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. Resumo: Apresenta os principais agentes e instrumentos (a vista e derivativos)
existentes no mercado de renda fixa no Brasil. Introduz os conceitos de administração
de riscos de títulos e carteiras de renda fixa pelos conceitos de duration e convexidade.
Aborda a estrutura ·temporal da taxa de juros (ETJ)e apresenta um exemplo de ETJno
Brasil. Esta dissertação é introdutória e descritiva sem ser superficial. É um guia para o
mercado de renda fixa no Brasil.
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Prefácio

Motivações

Muitas vezes em momentos importantes da carreira profissional, encontramo-nos

mergulhados nos problemas e nas situações complexas que exigem solução rápidas,

engenhosas e precisas. Tamanha é a introspecção que às vezes é difícil conseguir ter

uma visão macro das nossas próprias atividades profissionais.

A decisão de cursar o MBA-GV foi o meu caminho encontrado para "abrir a

cabeça". É muito importante conseguir aprender a trazer para as atividades

profissionais (não acadêmicas) as muitas lições da formalidade e do rigor

acadêmico, principalmente em relação à organização do raciocínio e à disciplina

para pensar.

A dissertação de conclusão desse curso é um resultado da árdua e sacrificante tarefa

de dividir o tempo escasso entre as atividades profissionais e acadêmicas, porém

com muitas lições de vida.

A motivação para abordar o tema" Aspectos Institucionais do Mercado de Renda no

Brasil" está diretamente relacionado com a idéia de buscar no meio acadêmico a

explicação formal para instrumentos e mecanismos muitas vezes utilizados nas

atividades profissionais sem grandes explicações. Outra motivação é a enorme

quantidade de diferenças de cálculos e conveções entre os instrumentos do mercado

americano, apresentados nos consagrados manuais de renda fixa como Fabozzi

(1997),e os instrumentos no mercado brasileiro. Nessa dissertação, procurei seguir

focando o mercado brasileiro na mesma linha dos consagrados e respeitáveis

trabalhos de Securato (1999)e Santos (1999).
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Objetivo da Dissertação

O objetivo desta dissertação é proporcionar uma leitura de fácil entendimento para

a compreensão do mercado de renda fixa no Brasil. Esta dissertação é um trabalho

introdutório e descritivo sem querer ser superficial, dispensamos propositalmente

demonstrações matemáticas mais densas, que estão indicadas em bibliografia

complementar constante em notas ao longo do texto. Procuramos transmitir os

conceitos teóricos de uma forma mais intuitiva, seguidos de exemplos práticos

explicados passo a passo.

Esse trabalho pretende ser uma leitura voltada para recém graduados ou estudantes

das áreas de administração de empresas, economia ou mesmo engenharia quando

voltados para o mercado financeiro. A leitura pressupõe conhecimentos básicos de

matemática financeira e estatística.
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CAPíTULO 1 - Introdução

Conforme consta no prefácio, esta dissertação procura trazer ao leitor a

compreensão do mercado de renda fixa no Brasil: os principais instrumentos e as

principais instituições envolvidas nesse mercado. Sempre com exemplos práticos

procuramos ilustrar os conceitos apresentados.

A dissertação é composta por seis capítulos, além desta introdução. O conteúdo de

cada um deles está descrito a seguir.

No Capítulo 2, iniciamos apresentando os títulos públicos, que são os instrumentos

de maior volume e liquidez no mercado de renda fixa brasileiro. Descrevemos as

mais importantes características dos principais títulos emitidos: a) pela Secretaria do

Tesouro Nacional; e b) pelo Banco Central do Brasil.Apresentamos ainda o Sistema

Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC,que exerce importantes funções de

liquidação e custódia de títulos públicos. Finalmente, abordamos o Comitê de

Política Monetária - CapaM e exercício de suas funções na política monetária

brasileira.

No capítulo 3 abordamos o mercado brasileiro de títulos privados de renda fixa.

Descrevemos os principais indexadores utilizados na remuneração dos títulos

privados. Segmentamos os emissores privados em instituições financeiras e não

financeiras. Apresentamos os principais títulos emitidos pelas instituições

financeiras (Certificados de Depósitos Bancários - CDBs e Recibos de Depósitos

Bancários - RDBs)e não financeiras (Debêntures e Notas Promissórias) bem como

as suas principais características e peculiaridades. Finalmente, abordamos a

importância dos órgãos de liquidação, de custódia e de regulamentação, tais como a

Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto (ANDIMA), Central de



Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP), a Comissão de Valores

Mobiliários (CVM) e a Associação Nacional dos Bancos de Investimento (ANBID).

