a Termo da Taxa de Juros (ETTJ) reúne diversas 

vantagens para o cálculo da taxa de desconto para tais obrigações, contrariando a 

prática comum de utilização da Nota do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B) de maior 

vencimento. No entanto, sugere-se o aprofundamento do estudo para verificação das 

vantagens aqui colocadas. 

 

Palavras-chave: Contabilidade – Normas; Desconto; Taxas de juros; Títulos 

(Finanças); Mercado de capitais - Brasil. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to demonstrate that the rules established for the calculation of 

amortization rate of actuarial options by Accounting Pronouncement CPC 33 (R1), for 

post-employment clients, are not fully applicable for an immature capital market, such 

as the Brazilian market. Given this, a study is made on the available alternatives in the 

Brazilian market, showing that no bonds are able to fully meet the requirements 

imposed. From this, the Nelson Siegel Svensson methodology is used, whose purpose 

is to adjust the estimated interest rate curve to the observed one. Initially, the model to 

be used is determined, prioritizing statistical properties and accurate predictions in a 

parsimonious formulation that enables the methodological application. In general, the 

interest curve model parameters are determined by minimizing the squared deviations 

of observed interest rate and estimated ones. By choosing the interest curve 

parameters, it is possible to generate forecasts from the extrapolation of factor 

dynamics. Finally, the paper suggests that the use of a Forward Interest Rate Structure 

(Estrutura a Termo da Taxa de Juros – ETTJ) has several advantages for calculating 

the discount rate for such obligations, opposing to the common practice of using the 

National Treasury Note – B Series (NTN-B) of higher maturity. However, it is suggested 

to deepen the study to verify the advantages presented here. 

 

Keywords: Accounting – Rules; Discount; Interest rate; Bonds (Finance); Capital 

Market - Brazil 

  



 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 – Comportamento da função Nelson e Siegel (1987), componentes 

separados.................................................................................................................. 21 

Gráfico 2 – Nelson Siegel consolidado ...................................................................... 22 

Gráfico 3 – Evolução dos Componentes da ETTJ por Svensson .............................. 23 

Gráfico 4 – Duration e prazo (em anos) .................................................................... 33 

Gráfico 5 – Liquidez da amostra de títulos selecionados .......................................... 34 

Gráfico 6 – Mercado de debêntures (últimos 12 meses) ........................................... 35 

Gráfico 7 – Curva observada versus estimada (2018) .............................................. 37 

Gráfico 8 – Curva observada versus estimada (2017) .............................................. 37 

Gráfico 9 – Curva observada versus estimada (2016) .............................................. 38 

 

 

  



 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Rating da amostra de TPFs e debêntures .............................................. 32 

Quadro 2 – Rating da Agência Moody’s .................................................................... 32 

Quadro 3 – Rating comparativo entre agências ........................................................ 33 

Quadro 4 – TPF com duration mais próxima da duration do passivo ........................ 34 

Quadro 5 – Avaliação da amostra selecionada em relação aos critérios .................. 40 

 

  



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Títulos de Emissão Privada – IPCA ......................................................... 25 

Tabela 2 – Títulos que possuem rating Moody’s ....................................................... 27 

Tabela 3 – Liquidez dos títulos privados – IPCA ....................................................... 29 

Tabela 4 – Títulos públicos e privados – IPCA .......................................................... 31 

 

 

  



 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES 

 

ABRASCA 

ALM 

Associação Brasileira das Companhias Abertas 

Asset Liability Management 

ANBIMA 

 

APIMEC 

 

B3 

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 

Capitais 

Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do 

Mercado de Capitais 

Brasil, Bolsa, Balcão 

BCB 

CFC 

Banco Central do Brasil 

Conselho Federal de Contabilidade 

CPC Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

CVM Comissão de Valores Mobiliários 

d.u. Dias úteis 

EFPC Entidades Fechadas de Previdência Complementar 

EPPC Entidades Patrocinadoras de Previdência Complementar 

ETTJ 

FIPECAFI 

Estrutura a Termo das Taxas de Juros 

Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras 

FUNCEF Fundo de Previdência Complementar do Empregados da Caixa 

Econômica Federal 

IAS International Accounting Standards 

IBA Instituto Brasileiro de Atuária 

IDA-IPCA Índice de Debêntures ANBIMA indexado pelo IPCA 

IFRS 

IBRACON 

International Financial Reporting Standards 

Instituto dos Auditores Independentes do Brasil 

IMA-B Índice de Mercado ANBIMA indexado pelo IPCA 

INPC Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

IPCA Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

ISIN International Securities Identification Number 

MM Milhões 

MMM Bilhões 

NSS Nelson-Siegel-Svensson 

NTN-B Nota do Tesouro Nacional – Série B 



 

 

PREVIC 

PU 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

Preço Unitário 

SQD Soma dos Quadrados das Diferenças 

TPE Transmissora Paraíso de Energia 

TPF Títulos Públicos Federais 

 

  



 

 

SUMÁRIO 

 

1  INTRODUÇÃO .................................................................................................... 13 

2  REVISÃO DE LITERATURA .............................................................................. 17 

2.1  A ESTRUTURA A TERMO DE TAXA DE JUROS (ETTJ) .................................. 19 

3  METODOLOGIA DE ANÁLISE E RESULTADOS OBTIDOS ............................ 24 

3.1  ANÁLISE DE ADERÊNCIA DO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO AOS 

REQUISITOS DE TAXA DE DESCONTO DISPOSTOS NO CPC 33 (R1) ......... 24 

3.2  ANÁLISE DE ADERÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DO MODELO NSS CAPAZ DE 

ATENDER AOS REQUISITOS DO CPC 33 (R1) ................................................ 35 

4  CONCLUSÕES ................................................................................................... 40 

 REFERÊNCIAS .................................................................................................. 42 

 ANEXO A – Demonstração atuarial Reg/replan 2018 ..................................... 44 

 ANEXO B – Demonstração atuarial Novo Plano 2018 .................................... 45 

 



13 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os planos de benefícios foram criados com o objetivo de manter os 

colaboradores trabalhando por mais tempo na empresa. No entanto, a iniciativa se 

espalhou e hoje os benefícios são oferecidos por grande parte das organizações e 

são intensamente avaliados e discutidos quanto aos seus propósitos, custos e valores 

(MAZZIONI; QUINOT, 2018).  

Em 2010, o Brasil aderiu às normas contábeis internacionais (International 

Financial Reporting Standards – IFRS) na íntegra, ou seja, os pronunciamentos 

técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados por 

deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (COMISSÃO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS, 2012), são uma tradução, sem nenhum ajuste, dos IFRS.  

O CPC foi criado com a finalidade de colocar o Brasil aderente às Práticas 

Contábeis Internacionais, sendo responsável pela tradução e implementação das 

Normas IFRS na Economia brasileira. Os principais benefícios da convergência 

internacional das normas contábeis são: redução de custo de elaboração de relatórios 

contábeis, redução de riscos e custo nas análises e decisões, redução de custo de 

capital; centralização na emissão de normas dessa natureza (no Brasil, diversas 

entidades o fazem); representação e processo democráticos na produção dessas 

informações (produtores da informação contábil, auditor, usuário, intermediário, 

academia, governo). 