No Capítulo 4 apresentamos os principais conceitos associados aos derivativos

utilizados no mercado local de renda fixa. Iniciamos com a explicação dos conceitos

básicos de derivativos e os princípios de alavancagem e hedge, e também

apresentamos os principais agentes econômicos que fazem parte deste mercado. Em

seguida, exploramos cada um dos mercados de derivativos de renda fixa e seus

principais instrumentos existentes no mercado local: o mercado futuro (Depósito

Interfinanceiro de um dia - DI e Dólar Comercial Americano); o mercado a termo; o

mercado de swaps (Depósito Interfinanceiro - DI contra Taxa Prefixada e de DI

contra Dólar Comercial Americano); e o mercado de opções.

o objetivo do Capítulo 5 é trazer ao leitor os conceitos básicos, necessários para

administrar os diversos instrumentos de renda fixa e seus derivativos, quando

formam uma carteira. Iniciamos com a definição do conceito de duration seguido

pelo conceito de modified duration. Em seguida, abordamos o conceito de

convexidade. Finalmente, apresentamos o conceito de imunização que consiste em

tentar neutralizar a sensibilidade de um título ou uma carteira contra oscilações na

taxa de juros com o uso dos conceitos de modified duration e convexidade.

o objetivo do Capítulo 6 é apresentar os conceitos básicos associados à chamada

estrutura a temporal da taxa de juros (ETJ).Iniciamos com a definição do conceito

da ETJ.Em seguida, apresentamos os principais formatos da ETJ e a sua dinâmica

de mudança. Finalmente, colocamos em prática os conceitos vistos no capítulo,

construindo uma ETJpara o mercado brasileiro de renda fixa.
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CAPíTULO 2 - Títulos Públicos

Neste capítulo! descrevemos o mercado de títulos públicos, que, como veremos, são

os instrumentos de maior volume e liquidez no mercado de renda fixa brasileiro.

Descrevemos as mais importantes características dos principais títulos públicos

emitidos pelo Tesouro Nacional (seção 2.1) e pelo Banco Central (seção 2.2), e ainda

abordamos o Sistema Especial deLiquidação e de Custódia - SELIC (seção 2.3), que

exerce importantes funções de liquidação e de custódia dos títulos públicos.

Finalmente, abordamos o Comitê de Política Monetária - COPOM (seção 2.4), que

tem como responsabilidade principal estabelecer a taxa SELIC.

2.1. Os Títulos Emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional

Estudando os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional,2 é possível notar que eles

apresentam muitas características comuns. A fim de tornar esta descrição menos

repetitiva, faremos a seguir um resumo geral dessas características comuns,

abordando seus detalhes e particularidades nas subseções específicas.

O volume de títulos emitidos pelo Tesouro está sempre dentro dos limites fixados

pela Lei Orçamentária. Os recursos provenientes da emissão dos títulos têm como

destino o atendimento aos gastos previstos no orçamento, como pagamento de juros

e outros encargos, as amortizações decorrentes da extinção ou dissolução de

entidades públicas federais, o refinanciamento da dívida externa de

I Quando este capítulo já tinha sido escrito, em 4 de novembro de 1999, o Banco Central do Brasil anunciou
várias medidas para incentivar o mercado secundário de títulos públicos. Dada a sua importância,
apresentamos um resumo dessas medidas no Apêndice 2.1, no final dessa dissertação.

2Quando falamos em Tesouro Nacional, temos em mente a Secretaria do Tesouro Nacional, que é o
órgão responsável pela administração do fluxo de caixa do Governo Federal.

3



responsabilidade da União ou por ela garantida, o aumento de capital das empresas

públicas, etc.

o lançamento de títulos pelo Tesouro é comunicado através de Portarias da

Secretaria do Tesouro Nacional ou de Comunicados do Banco Central do Brasil, nos

quais são anunciados os leilões de oferta pública.' sempre com uma antecedência

mínima de um dia útil. Eventualmente, o Tesouro publica também à intenção do

volume a ser colocado no mercado. Tais leilões são realizados pelo Banco Central,

.. que atua como agente de colocação do Tesouro Nacional.

Os principais títulos emitidos pelo Tesouro estão listados na Tabela 2.1, a seguir, de

acordo com o seu volume em poder do mercado.'

Tabela 2.1

De acordo com a tabela acima, os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional de maior

volume em poder do mercado são os seguintes:

3 No Apêndice 2.2 ao final desse trabalho, encontram-se alguns exemplos de Comunicados e Portarias de
colocação de títulos, emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.