Dentre os principais incentivos e fundamentos para a sua criação, está a  função 

primordial de unir diversos pontos de vista e ouvir a opinião dos diversos setores da 

economia. Neste sentido, o CPC possui a composição de seis destacadas entidades: 

Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Instituto Brasileiro dos Auditores 

Independentes - IBRACON, Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e 

Financeiras - FIPECAFI, Brasil, Bolsa, Balcão - B3, Associação dos Analistas e 

Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais - APIMEC e Associação 

Brasileira das Companhias Abertas 

 - ABRASCA. 

Diante da necessidade de regular a forma como as empresas contabilizam e 

divulgam tais benefícios, o CPC emitiu o Pronunciamento Técnico CPC 33 (R1) 

(COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, 2012). Este documento define que 

benefício a empregados são todas as formas de compensação proporcionadas pela 
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empresa pela troca de serviços prestados pelos seus colaboradores ou pelo término 

do contrato de trabalho. A norma aponta, ainda, as subdivisões: benefícios de curto 

prazo a empregados, benefício pós-emprego e outros benefícios de longo prazo aos 

empregados. 

Dentre os benefícios que podem ser ofertados aos colaboradores, encontram-

se planos de saúde, incentivos à aposentadoria, bem como a possibilidade de a 

entidade patrocinar um Fundo de Pensão para seus empregados. Neste sentido, são 

criadas Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) e as empresas 

que patrocinam essas entidades são chamadas de Entidades Patrocinadoras de 

Previdência Complementar (EPPC).  

Os planos de benefícios de previdência complementar são muito atrativos para 

a retenção de talentos, pois demonstra que a empresa está preocupada não apenas 

com o período em que o empregado é produtivo para a empresa, mas também o 

período em que estará aposentado. Diversas vezes as empresas disponibilizam aos 

colaboradores planos em que a EPPC contribui com o dobro, triplo ou mais para a 

conta de acumulação do empregado, desta forma, trata-se de um benefício indireto 

em que o trabalhador sopesará quando receber uma proposta para mudar de 

emprego. O acompanhamento dos planos de benefícios mantidos pelas EPPC e 

administrados pela EFPC são supervisionados e regulados pela Superintendência 

Nacional de Previdência Complementar (PREVIC). 

De acordo com o relatório “Informe Estatístico Trimestral” da (PREVIC), as 

EFPC possuíam ativos totais de R$ 796 bilhoes em 2016, R$ 842 bilhões em 2017, 

R$ 904 bilhoes em 2018 e R$ 918 bilhões no primeiro trimestre de 2019. Há de se ver 

que são dados extremamente relevantes, pois demonstra a força que essas entidades 

possuem em movimentar a Economia Brasileira. Ademais, grande parte dessas 

Instituições carrega em seus portfolios ativos que não são títulos públicos federais e 

que precisam de uma mensuração adequada da sua rentabilidade para que seja 

possível acompanhar o atingimento das suas metas atuariais. 

Outro ponto a se destacar é a necessidade que esses ativos possuam 

metodologia de avaliação compatível e comparável entre as EFPCs de forma a que 

se possa comparar um plano em relação a outro. Neste sentido, a PREVIC é o 

regulador da forma de reconhecimento e mensuração para as EFPCs, enquanto que 

para as EPPCs o regulador é o CPC, que tem formas distintas de mensuração. 
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Contudo, em relação ao benefício pós-emprego, com a utilização do CPC para 

a mensuração nas EPPCs, há uma lacuna na regra em relação à taxa utilizada para 

descontar o valor presente nas obrigações de tais benefícios (tanto custeadas quanto 

não custeadas), em patrocinadoras de Fundos de Pensão Complementar Fechadas. 

Esta taxa deve ser determinada com base nos rendimentos de mercado, apurados na 

data a que se referem as demonstrações contábeis, para títulos ou obrigações 

corporativas de alta qualidade. 

Se não houver mercado ativo desses títulos, devem ser usados os rendimentos 

de mercado (na data a que se referem as demonstrações contábeis), relativos aos 

títulos do Tesouro Nacional. A moeda e o prazo desses instrumentos financeiros 

devem ser consistentes com a moeda e o prazo estimado das obrigações de benefício 

pós-emprego. 

A Comissão de benefícios pós-emprego do Instituto Brasileiro de Atuária (IBA), 

em sua sétima reunião, ratifica que não existe mercado ativo relevante de títulos 

privados com baixo risco de crédito e com vencimentos compatíveis com a duração 

média do pagamento dos planos de benefícios (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

ATUÁRIA, 2017). Sendo assim, sugere que seja adotado como referência os títulos 

públicos emitidos pelo Governo Federal brasileiro. A comissão entende que as Notas 

do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B) são os títulos mais adequados para ser 

referência na seleção da taxa de desconto porque possuem as durations mais longas 

e são indexados pela inflação.  

Corroborando com essa ideia, Sartori (2015) comenta que, no Brasil, em 

detrimento da ausência de títulos de dívida corporativos de alta qualidade, tem sido 

uma melhor prática de mercado a utilização dos rendimentos sobre títulos da dívida 

do governo para fixação de taxa de desconto no âmbito da International Accounting 

Standards (IAS). Esta condição sujeita a taxa de desconto à oscilação dos títulos do 

governo, contrapondo a sentença de Rodrigues (2008, p. 65), que declara que, em se 

tratando de premissas econômicas, a “[...] opção por premissas de longo prazo, mais 

sólidas e menos voláteis, tende a tornar mais lineares os resultados [...]”. 

Estudar este tema pode ser relevante pois existe forte indício de que a NTN-B 

não apresente duration compatível com a obrigação atuarial das EFPCs. Ademais, 

ciente das distorções que podem ser encontradas pela metodologia mais usual, este 

trabalho procura justificar que o mercado de capitais brasileiro não é maduro o 
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suficiente para atender ao disposto no CPC 33 e busca o uso da Estrutura a Termo 

das Taxas de Juros (ETTJ) em substituição à NTN-B.   

Este trabalho pretende contribuir para um caminho de convergência de 

metodologias de taxa de desconto, com ganhos de comparabilidade de informação 

entre as patrocinadoras, bem como uma melhor informação ao usuário. Além disso, 

tem como objetivo geral definir a taxa de desconto a ser utilizada nas obrigações 

atuariais de benefícios pós-emprego de acordo com as regras do CPC. 

O estudo se restringirá à taxa de desconto a ser aplicada nos benefícios pós-

emprego, utilizando como base de informação o Fundo de Previdência Complementar 

do Empregados da Caixa Econômica Federal (FUNCEF). Espera-se que, com o 

atingimento do objetivo do trabalho, a metodologia apresentada torne-se defensável 

perante as empresas de auditoria e stakeholders, sendo superior à atualmente 

utilizada. Os objetivos específicos deste trabalho são: 

a) Determinar a taxa de desconto das obrigações de benefícios pós-

emprego que atenda às premissas estabelecidas pelo CPC 33 (R1); e 

b) Identificar se o mercado de capitais brasileiro possui os requisitos 

estabelecidos pelo CPC 33, com títulos privados que atendam ao 

disposto na norma.  

Desta forma, a presente dissertação pretende responder a seguinte questão de 

pesquisa: Qual deve ser a taxa de desconto a ser utilizada nas obrigações 

atuariais de benefícios pós-emprego de acordo com as regras do CPC 33? 

Esta dissertação está organizada em quatro capítulos, incluindo esta 

introdução. No segundo capítulo, é apresentada a revisão da literatura e os 

fundamentos teóricos do método em exame. No terceiro capítulo, é discutida a 

metodologia adotada e os resultados alcançados. E, por fim, o quarto e último capítulo 

se dedica às conclusões do trabalho. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O CPC 33 (R1) estabelece, entre outros pontos, as diretrizes para a 

constituição da taxa de juros que irá descontar a valor presente as obrigações de 

benefícios pós-emprego (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, 2012). 

Pode ser chamado, também, de passivo atuarial ou simplesmente passivo.  

Nos itens 83 a 86 do CPC 33 (R1), são estabelecidas as premissas para a taxa 

de desconto (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, 2012). A primeira 

premissa traz a necessidade de que essas taxam sejam compatíveis com o 

rendimento de mercado, além de que haja consistência entre o prazo dos instrumentos 

financeiros utilizados e as obrigações de um benefício pós-emprego: 

A taxa utilizada para descontar a valor presente as obrigações de benefícios 
pós-emprego (tanto custeadas quanto não custeadas) deve ser determinada 
com base nos rendimentos de mercado, apurados na data a que se referem 
as demonstrações contábeis, para títulos ou obrigações corporativas de alta 
qualidade. Para moedas para as quais não existe mercado ativo desses 
títulos corporativos de alta qualidade, devem ser usados os rendimentos de 
mercado (na data a que se referem às demonstrações contábeis) relativos 
aos títulos do Tesouro Nacional nessa moeda. A moeda e o prazo desses 
instrumentos financeiros devem ser consistentes com a moeda e o prazo 
estimado das obrigações de benefício pós-emprego (COMITÊ DE 
PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, 2012, p. [25]). 

A segunda premissa ressalta que o risco atuarial não pode ser inserido na taxa 

de desconto, tampouco o risco de crédito. A taxa deve refletir apenas o valor do 

dinheiro no tempo: 

Uma premissa atuarial que tem efeito significativo é a taxa de desconto. A 
taxa de desconto deve refletir o valor do dinheiro no tempo, mas não o risco 
atuarial ou de investimento. Além disso, a taxa de desconto não deve refletir 
o risco de crédito específico da entidade suportado pelos seus credores, nem 
refletir o risco de a experiência futura poder diferir das premissas atuariais 
(COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, 2012, p. [26]). 

O conceito de que é possível aplicar uma taxa média que reflita os prazos 

estimados e o montante dos benefícios que serão pagos também é colocado no texto 

do Pronunciamento: 

A taxa de desconto deve refletir os prazos estimados dos pagamentos de 
benefícios. Na prática, a entidade frequentemente consegue isso aplicando 
uma única taxa de desconto média ponderada que reflita os prazos estimados 
e o montante dos pagamentos de benefícios e a moeda em que os benefícios 
vão ser pagos (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, 2012, p. 
[26]). 

Por fim, como as IFRS foram feitas para serem utilizadas em todo o mundo. O 

pronunciamento abre espaço para situações encontradas em países com mercado de 

capitais não desenvolvidos. Nesses mercados, pelo fato de não haver disponíveis 
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títulos que satisfaçam completamente os requisitos impostos, faz-se necessário que 

a entidade extrapole a taxa corrente de mercado vigente. Este é o ponto principal que 

este trabalho está ancorado, utilizando o modelo de Svensson (1994) para esta 

estimação. Ainda de acordo com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (2012, p. 

[26]), 

Em alguns casos, pode não haver mercado ativo de títulos de dívida com 
vencimento suficientemente longo para corresponder ao vencimento 
estimado de todos os pagamentos de benefícios. Nesses casos, a entidade 
utiliza as taxas correntes de mercado, com o prazo apropriado, para 
descontar pagamentos de prazos mais curtos e estima a taxa de desconto 
para vencimentos mais longos, extrapolando as taxas correntes de mercado 
ao longo da curva de rendimento. É improvável que o valor presente total de 
obrigação de benefício definido seja particularmente sensível à taxa de 
desconto aplicada à parcela dos benefícios devidos após o vencimento final 
dos títulos de dívida corporativos ou dos títulos do Tesouro Nacional 
disponíveis. 

ALM é o gerenciamento conjunto de ativos e passivos de uma instituição. 

Segundo Weiskopf (2003, p. 17), ALM “pode ser definido como o processo de 

formulação, implementação, monitoramento e revisão de estratégias relacionadas a 

ativos e passivos na tentativa de alcançar os objetivos financeiros para um dado 

conjunto de tolerância ao risco e restrições”.  

As principais variáveis no gerenciamento de risco são a taxa de juros e a 

liquidez. Assim, a ALM deverá focar e gerenciar esses dois tipos de risco. Quando é 

feita a imunização de taxa de juros, o gerenciamento do risco de taxa de juros pode 

ser feito garantindo que as taxas de ativos e passivos tenham a mesma natureza. O 

passivo atuarial da FUNCEF é vinculado à meta atuarial que, por sua vez, é dada na 

forma de Índice de Preços, sendo uma porcentagem somada ao Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor (INPC) – (X% +INPC). Como não existem, no país, títulos de 

dívida representativos vinculados ao INPC, os títulos vinculados ao IPCA são a melhor 

alternativa para imunização de taxa de juros vinculada a índices de preços.  

Por outro lado, quando é feita a imunização de prazo ou liquidez, o 

gerenciamento do risco de liquidez pode ser feito casando as durations do ativo e do 

passivo. A duration do passivo corresponde à média dos prazos dos fluxos de 

pagamentos de benefícios de cada plano, líquidos de contribuições normais e 

extraordinárias incidentes sobre esses benefícios, ponderada pelos valores presentes 

desses fluxos. A duration é uma métrica que leva em conta o fluxo de caixa de uma 

obrigação ponderado pela taxa de retorno do título. Conceitualmente, a duration 
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simula um título de pagamento único (sem cupom) apropriado para a imunização do 

ativo/passivo. 

 

2.1 A ESTRUTURA A TERMO DE TAXA DE JUROS (ETTJ) 

 

A estrutura a ETTJ é um conceito central da teoria financeira e econômica 

usado para precificar qualquer conjunto de fluxos de caixa (FABOZZI, 2006; STEVEN; 

KLEINSTEIN, 1991; RAY, 1992). Ela é obtida utilizando como referência algum papel 

negociado no mercado. A representação se dá por um conjunto de pontos no espaço, 

taxa de juros (t,r) versus prazo (t), onde cada ponto (t,r(t)) corresponde a uma taxa 

de juros, associada a um prazo (ou maturidade).  