4 Entende-se por "em poder de mercado" os títulos não pertencentes à carteira do Tesouro Nacional ou do
Banco Central, ou seja, a posição que se encontra na carteira dos Bancos Comerciais, Bancos de
Investimentos, Fundos de Investimento, Empresas Privadas e Públicas, Companhias de Arrendamento
Mercantil, Seguradoras, e outros investidores.
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• Letras Financeiras do Tesouro - LFTs

• Notas do Tesouro Nacional Série S -NTNs-S

• Notas do Tesouro Nacional Série D - NTNs-D

• Letras do Tesouro Nacional- LTNs

Nas subseções a seguir, exploramos as principais características de cada um dos

títulos acíma.' na seguinte ordem: i) os prefixados - LTNs, ii) os pós-fixados - LFTs;

iii) os híbridos (prefixado e pós-fixado) - NTNs-S; e iv) os cambiais - NTNs-D.

2.1.1. Letras do Tesouro Nacional- LTNs

A LTN6 é um título prefixado, cujo pagamento de juros e principal somente ocorre

no seu vencimento." Logo, o valor dos juros pagos pela LTN é sempre

predeterminado, desde que o detentor do título o carregue até o vencimento.

A LTN é negociada com desconto em relação ao seu valor de face, que é de

R$1.000,OO.Nos leilões primários, as propostas são entregues com o preço da LTN

representado com seis casas decimais, a partir do qual é possível calcular qual é a

taxa de juros prefixada embutida no título.

As propostas devem referir-se a uma quantidade mínima de 50 títulos; quantidades

maiores devem ser múltiplas de 50. As propostas vão sendo acolhidas pelo emissor

em ordem decrescente de preço. Aquelas com preços mais altos (taxas mais baixas)

vão sendo aceitas primeiramente, até que se esgote o volume total a ser colocado no

5 Consulte BACEN (1997) e FlNGER (1999) para maiores detalhes sobre as características dos títulos emitidos
pela Secretaria do Tesouro Nacional. Para maiores detalhes na formação de preços, consulte SECURATO
(1999) e CASTRO (1999).

6 Criada e regulamentada pelos Decretos-Lei n''s 1079170 e 2376/87.

7 Este tipo de título é conhecido na literatura americana com um zero coupon bond.
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mercado. As piores propostas, com os preços mais baixos (taxas mais altas), não são

atendidas. O prazo mínimo de urna L1N é de 35 dias. Veja o Exemplo 2.1 a seguir.

Exemplo 2.1
Suponhamos um leilão primário de LTNs com as seguintes condições:

• data do leilão, 09/03/99

• vencimento da L1N, 11/05/99

• preço unitário (PU), aceito, da LIN, 971,451237

A partir destes dados, podemos calcular a taxa efetiva de colocação da L1N, de

acordo com a seguinte fórmula:

[(
PU inicial J-I ] .-1= taxa efetiva da LTN

1.000

No nosso exemplo, ternos que a taxa efetiva no período foi de

[(
971,451237J-

1

] 1 29388°1' ' d- =, 10 no peno o
1.000

Se por acaso o PU do leilão tivesse sido de 970,873786, a taxa efetiva da L1N teria

sido de

[(
970,873786 J-I] 1 30000°1' ' d- =, 10 no peno o

1.000

A partir da taxa efetiva encontrada no Exemplo 2.1, é usual que se calcule a taxa

over, que é urna convenção utilizada no mercado. A taxa over é calculada a partir da

descapitalização da taxa efetiva pelo número de dias úteis entre as datas da

6



aquisição e vencimento do título, seguida da capitalização para um ano de 252 dias

úteis. Esta conversão está ilustrada no Exemplo 2.2, a seguir.

Exemplo 2.2
Como, considerados os dados do Exemplo 2.1, existem 42 dias úteis entre a emissão

primária e o vencimento, teríamos a seguinte taxa over anual:

[

252 ](1+ taxa efetiva da LTN)diasúteisentred3tas-1 = taxa over anualizada

[ 252](1+ 0,029388)"42 -1 = 18,9802% taxa ooer ao ano.

No mercado secundário, a negociação de LTNs também é feita da mesma forma que

a negociação no mercado primário, explicada nos exemplos acima. A única

diferença é a inexistência de quantidade mínima para a negociação.

2.1.2. Letras Financeiras do Tesouro - LFTs

A LFT8 é um título pós-fixado cujo valor de face é de R$100,OOna emissão, isto é, o

seu preço de resgate é desconhecido a priori. As emissões primárias de LFTs são

feitas através de leilões de oferta pública, comunicados através de Portarias da

Secretaria do Tesouro Nacional ou Comunicados do Banco Central do Brasil." com

pelo menos um dia útil de antecedência, assim como acontece nos leilões de LTN.