Para que seja construída a ETTJ livre de riscos, também denominada curva 

base, é necessário que se parta de dados de mercado de títulos considerados isentos 

de riscos de crédito e liquidez. Como se trata de uma estimação, que envolve 

expectativas, a curva base pode oscilar de acordo com os choques que ocorrem sobre 

as taxas de juros associadas a cada vencimento. O risco de mercado é proveniente 

da incerteza que advém da variabilidade temporal. 

Segundo Franklin Jr. et al. (2012), a ETTJ precisa ser estimada a partir de 

cotações de mercado para títulos de renda fixa ou instrumentos derivativos, pois não 

é diretamente observável na prática. Com os pontos observados na curva (vértices), 

é possível transformar a série discreta em uma função contínua que seja aderente aos 

dados observados. A construção dessa curva pode ser feita por técnicas de 

interpolação, permitindo estimar o valor desta em pontos fora da zona conhecida, 

usando técnicas de extrapolação. Os métodos mais conhecidos e amplamente 

utilizados no mercado financeiro e por reguladores são os propostos por Nelson e 

Siegel (1987) e Svensson (1994). 

O modelo de Nelson e Siegel (1987) apresenta uma forma de calcular, com três 

parâmetros (betas), para estimar uma taxa futura a partir de dados observados. O 

modelo consiste em somar funções exponenciais, que basicamente consistem em 

uma primeira parte referente à taxa de juros futura de longo prazo (β0), a segunda 

parte referente à diferença entre a taxa curta e a taxa longa (β1) e, a terceira, à 

diferença entre a taxa média e longa (β2). Além disso, coloca-se uma estimativa de 

decaimento da taxa curta para a média (τ), sendo a fórmula apresentada da seguinte 

forma: 
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r (T)= β
0
+

β1  ( 1- e
-
T
τ)

T
τ

+ β
2
(

 1- e
-
T
τ

T
τ

- e
-
T
τ)   

 

Onde: 

β0 = é uma constante e define a taxa de juros de longo prazo. Importante 

observar que a contribuição dos outros dois termos desaparecem à medida que T se 

aproxima de infinito; 

β1 = é o termo que traz o decaimento exponencial da função, o qual fica mais 

devagar à medida que o τ fica maior; 

β2 = é o termo que define se haverá convexidade (se positivo) ou concavidade 

(se negativo) e ocorre de acordo com τ; 

𝝉 = é o termo que estima o decaimento da taxa curta para a taxa média; e 

T = é a maturidade em anos. 

De forma ilustrativa, é possível demonstrar como cada termo da função 

exponencial se comporta de forma gráfica. O primeiro termo é uma constante, o 

segundo é o tempo de decaimento e, o terceiro, a convexidade (β2 positivo), conforme 

apresentado no Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Comportamento da função Nelson e Siegel (1987), componentes separados 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 
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Pode-se apresentar de uma outra forma, mais didática, como é o 

comportamento de cada componente da função Nelson Siegel, conforme apresentado 

no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Nelson Siegel consolidado 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Ainda segundo Franklin Jr. et al. (2012), o modelo proposto por Svensson 

(1994) amplia o modelo de Nelson e Siegel (1987), adicionando um termo exponencial 

à curva de juros. A adição dos dois parâmetros adicionais (β3 e τ2,t; τ2,t>0) permite que 

se forme uma segunda corcova na forma da curva de juros. Este modelo traz 

resultados melhores, onde a estrutura a termo apresenta uma forma mais complexa, 

como é o caso do mercado brasileiro. A equação a seguir apresenta essa modificação: 

 

 r (T)= β
0
+

β1  ( 1- e
-
T
τ)

T
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-
T
τ

T

τ

- e
-
T

τ)  + β
3
(
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τ2
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β0 = é uma constante e define a taxa de juros de longo prazo. Importante 

observar que a contribuição dos outros dois termos desaparecem à medida que T se 

aproxima de infinito; 

β1 = é o termo que traz o decaimento exponencial da função, o qual fica mais 

devagar à medida que o τ fica maior; 

β2 = é o termo que define se haverá convexidade (se positivo) ou concavidade 

(se negativo) e ocorre de acordo com τ; 
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𝝉 = é o termo que estima o decaimento da taxa curta para a taxa média; 

T = é a maturidade em anos; e 

Β3 e 𝝉𝟐 = termos adicionados para formar a segunda corcova na curva de juros. 

Possuindo o mercado brasileiro uma estrutura a termo da taxa de juros mais 

complexa, utiliza-se neste trabalho a metodologia Svensson (1994), cujo objetivo da 

estimação consiste em ajustar a curva de taxa de juros estimada à observada. Este 

modelo de estimação é o modelo atualmente utilizado pela Associação Brasileira das 

Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) para a estimação dos 

vértices da ETTJ, o que facilita a aplicabilidade da metodologia aqui apresentada. 

De forma análoga, ao apresentado no modelo Nelson Siegel, foi elaborado um 

gráfico que mostra de forma mais didática o comportamento da função. O Gráfico 3 

apresenta essa ilustração. 

 

Gráfico 3 – Evolução dos Componentes da ETTJ por Svensson 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 
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3 METODOLOGIA DE ANÁLISE E RESULTADOS OBTIDOS 

 

3.1 ANÁLISE DE ADERÊNCIA DO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO AOS 

REQUISITOS DE TAXA DE DESCONTO DISPOSTOS NO CPC 33 (R1) 

 

Com o objetivo de determinar a taxa de desconto que atenda aos parâmetros 

dispostos no CPC 33 (R1) para os benefícios pós-emprego, em conjunto com as 

premissas da ALM, são estabelecidos os seguintes critérios para elegibilidade dos 

títulos e obrigações, cujo retorno possa ser utilizado para trazer a valor presente o 

passivo atuarial: 

a) Títulos indexados a índices de preços (como o IPCA): imunização de 

taxa de juros;  

b) Grau de investimento definido pelo Rating Moody’s ou Títulos 

Públicos Federais (TPF): título de alta qualidade (ou seja, possui baixo 

risco de crédito); 

c) Duration do título compatível com a duration do passivo atuarial: 

imunização de prazo/liquidez; e 

d) Volume financeiro disponível para negociação e liquidez de 

mercado. 

De forma a atender os critérios acima estabelecidos, foi criada uma amostra de 

títulos comparáveis a fim de examinar qual instrumento financeiro melhor atende aos 

critérios estabelecidos acima. Foram selecionados títulos do Tesouro Nacional e 

obrigações corporativas (debêntures) que compõem os índices de referência ANBIMA 

para títulos públicos, como o Índice de Mercado ANBIMA indexado pelo IPCA (IMA-

B), e debêntures, como o Índice de Debêntures ANBIMA indexado pelo IPCA (IDA-

IPCA), com retornos indexados ao IPCA, denominados em moeda nacional e que 

possuem classificação de risco pela agência Moody’s.  

Para a seleção dos títulos que compõem parte da amostra, foram selecionados 

no Terminal Bloomberg, disponibilizado pela biblioteca da Fundação Getulio Vargas, 

em 25 de abril 2019, os títulos com indexador IPCA, pelos seus códigos International 

Securities Identification Number (ISIN). A consulta tem, como objetivo principal, 

classificar os títulos de acordo com o Vencimento, o Prazo, a Duration, o Volume 

emitido e se possuem avaliação de rating pela agência Moody´s. Os resultados são 

apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Títulos de Emissão Privada – IPCA 

Código 
Nome do 
Emissor 

Código ISIN 
Data de 

Vencimento 
Indexador 

Taxa 
Indicativa 

(% a.a.) 
PU (R$) T Duration (d. u.) 

Moody's 
Rating 

Volume 
Emitido 

BNDP36 BNDESPAR BRBNDPDBS0C7 15/05/2019 IPCA  1.571,13 0,055553787 Ba2 1.289 MMM 

PETR26 Petrobras BRPETRDBS092 15/01/2029 IPCA  1.026,17 8,015188865 
Não 

disponível 
1.694 MMM 

PETR25 Petrobras BRPETRDBS068 15/08/2024 IPCA  1.165,88 4,632500854 
Não 

disponível 
1.09 MMM 

TPEN11 TPE BRTPENDBS000 15/09/2028 IPCA  1.147,12 5,145050572 
Não 

disponível 
1.07 MMM 

ENTV12 
Entrevias 

Concessionaria 
de Rodovias S.A. 

BRENTVDBS008 15/12/2030 IPCA  1.184,94 Não disponível 
Não 

disponível 
Não 

disponível 

TAEE33 TAESA BRTAEEDBS076 15/10/2024 IPCA  1.525,55 2,88376195 
Não 

disponível 
702 MM 

CMDT23 
CEMIG 

Distribuição 
BRCMGDDBS033 15/02/2021 IPCA  959,12 0,901189128 B1 1.096 MMM 

CMTR33 CEMIG Geração BRCMGTDBS062 15/02/2022 IPCA  1.561,06 1,195479132 B1 670 MM 
VALE19 Vale BRVALEDBS093 15/08/2020 IPCA  1.291,11 1,257472424 Ba1 800 MM 

ECOV22 Ecovias BRECOVDBS044 15/04/2024 IPCA  1.471,41 3,040692173 
Não 

disponível 
681 MM 

CBAN21 
Conc. Rota das 

Bandeiras 
BRCRBDDBS017 15/07/2024 IPCA  16.608,79 Não disponível Ba3u *+ 550 MM 

CMDT33 
CEMIG 

Distribuição 
BRCMGDDBS041 15/02/2025 IPCA  1.375,69 3,112307649 B1 653.675 MM 

PETR16 Petrobras BRPETRDBS001 15/01/2026 IPCA  1.023,22 5,915814754 
Não 

disponível 
898.397 MM 

VALE18 Vale BRVALEDBS051 15/01/2021 IPCA  1.419,23 0,838502602 
Não 

disponível 
600 MM 

CBAN11 
Conc. Rota das 

Bandeiras 
BRCRBDDBS009 15/01/2024 IPCA  15.445,45 Não disponível Ba3u *+ 550 MM 

TAEE23 TAESA BRTAEEDBS068 15/10/2020 IPCA  1.009,72 0,66582879 
Não 

disponível 
793 MM 

GASP15 Comgás BRCGASDBS077 15/12/2023 IPCA  1.195,97 4,139461623 
Não 

disponível 
675 MM 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 
Notas: Dias úteis (d.u.). Transmissora Paraíso de Energia (TPE). Milhões (MM). Bilhões (MMM). 
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Na sequência, partindo da tabela apresentada anteriormente, são selecionadas 

as debêntures que possuem as seguintes características: Possui rating Moody’s, 

vencimento em 2019 ou superior e duration mínima de 1008 dias, sendo escolhida 

apenas uma debênture por emissor. O resultado é apresentado na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Títulos que possuem rating Moody’s 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

Código Nome do Emissor Código ISIN 
Data de 

Vencimento 
Indexador 

Duration em 
anos (d.u.) 

Bloomberg 
Moody's 
Rating 

Volume 
emitido 

VALE19 Vale BRVALEDBS093 15/08/2020 IPCA 1,2575 
VALEBZ 6.6232 
08/15/20 Corp 

Ba1 800 MM 

CMTR33 CEMIG Geração BRCMGTDBS062 15/02/2022 IPCA 1,1955 
CMIGBZ 6.2 

02/15/22 Corp 
B1 670 MM 

PETR26 Petrobras BRPETRDBS092 15/01/2029 IPCA 8,0152 
PETBRA 4.2186 
01/15/29 Corp 

sem rating 1.694 MMM 

TPEN11 TPE BRTPENDBS000 15/09/2028 IPCA 5,1451 
TPENBZ 6.5333 
09/15/28 Corp 

sem rating 1.07 MMM 

ECOV22 Ecovias BRECOVDBS044 15/04/2024 IPCA 3,0407 
ECORBZ 4.28 
04/15/24 Corp 

sem rating 681 MM 

GASP15 Comgás BRCGASDBS077 15/12/2023 IPCA 4,1395 
CGASBZ 5.868 
12/15/23 Corp 

sem rating 675 MM 
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A fim de se verificar a liquidez oferecida pelos títulos privados, foi feita a 

consulta ao site www.debentures.com.br (DEBENTURES.COM.BR, [2019]), na seção 

Preços e Mercado – Mercado Secundário. A captura das informações foi feita de forma 

a demonstrar a classificação dos papéis por: Data, Emissor, Código do ativo, ISIN, 

Quantidade, Número de negócios, Preço Unitário (PU) Mínimo, PU Médio, PU 

Máximo, % PU da Curva e Volume. Para cada ativo, foi feito o somatório das 

quantidades em um ano dividido por 12, de forma a obter a média mensal nos últimos 

12 meses. O mesmo procedimento foi feito para o volume e o número de negócios. O 

resultado do procedimento encontra-se consolidado na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Liquidez dos títulos privados – IPCA 

Código 
Nome do 
Emissor 

Data de 
Vencimento 

Duration 
(d. u.) 