8 Criada e regulamentada pelo Decreto-Lei 2376/87.
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o valor de face da LFT é reajustado a partir do primeiro dia útil após o seu

lançamento, até a data do seu vencimento, pela taxa SELIC, calculada pelo Sistema

Especial de Liquidação e de Custódia.!? A LFTprovisiona juros a cada novo dia útil,

mas_o desembolso dos juros, assim como a amortização do principal, só ocorrem no

seu vencimento. Não há prazo mínimo para as LFTs.

Nos leilões de emissão das LFTs,os participantes entregam propostas em forma de

PU com quatro casas decimais após a vírgula. Como a LFT é um título pós-fixado,

as propostas são feitas com ágio, deságio ou ao par (sem ágio e deságio) sobre o

valor de face de R$100.No Exemplo 2.3, a seguir, apresentamos o caso em que uma

proposta é feita com deságio.
(

Exemplo 2.3

Suponhamos que o vencimento de uma determinada LFT seja de 226 dias úteis, e

que uma instituição financeira deseje apresentar uma proposta com um deságio de

0,02% sobre a taxa ouer. Dadas essas condições, o PU que a instituição financeira

apresentaria seria calculado de acordo com a fórmula abaixo:

[(~+1)226]
3.000

x I00 = 99,8494

Assim como nos leilões das LTNs, as propostas melhores para o emissor vão sendo

aceitas primeiro. No caso das LFTs, isto significa que as propostas com maiores

ágios vão sendo aceitas primeiro, seguidas pelas' piores propostas (ao par e,

9 No Apêndice 2.2 ao final desse trabalho, encontram-se alguns exemplos de Comunicados e Portarias de
colocação de títulos, emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.

10 O SELIC e a taxa de juros SELIC serão abordados na Seção 2.3 deste capítulo.
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finalmente, com deságio), até que o total da emissão esteja esgotado. O título

negociado com ágio proporciona uma remuneração menor ao investidor do que se o

título fosse negociado com deságio.

Portanto, sob a ótica do investidor, o ágio é um desconto sobre a taxa SELIC que

remunera a LFT e o deságio é um prêmio sobre a taxa SELIC. Tais variações são

decorrentes das diferentes expectativas do mercado em relação ao risco embutido

no título. No Exemplo 2.4 a seguir, descrevemos o cálculo do ágio e do deságio na

remuneração da LFT.

Exemplo 2.4
Suponhamos que num leilão de emissão de LFTs todas as propostas tenham sido

feitas ao par, isto é, ao PU de R$100,OOOO. Suponhamos também que, no primeiro

dia de remuneração da LFT, isto é, no dia útil posterior ao lançamento da LFT, a

taxa SELICseja de 18,98% over ao ano (ou 2,07% taxa over ao mês).

Com a LFT negociada ao par, este título teria o PU valorizado, no seu primeiro dia

de remuneração, de acordo com a seguinte fórmula:

d c: ..• I ( taxa overdia) PU u dValor e raceimcia x 1+ = atua iza o
3.000

Portanto, com o PU ao par, o cálculo seria:

100X(1 + 2,07 )= 100,690000
3.000

Se as propostas do leilão tivessem sido feitas com ágio de 0,01% taxa over dia, o PU'~ ,

seria obtido de acordo com a fórmula abaixo: '1\

9



1+ taxa SELIC over dia
3.000Valor de face inicial X~---,- ----:-_..L =PU atualizado

(
1 + ágio over.dia J

3.000

Portanto, com ágio, o cálculo do PU seria o seguinte:

1 2,07+--
100 X( 3~0~10J = 100,686665

1+-'-
3.000

Se as LFTs tivessem sido negociadas com deságio de 0,01% taxa over dia, esse título

renderia no seu primeiro dia de remuneração, de acordo com a fórmula abaixo, o

seguinte:

V 1 d fi ... 1 (1 taxa SELIC over dia J (1 deságio over dia J na or e ace irucia x + x + = PU atua izado
3.000 3.000

Portanto, com deságio o cálculo do PU seria o seguinte:

100X(1 + 2,07 JX(1 + 0,01 J= 100 693335
3.000 3.000 '

No mercado secundário, as LFTs são negociadas como nos leilões primários, isto é,

ao par ou com ágio ou deságio. Porém, a única diferença é que o PU é negociado

com base em um valor de face de R$1.000ao invés de R$100.
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2.1.3. Notas do Tesouro Nacional (SérieS) - NTN-S

A NTN-Sll é uma série específica de NTN, caracterizada por ser um título híbrido.

Sua vida é dividida em dois períodos distintos. Na primeira fase esse título é

prefixado, comportando-se exatamente como uma LTN (vide Seção 2.1.1). Na

segunda fase, a NTN-S torna-se um título pós-fixado, indexado à taxa SELIC,

exatamente como a LFT(vide seção 2.1.2). O pagamento de juros e a amortização do

principal são feitas somente no vencimento do título.

A NTN-S é emitida em leilões de oferta pública, divulgados ao mercado através de

Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional ou Comunicados do Banco Central do

Brasil com pelo menos um dia útil de antecedência, assim como no caso das LTNs e

LFTs. Não existe a obrigação de um prazo mínimo para a vida da NTN-S. Porém é

obrigatório informar, na publicação do leilão, os períodos em que a N1N-S é

prefixada e depois passa a ser pós-fixada.

As propostas para aquisição de NTN-S em leilão são feitas em forma de PUs com

seis casas decimais após a vírgula, com desconto sobre o valor de face de R$1.000, já

que se trata de um título prefixado no lançamento. As propostas devem referir-se a

um lote mínimo de 50 títulos. Lotes maiores devem ser múltiplos de 50.

A forma do leilão de NTN-S é simples e competitiva, assim como as da LTN e da

LFT.As melhores propostas para o emissor, isto é com o menor desconto, vão sendo

aceitas, seguidas pelas propostas com maior desconto, até que seja atingido o

volume total de emissão. A Secretaria do Tesouro Nacional ou o Banco Central,

como agente de colocação, podem decidir não emitir todo o volume inicialmente

proposto na divulgação do leilão, caso os PUs ofertados exijam uma remuneração

maior do que o emissor esteja disposto apagar.

11 Baseada na Lei 8.249 de 24/10/94, regulamentada pelos Decreto 663 de 1I1O/92 e Decreto \.l08 de
13/04/94.

11



Como a NTN-S é lançada com desconto sobre o seu valor de face, este atinge o valor

de R$l.OOO,OOnoencerramento da primeira fase. A partir daí, o valor de face de

R$l.OOO,OOé reajustado a cada dia útil, pela variação da taxa SELIC, até a data do

vencimento da fase final (pós-fixada). O exemplo 2.4, a seguir, ilustra a fórmula de

cálculo do rendimento de uma NTN-S, desde o seu lançamento até alguns dias após

a sua entrada na segunda fase de vida.

Exemplo 2.4
Suponhamos um leilão primário de NTN-S com as seguintes condições:

• data do leilão, 09/03/99

• data do vencimento da fase prefixada, 11/05/99

• PU do resultado do leilão, 971,451237

A partir desses dados, podemos calcular a taxa efetiva da NTN-S desde a sua

emissão primária até o vencimento da primeira fase, de acordo com a seguinte

fórmula:

[(
PU inicial )-1] .= taxa efetiva da NTN - S

1.000

No nosso exemplo temos que,

[(
971 451237 )-1] .,, = 2,9388% de taxa efetiva no penodo

1.000 .

Vamos supor que, após .o vencimento da fase prefixada, ainda desejássemos

carregar esse título por mais alguns dias úteis. Para isso, vamos supor que as taxas

SELIC sejam as seguintes:
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• em 12/05/99 -19,28% taxa ooer ao ano

• em 13/05/99 -19,38% taxa ooer ao ano

• em 14/05/99 -19,18% taxa over ao ano

Suponhamos ainda que a NTN-S esteja sendo negociada ao par, vamos utilizar a

seguinte fórmula de cálculo:

I

. . ( taxa over ano )252 .Valor de face ou PU do dia antenor x 1+ = PU atualizado
100

Logo, no nosso exemplo, temos que
I

• em 12/05/99 o PU atualizado será de 1.000 x (1+ 0,1928 )252= 1.000,69986212

I

• em 13/05/99 o PU atualizado será de 1.000,699862 x (1+0,1938)252 = 1.001,403544

I
• em 14/05/99 o PU atualizado será de 1.00 1.403544 x (1+0,1918)252 = 1.002,101053

Como ilustração, podemos calcular o rendimento do portador dessa NTN-S, desde

a aquisição no dia 9/3/99, data da emissão, até o dia 14/05/99 da seguinte forma,

(
PU atualizadO) . .. -1 = taxa efetiva de rendimento da NTN - S

PU inicial

Logo,

(
1.002,101470) 1 315510F ' d- = /0 no peno o

971,451237 '

12 Utiliza-se o arredondamento matemático através da seguinte regra: quando a sétima casa decimal é maior ou
igual a cinco, arredonda-se para cima a unidade da sexta casa decimal, quando é menor que cinco, mantém-se a
unidade da sexta casa decimal. Exemplo: 1,6553215 passa a ser 1,655322; 1,6553214 passa a ser 1,655321.
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A negociação de uma N1N-S no mercado secundário depende de ela se encontrar

na fase prefixada ou pós-fixada. Logo, dependendo do período, a NTN-S é

negociada no mercado secundário exatamente como a LTN (prefixada) ou a LFT

(pós-fixada).

2.1.4. Notas do Tesouro Nacional (série D) - NTN-D

A NTN-D é o título emitido pelo Tesouro Nacional vinculado à variação cambial'ê

de maior estoque em poder do mercado (vide Tabela 2.1 acima). Sua principal

característica é ser indexada à variação do dólar americano, dada a variação da taxa

de câmbio comercial ~TAX 800 do Banco Central. A NTN-D possui a importante

função econômica de servir de proteção (hedge) para os agentes da economia com

dívidas indexadas à variação do dólar americano em relação ao real.

Diferentemente da LTN, LFf e N1N-S, a N1N-D paga um cupom semestral de 6%

ao ano, calculado exponencialmente sobre o valor de face (R$1.000,00), com a

amortização total do principal somente no vencimento. O seu prazo mínimo de

emissão é de três meses.

A emissão primária de N1N-D é divulgada ao mercado com antecedência mínima

de um dia útil, através de Portarias do Tesouro Nacional ou Comunicados do Banco

Central.l! nos quais devem constar, no mínimo, a intenção do volume de colocação

e a data de vencimento do título.

13 Existem outros títulos emitidos pelo Tesouro Nacional que são vinculados à variação do dólar americano,
mas que praticamente não são negociados, como a NTN-A, NTN-L, NTN-M, NTN-N, NTN-RI e NTN-R2.

14 No Apêndice 2.2 ao final da dissertação, encontram-se alguns exemplos de Comunicados e Portarias de
colocação de títulos, emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.
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No leilão primário, o valor de face da NTN-D é sempre de R$l.OOO,OO,sobre o qual

são acrescidos os juros pagos semestralmente, mais a variação positiva ou negativa

da taxa de câmbio entre o dólar americano e o real. No entanto, de acordo com as

expectativas do mercado, a NTN-D pode ser colocada no mercado com deságio

(demanda por juros maiores do que o cupom do título) ou com ágio (juros menores

do que o cupom). Portanto, se o resultado do leilão sai ao par (R$1.000,00), a

remuneração para o investidor será de exatamente 6% sobre a variação do dólar. Se

o leilão sai com deságio, o investidor obterá um rendimento de acima de 6% sobre a

variação do dólar. Se o leilão sai com ágio, a remuneração será menor do que 6%

sobre a variação do dólar.

As propostas para o leilão devem ser feitas sob a forma de PU, com seis casas

decimais. No Exemplo 2.5, mostramos como calcular o PU para apresentar uma

proposta em um leilão de NTN-D.

Exemplo 2.5
Neste exemplo, vamos calcular o PU de uma NTN-D para que possamos apresentar

uma proposta em um leilão, objetivando uma remuneração de 19,5% sobre a

variação cambial.

Suponhamos os seguintes dados:

data de emissão em 20/11/98

data do vencimento em 20/02/01

• pagamento dó cupom, nas seguintes datas'"

22/02/99: 94 dias corridos ou 3 meses a partir da data de emissão
20/08/99 : 273 dias corridos ou 6 meses a partir da data de emissão
21/02/00 : 458 dias corridos ou 12 meses a partir da data de emissão
21/08/00: 640 dias corridos ou 18 meses a partir da data de emissão
20/02/01 : 823 dias corridos ou 24 meses a partir da data de emissão

15 Partindo da data de vencimento do título, o pagamento de juros sempre é feito em intervalos semestrais.
Dado que o vencimento e a emissão ocorram no dia 20, o pagamento de juros sempre será no dia 20 ou 110 dia
útil subseqüente.
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o primeiro passo é calcular o valor do pagamento do cupom, em cada uma das

datas acima. Esse cálculo é feito de acord? com a seguinte fórmula:

[ j
meses de provisionamento de juros) ] .

. (cupom da NTN -D 12Juros = + 1 -1 X valor de face
100

Logo, para as seguintes datas, teremos os seguintes juros,

22/02/99 : juros = [C~o+ 1f ~)-I] x 1.000= R$14,67384616

. [( 6 j~) ]20/08/99: Juros = 100+ 1 -1 x 1.000= R$29,563014

[(
6 j~) ]21/02/00: juros = 100+ 1 -1 x 1.000= R$29,563014

[(
6 j~) ]21/08/00: juros = 100+ I .-1 x 1.000= R$29,563014

, [ j6)]6 12
20/02/01 : juros = (100 + 1 -I x 1.000= R$29,563014

Finalmente, para chegarmos ao PU da proposta, precisamos trazer a valor presente

cada um dos pagamento dos juros e a amortização do principal, à taxa de desconto

de 19,5%(taxa de retorno desejada), de acordo com a seguinte fórmula:

16 Quando a sétima casa decimal é maior ou igual a cinco, arredonda-se para cima a unidade da sexta casa
decimal, quando é menor que cinco, mantém-se a unidade da sexta casa decimal. Exemplo: 1'~6553215 passa a
ser 1,655322; 1,6553214 passa a ser 1,655321.
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V I (juros e/ou principal)a or presente = .
[ I+( taxa de ret~:o desejada )_dia_s c_orr_id_os_ent_r\::-:-d;;::-3 i_nic_ial_e o_e_ven_M 1

em que, "evento" significa pagamento de juros ou amortização.

Logo, para os pagamentos de juros e amortização, calculamos o valor presente

como a seguir,

22/02/99 : (14,673846) = 14 015838

[1+Cl~~f~1 '

20/08/99: (29,563014) = 25 875083

[1+(~~~):;;J'
21/02/00: (29,563014) = 23 641111[l+(~~f:] ,
21/08/00 : (29,563014) = 21631663

[1+(~~)~:J '
20/02/01: (29,563014) = 19783357[l+(~~~):::],
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20/02/01 : (1.000) = 669192818

[1+(~~~)::] , .

Finalmente, o PU para a proposta no leilão é o somátorio dos valores presentes em

cada um dos eventos acima, isto é,

PU da proposta = 14,015838+25,875083+23,641111 +21,631663+ 19,783357+669,192818

PU da proposta = R$774,139870

Diferentemente dos outros leilões de títulos públicos abordados até aqui, os leilões

de N1N-D são do tipo holandês, em que o Banco Central escolhe apenas um

determinado PU, equivalente a uni. determinado nível de taxa de juros, dentre as

propostas apresentadas. Todas as propostas com PU acima do PU de corte (PU

escolhido) - isto é, abaixo da taxa equivalente ao PU escolhido - são aceitas e todas

as propostas que com PUs menores que o PU de corte (e que, portanto exigem taxas

de retorno maiores do que o nível equivalente ao PU de corte) são descartadas. Em

outras palavras, neste tipo de leilão existe apenas uma única taxa. O Exemplo 2.6 a

seguir ilustra o procedimento acima.

Exemplo 2.6
Suponhamos que as propostas abaixo sejam todas para um determinado leilão,

• proposta 1 (nossa proposta do Exemplo 2.5) : R$774,139870

• proposta 2: R$770,678403

• proposta 3 : R$776,989820

• proposta 4 : R$772,987824

• proposta 5 : R$771,983393

proposta 6: R$779,468347
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Suponhamos ainda que o Banco Central escolha a nossa proposta (proposta 1),

correspondente a 19,5%ao ano de juros, como o "ponto de corte". Nesse caso, toda

a emissão sairá com o nosso PU, R$770,678403.Conseqüentemente, as propostas 3 e

6 seriam aceitas com o mesmo PU da proposta escolhida (proposta 1); as propostas

2, 4, e 5 seriam descartadas.

Dando continuidade ao exemplo anterior, suponhamos que realmente

conseguíssemos comprar a NTN-D ao PU .de R$774,139870e que, transcorrido um

determinado período de tempo, desejássemos saber qual o valor de mercado da

nossa NTN-D. Suponhamos ainda que a taxa de desconto utilizada pelo mercado'?

para o prazo até o vencimento do título seja de 20,0%ao ano exponencial (365 dias).

No Exemplo 2.7, ilustramos como proceder para calcular o valor da NTN-D entre as

datas de emissão e a data de vencimentol'',

Exemplo 2.7
Suponhamos que se tenha transcorrido um ano (a data atual seria 22/11/99) e que

as taxas de câmbio PTAX 800 nos dia úteis imediatamente anteriores à data de

emissão do título e à data atual seja de 1,9400 R$/US$ e 1,1944 R$/US$,

respectivamente.

Para calcular o valor atual da NTN-D teríamos que descontar novamente o fluxo de

caixa de pagamento de juros e a amortização ao valor presente na data atual, de

acordo com a fórmula a seguir (mesma do Exemplo 2.5):

17 Poderíamos ainda calcular o valor da NTN-D de acordo com a própria curva do título através da mesma
metodologia. Ou seja, o fluxo deveria ser descontado ao cupom cambial de 19,5% ao invés de adotar a taxa de
mercado (20,0% a.a. Exemplo 2.7) vigente para este determinado prazo no momento da negociação do título no
mercado secundário.