Duration 
(anos) 

Prazo 
(anos) 

Moody's 
Rating 

Média mensal (ult. 12 meses) 

Qtd. 
Volume financeiro 

mensal (R$ milhões) 
Nº médio mensal de 

negócios (ult. 12 meses) 

CMTR33 
CEMIG 
Geração 

15/02/2022 301,26 1,2 2,8 B1 14.710 22,2 91,1 

PETR26 Petrobras 15/01/2029 2019,83 8,0 9,7 sem rating 52.185 53,5 358,3 
TPEN11 TPE 15/09/2028 1296,55 5,1 9,4 sem rating 9.915 11,3 11,3 
ECOV22 Ecovias 15/04/2024 766,25 3,0 5,0 sem rating 42.490 58,1 374,5 
GASP15 Comgás 15/12/2023 1043,14 4,1 4,6 sem rating 8.364 9,6 54,7 
VALE19 Vale 15/08/2020 316,88 1,3 1,3 Ba1 21.430 26,9 93,1 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 
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Por fim, de forma a consolidar os instrumentos financeiros existentes no 

mercado brasileiro atrelados ao IPCA, buscou-se junto ao site do Banco Central do 

Brasil (BCB) as informações de liquidez das NTN-B relativas ao período de maio de 

2018 a abril de 2019, por Título, Vencimento, Volume financeiro e Quantidade de 

operações.  Para construir a base de dados, buscou-se o espaço Mercado aberto no 

site do BCB (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2019), depois clicou-se nos links 

correspondentes a cada série histórica e depois em Baixar arquivo. A tabela contida 

na aba 39 da Planilha Excel foi a utilizada para a construção. 

Após o procedimento, buscou-se organizar os dados por Data, Volume 

financeiro e Quantidade de operações. Este procedimento foi feito para todos os 

vencimentos disponíveis das NTN-B. Cabe salientar que a NTN-B principal foi criada 

em agosto de 2005 para o pequeno investidor. Por isso, ela só é negociada por meio 

do Programa Tesouro Direto (TESOURO NACIONAL, 2019), não sendo ofertada 

nos leilões feitos pelo Tesouro Nacional aos investidores institucionais (bancos, 

fundos de pensão, corretoras, entre outros). Portanto, possui baixa liquidez e não foi 

utilizada neste trabalho. A junção dos dados apresentados acima, com a totalidade da 

amostra de títulos públicos e privados, pode ser verificada na Tabela 4. 

 

http://www.tesourodireto.gov.br/
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Tabela 4 – Títulos públicos e privados – IPCA 

Emissor 
Título/ 

obrigação 
Moody’s 

rating 
Vencimento 

Prazo 
(anos) 

Duration 
(anos) 

Volume médio mensal 
negociado  

(últ. 12 meses em R$ milhões) 

Nº médio mensal 
de negócios  

(últ. 12 meses) 

Tesouro Nacional NTN-B  Ba2 15/08/2050 31,33 15,63 558,88 117,53 
Tesouro Nacional NTN-B  Ba2 15/05/2045 26,08 14,10 197,68 38,07 
Tesouro Nacional NTN-B  Ba2 15/08/2040 21,33 12,80 49,64 17,49 
Tesouro Nacional NTN-B  Ba2 15/05/2035 16,07 10,53 232,13 82,52 
Tesouro Nacional NTN-B  Ba2 15/08/2030 11,32 8,35 60,03 21,47 
Tesouro Nacional NTN-B  Ba2 15/08/2024 5,32 4,52 394,38 45,26 
Tesouro Nacional NTN-B  Ba2 15/05/2023 4,06 3,52 1.829,33 157,85 
Tesouro Nacional NTN-B  Ba2 15/08/2022 3,31 2,98 2.022,91 171,99 
Tesouro Nacional NTN-B  Ba2 15/08/2020 1,31 1,26 805,41 68,42 
Vale Debênture Ba1 15/08/2020 1,31 1,3 26,93 93,08 
CEMIG Geração Debênture B1 15/02/2022 2,82 1,2 22,20 91,08 
Ecovias Debênture sem rating 15/04/2024 4,98 3,0 58,08 374,50 
Comgás Debênture sem rating 15/12/2023 4,65 4,1 9,60 54,67 
Petrobras Debênture sem rating 15/01/2029 9,74 8,0 53,47 358,33 
TPE Debênture sem rating 15/09/2028 9,40 5,1 11,35 11,25 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 
Notas: Dados da ANBIMA, Banco Central do Brasil (BCB) e Bloomberg em 24 abr. 2019. 
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Uma vez selecionada a amostra de títulos, o próximo ponto a ser avaliado é a 

classificação de risco de crédito. Para tal, foram empregados os ratings divulgados 

pela agência Moody’s para os títulos selecionados. Considerou-se que os títulos 

devem possuir rating equivalente aos do Tesouro Nacional para serem denominados 

como de alta qualidade e, portanto, elegíveis para que seus retornos sejam utilizados 

como taxa de desconto. Caso contrário, devem ser aplicados títulos do Tesouro 

Nacional, exclusivamente. Da amostra selecionada, somente a debênture VALE19 

possui rating equivalente ao do Tesouro Nacional, além dos títulos soberanos. Assim, 

somente estes atendem ao critério de risco estabelecido. O Quadro 1 apresenta essas 

informações. 

 

Quadro 1 – Rating da amostra de TPFs e debêntures 

Código Nome do Emissor Data de Vencimento Indexador Moody’s Rating 

VALE19 Vale 15/08/2020 IPCA Ba1 

CMTR33 CEMIG Geração 15/02/2022 IPCA B1 

PETR26 Petrobras 15/01/2029 IPCA sem rating 

TPEN11 TPE 15/09/2028 IPCA sem rating 

ECOV22 Ecovias 15/04/2024 IPCA sem rating 

GASP15 Comgás 15/12/2023 IPCA sem rating 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

O Quadro 2 mostra o rating da Agência Moody’s. 

 

Quadro 2 – Rating da Agência Moody’s 

Dívida de longo prazo 

Grau de 
investimento 

Grau de 
especulação 

Aaa Ba1 
Aa1 Ba2 
Aa2 Ba3 
Aa3 B1 
A1 B2 
A2 B3 

Baa1 Caa2 
Baa2 Caa3 
Baa3 Ca 

  C 
  WR 
  NR 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

O Quadro 3 apresenta o rating comparativo entre agências. 
 

  



33 
 

Quadro 3 – Rating comparativo entre agências 

Agência Moeda estrangeira Moeda local Perspectiva Última alteração 

Standard & Poor’s BB- BB- Estável 07/02/2019 

Fitch BB- BB- Estável 01/08/2018 

Moody’s Ba2 Ba2 Estável 09/04/2018 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Na sequência, foram analisados quais títulos possuem duration compatível com 

a duration do passivo atuarial, que é de 13,62 anos, segundo informação 

disponibilizada pela FUNCEF. Esses documentos estão anexados neste trabalho 

(ANEXO A – Demonstração atuarial Reg/replan 2018 e ANEXO B – Demonstração 

atuarial Novo Plano 2018). No Gráfico 4, tem-se que as Notas do Tesouro Nacional 

NTN-B 2030, NTN-B 2035 e NTN-B 2040, com prazos de vencimento de 11,3, 16,1 e 

21,3 anos, respectivamente, são os títulos que apresentam maturidade mais próxima 

das obrigações de benefícios pós-emprego. 

 

Gráfico 4 – Duration e prazo (em anos) 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Entretanto, a duration é fator mais relevante do que o prazo de vencimento para 

imunização de prazo/liquidez. Os títulos cuja duration se aproximam mais do passivo 

atuarial de 13,62 anos são: NTN-B 2045 (duration de 14,10 anos) e NTN-B 2040 

(duration de 12,8 anos). Logo, estes seriam os mais apropriados para o cálculo da 
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taxa de desconto do passivo atuarial pelo critério de duration. O Quadro 4 apresenta 

essas informações. 

 

Quadro 4 – TPF com duration mais próxima da duration do passivo 

Duration Hedge 

Duration Duration 

Reg/Replan Saldado 13,67 NTN-B 15/05/2045 14,10 

Reg/Replan Não Saldado 14,83 NTN-B 15/05/2045 14,10 

Novo Plano 12,00 NTN-B 15/08/2040 12,80 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Por último, de acordo com o quarto critério, verificou-se o volume financeiro e 

o número de negócios para determinar, além da liquidez, a existência de um mercado 

ativo para os títulos e as obrigações, capaz de formar taxas de retorno livres de 

distorções (taxas de mercado). Observa-se que as debêntures apresentam volume e 

quantidade de negócios bem inferior aos títulos soberanos. Vale ressaltar que mesmo 

a debênture de maior número de negócios (Petrobrás) possui volume de negócios 

diários bem inferior aos títulos públicos federais. O Gráfico 5 apresenta a liquidez da 

amostra de títulos selecionados. 

 

Gráfico 5 – Liquidez da amostra de títulos selecionados 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (2019). 

 

O Gráfico 6 apresenta o mercado de debêntures dos últimos 12 meses. 
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Gráfico 6 – Mercado de debêntures (últimos 12 meses) 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 
Notas: Dados do BCB, ANBIMA e Bloomberg. 

 

Com os dados elaborados e apresentados anteriormente, demonstra-se que 

não existem instrumentos disponíveis no mercado de capitais brasileiro, incluindo os 

títulos públicos e privados, que atendam de forma satisfatória os requisitos dispostos 

no CPC 33 (R1).  

 

3.2 ANÁLISE DE ADERÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DO MODELO NSS CAPAZ DE 

ATENDER AOS REQUISITOS DO CPC 33 (R1) 

 

De forma a buscar uma solução para a questão, será construído um raciocínio 

para demonstrar que a utilização do modelo Nelson-Siegel-Svenson (NSS) é capaz 

de construir uma ETTJ, que pode ser utilizada para que haja o atendimento dos 

requisitos do CPC 33 (R1). Para a construção do Modelo NSS, primeiramente, 

levanta-se uma série de dados históricos, SWAP DI x pre, advindos da ANBIMA 

(2019a). Depois de plotar os dados na Planilha Excel, parte-se para o objetivo de 

construção de uma ETTJ por meio de interpolação e extrapolação de taxas. 
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Depois de construída a série de dados, são inseridas células: B0, B1, B2, t1 e 

t2, conforme apresentado no Modelo NSS. As células B0, B1 e B2 são preenchidas 

com valores aleatórios, exemplo: 0,01; 0,01 e 0,01. Para as células t1 e t2, são 

arbitrados os valores: 1; 1. O objetivo é que os valores de B0, B1, B2, t1 e t2 consigam 

replicar com a maior fidelidade possível a curva observada pela série de dados 

inserida. 

Para que seja possível a utilização da ferramenta Solver do Excel, foi inserida 

a seguinte configuração como fórmula para calcular a estimativa pelo NSS: 

“=(Beta1)+(Beta2*((1-EXP(-A2/Lambda1))/(A2/Lambda1)))+(Beta3*((((1-EXP(-

A2/Lambda1))/(A2/Lamda1))/(A2/Lambda1)))-(EXP(-A2/Lambda1))))+(Beta4*((((1-

EXP(-A2/Lambda2))/(A2/Lambda2)))-(EXP(-A2/Lambda2))))”. Obviamente, com os 

parâmetros colocados de forma aleatória, a curva estimada por NSS ficará muito 

diferente da observada. O próximo passo é achar os resíduos entre NSS e a série 

observada, por meio da minimização dos desvios quadrados das taxas de juros 

observadas em relação às estimadas. O somatório dos resíduos é colocado na célula 

da Soma dos Quadrados das Diferenças (SQD). 

Para operacionalizar, abre-se, no menu Dados do Excel, a ferramenta Solver. 

Utiliza-se o campo de SQD e marca-se a caixa de diálogo Minimizar, preenchendo o 

campo Modificando as células com a seleção de: B1, B2, B3 B4, t1 e t2. Depois, 

desmarca a caixa de diálogo para evitar valores negativos, pois não há problema 

nisso. 

De forma a confirmar a hipótese, foram construídos quatro cenários em um 

mesmo dia do ano (1 de novembro), em três anos distintos (2016, 2017 e 2018). Em 

todos os cenários, confirma-se a hipótese de que as curvas construídas com base no 

modelo desenvolvido por Nelson e Siegel (1987) e Svensson (1994) têm aderência à 

curva observada. Quando a ferramenta Solver devolve o resultado, há um ajuste bem 

próximo das curvas estimadas e observadas, como pode-se observar no Gráfico 7, 

referente ao ano de 2018. 
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Gráfico 7 – Curva observada versus estimada (2018) 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

O Gráfico 8 apresenta a curva referente ao ano 2017. 

 
Gráfico 8 – Curva observada versus estimada (2017) 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Por fim, o Gráfico 9 apresenta a curva referente ao ano de 2016. 

 

  

0

2

4

6

8

10

12

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

T
A

X
A

 D
E

 J
U

R
O

S

SWAP DI x pre

NSS

SQR 0.1359

0

2

4

6

8

10

12

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

T
A

X
A

 D
E

 J
U

R
O

S

OBSERVADA

ESTIMADA

SQR 0.1693



38 
 

Gráfico 9 – Curva observada versus estimada (2016) 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Observa-se, nesta seção, que o Modelo NSS é capaz de um ajustamento muito 

grande à curva de juros. Esta capacidade é demonstrada nas três séries aqui 

analisadas, apontando que, independente da trajetória da taxa de juros (alta ou baixa), 

a assertividade é alta. Em todas as séries, observa-se que o valor da Soma do 

Quadrado dos Resíduos (SQR) é inferior a 0,2. 

A construção da ETTJ por NSS permite que sejam estimados os vértices 
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nos benefícios pós-emprego. Ressalta-se, ainda, que é um modelo amplamente 

utilizado no Brasil com diversas bases de dados organizadas. 

Outro ponto importante a ser observado com os resultados apresentados é que 
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e custo de processamento. Os resultados apresentados reafirmam a característica e 

contribuem com a finalidade de criar um modelo que traga informação relevante e seja 

comparável com outras instituições do mercado. 