18 O cálculo para o valor da NTN-D no vencimento é o mesmo do Exemplo 2.7.

19



em que, "evento" significa pagamento de juros ou amortização.

Portanto, teríamos os seguintes pagamentos de juros ainda a ocorrer:

[ j6)]6 i2
21/02/00: juros; (100 + I. -I x1.000o R$29,563014

[(
6 J(~)]21/08/00: juros = 100 + 1-1 x 1.000= R$29,563014

[(
6 1~) ] .20/02/01 : juros = 100 + 1) -) xl.OOO=R$29,563014

Nestas datas, os prazos em dias corridos entre a data atual e os pagamentos de juros

e amortização seriam os seguintes,

•
21/02/00: 91 dias corridos
21/08/00: 273 dias corridos
21/02/01 : 456 dias corridos

•

•

o valor presente destes fluxos seria de

21/02/00 : (29,563014!.= 28,249296

[I + (120~)](,,, 1
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21/08/00: (29,563014) = 25 794403 .

[I+(I~~t~) ,
20/02/01 . (29,563014) = 23 541080

. [I+( I~~)](::) ,

20/02/01 . (1.000) = 796301761

. [I+(I~~)f::J '
Logo, o somatório seria de 873,886540. A esse valor é acrescida a variação cambial

de acordo com a seguinte fórmula:

PTAX800do dia anterior a data atual I d flx va or presente o uxo
PTAX 800do dia útil anteriora emissão .

Portanto,

1,9400x873,886540= 1.419,407140
1,1944

2.2. Títulos Emitidos pelo Banco Central do Brasil

o Banco Central do Brasil iniciou suas atividades operacionais em 1965,19com a

missão de assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda nacional. O

19 Criado pela Lei 4.595 de 31/1211964.
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Banco Central é responsávelw pelo controle da liquidez do sistema financeiro

nacional, realizado principalmente através da emissão e recompra de títulos.

As principais competências do Banco Central são:

• a formulação e gestão das políticas monetárias e cambial;

• a regulamentação e supervisão do Sistema Financeiro Nacional;

• a prestação de serviço de suporte às transações financeiras e ao meio circulante.

No exercício de suas funções.ê! cabe ao Banco Central plenos poderes nas seguintes

áreas:

• controle da política monetária;

• controle das operações de crédito, em todas as suas formas;

• controle e fiscalização da política cambial e das relações financeiras com o

exterior;

• organização, disciplina e fiscalização do Sistema Financeiro Nacional, e

ordenamento do mercado financeiro;

• emissão de papel moeda, moeda metálica e execução dos serviços no meio

circulante.

No universo dos títulos emitidos pelo Banco Central, é possível notar uma série de

características comuns. Faremos a seguir uma descrição geral dessas características

para, posteriormente, descrever as particularidades dos títulos de maiorvolume em

poder do mercado.P em subseções específicas.

20 Consulte http://bcb.gov.br/htms/sobre/historico.shtm para maiores detalhes

21 Consulte http://www.bcb.gov.br/htms/sobrc/funcocs/shtm para maiores detalhes.

22 Entende-se por "em poder de mercado" os títulos não pertencentes à carteira do Tesouro Nacional e Banco
Central, ou seja, a posição que se encontra na carteira dos Bancos Comerciais, Bancos de Investimentos,
Fundos de Investimento, Empresas Privadas e Públicas, Companhias de Arrendamento Mercantil, Seguradoras,
e outros investidores.
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Os títulos emitidos pelo BancoCentral são necessariamente instrumentos de política

monetária, negociados em leilões de oferta pública primária ou no mercado

secundário, com ou sem a intervenção do Banco Central.

Os leilões primários são realizados semanalmente no dia útil imediatamente

anterior a toda quarta-feira, confirmados através da divulgação de Comunicados no

Sistema de Informações do Banco Central- SISBACEN.

O mercado secundário existe com ou sem a intervenção do Banco Central. A

atuação no mercado secundário pelo Banco Central é feita de duas formas, nas

operações conhecidas como "leilões informais" ou go arounds. As intervenções

podem ocorrer através de operações compromissadas (compra ou venda com

reversão garantida em um, prazo pré-definido, normalmente um dia útil), ou

operações definitivas de venda pelo Banco Central, nas quais o título incorpora-se à

carteira da instituição compradora. Os leilões informais são realizados por via

telefônica apenas com os dealers,23 enquanto os formais iniciam-se com a divulgação

de Comunicados oficiais e o acatamento de propostas enviadas por escrito pelos

compradores.

23 São instituições financeiras periodicamente credenciadas pelo Banco