O framework demonstrado no trabalho é facilmente replicável com informações 

públicas e confiáveis, portanto de fácil adoção. O modelo NSS também é bastante 

conhecido e utilizado pela ANBIMA. Assim, não é tarefa difícil utilizar a base de dados 

disponível no site da instituição para que seja aplicado na prática. 
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Além da facilidade na aplicação, a adoção da ETTJ construída pelo método 

NSS apresenta diversas vantagens implícitas, tais como: 

a) É possível, com a ETTJ, estimar a taxa de desconto, não só para a 

duration do passivo como um todo, mas naturalmente refinar este 

processo e calcular taxas de desconto para cada grande rubrica do 

passivo (por exemplo, para cada plano previdenciário da FUNCEF); 

b) Como a ETTJ é uma curva mais longa – de duration entre 0,5 a 35,5 

anos – do que a curva natural das NTN-B (que vai somente até 15,6 

anos), ela é mais suave, o que torna a estimativa de valores 

intermediários mais precisa. Além disso, por meio dela, é possível 

calcular a taxa de juros de referência para uma dada duration pelo 

método de interpolação, o qual é geralmente mais preciso do que o 

método de extrapolação – que seria utilizado para o cálculo da taxa de 

juros com base na NTN-B 2050; e 

c) Enquanto o passivo atuarial dos Fundos de Previdência é dinâmico – 

tende a aumentar ou diminuir de acordo com o estágio de cada plano –, 

a duration de um título reduz a cada dia útil. Isso, por si só, fragiliza a 

imunização de prazo/liquidez, uma vez que há forte possibilidade de que 

o passivo atuarial não siga a mesma tendência de duration do título de 

dívida. Como consequência, seria necessária a adoção de um novo título 

de dívida (com nova duration compatível) ou estimar uma nova taxa por 

método de extrapolação, havendo a possibilidade de incorrer em um erro 

maior de estimativa, dado o aumento do gap entre a duration do passivo 

atuarial e do título. Já com a adoção da ETTJ, este problema não é 

verificado, pois basta recalcular, dinamicamente, uma nova taxa de 

desconto para um vértice correspondente a duration do passivo atuarial 

em um dado momento. 
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4 CONCLUSÕES 

 

De forma a concluir a análise feita em relação à aderência dos títulos 

disponíveis no mercado brasileiro aos critérios estabelecidos pelo CPC 33 (R1) e às 

premissas da ALM, foi elaborado um quadro-resumo com três critérios:   

a) Títulos indexados ao índice de preços (IPCA); 

b) Grau de investimento Moody’s ou TPF; e 

c) Duration do título compatível com a duration do passivo atuarial. 

O Quadro 5 apresenta a avaliação da amostra selecionada em relação aos 

critérios. 

 

Quadro 5 – Avaliação da amostra selecionada em relação aos critérios 

Título 

Título atende aos Critérios 

I II III 

Títulos indexados ao índice 
de preços (IPCA) 

Grau de investimento 
Moody’s ou TPF 

Duration do título 
compatível com a 

duration do passivo 
atuarial 

NTN-B2050 SIM SIM PARCIALMENTE 

NTN-B2045 SIM SIM NÃO 

NTN-B2040 SIM SIM NÃO 

NTN-B2035 SIM SIM NÃO 

NTN-B2030 SIM SIM NÃO 

NTN-B2024 SIM SIM NÃO 

NTN-B2023 SIM SIM NÃO 

NTN-B2022 SIM SIM NÃO 

NTN-B2020 SIM SIM NÃO 

NTN-B2019 SIM SIM NÃO 

Vale  SIM SIM NÃO 

Cemig Geração SIM NÃO NÃO 

Petrobras SIM NÃO NÃO 

TPE SIM NÃO NÃO 

Ecovias SIM NÃO NÃO 

Comgás SIM NÃO NÃO 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Deste quadro, tem-se que nenhum dos títulos conseguiu atender plenamente a 

todos os critérios. O título que mais se aproxima da situação ideal é a NTN-B 2050, 

que atende a 3 dos 4 critérios e atende parcialmente ao critério de duration. Os 

resultados indicam que nenhum dos títulos deveria ser diretamente adotado como 

benchmark. Seria necessário estimar a taxa de desconto para a atual duration do 

passivo atuarial dos fundos de previdência complementar da FUNCEF (13,6 anos) por 

meio da extrapolação da curva construída com base nos retornos das NTN-B (2024, 

2030, 2035, 2040, 2045, 2050). 

file:///C:/Users/macha/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/15070/Attachments/Base%20de%20dados%20-%20Dissertação%2026072019%5b16890%5d.xlsx%23RANGE!_ftn1
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Conforme demonstrado pela construção das bases de dados, o mercado de 

capitais brasileiro não é desenvolvido o suficiente para prover uma taxa de desconto 

diretamente associada aos requisitos do CPC 33 (R1). Seria necessário estimar a taxa 

de desconto para a atual duration do passivo atuarial dos fundos de previdência 

complementar, por meio da extrapolação da curva construída com base nos retornos 

das NTN-B com os seguintes vencimentos: 2024, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050.  

Face à escassez de títulos capazes de satisfazer plena e concomitantemente 

as exigências do CPC 33 (R1) e as premissas da ALM, recomenda-se a adoção da 

ETTJ, construída de acordo com o método NSS, a partir dos dados disponibilizados 

pela ANBIMA.  Segundo a ANBIMA (2019b), a ETTJ “disponibiliza as curvas de juros 

zero-cupom soberanas extraídas a partir das taxas dos títulos públicos prefixados e 

atrelados ao IPCA, além da inflação implícita nas curvas”. Esta curva de juros é 

calculada pela ANBIMA justamente para atender à necessidade de benchmarks 

indexados a Índices de Preços com durations mais longas e que, ao mesmo tempo, 

atendam aos critérios de liquidez e qualidade (rating). A utilização dessas curvas é 

uma alternativa à utilização de um título específico para descontar as obrigações de 

benefícios pós-emprego.  

Diante da capacidade do modelo NSS de ajustar a curva estimada à observada, 

a metodologia pode ser utilizada para vértices específicos. Conforme citado no 

decorrer do trabalho, sendo a duration fator mais preponderante do que o prazo para 

calcular a obrigação atuarial de um Plano de Previdência Complementar, o modelo 

demonstra alta capacidade para estimar a taxa de desconto para vértices específicos. 

Ainda segundo Bernz (2014), em trabalho comparando o modelo Nelson-Siegel 

a um modelo incluindo fatores exógenos macroeconômicos, sustenta que não parece 

possível concluir que os modelos testados com variáveis macro sejam realmente mais 

precisos do que os modelos na forma tradicional, já que os benefícios da inclusão dos 

índices de inflação e atividade como variáveis exógenas foram apenas marginais. 

Diante disso, sugere-se o aprofundamento nos estudos dos temas aqui abordados 

para uma melhor contribuição à academia e ao mercado. Por fim, a taxa de desconto 

a ser utilizada para desconto das obrigações de benefícios pós-emprego, que atende 

às premissas estabelecidas pelo CPC 33 (R1), é a taxa de juros estimada pelo modelo 

NSS para o vértice específico que corresponda à duration do plano de benefícios pós-

emprego que está sendo objeto da análise. 
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ANEXO A – Demonstração atuarial Reg/replan 2018 
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ANEXO B – Demonstração atuarial Novo Plano 2018 

 

 


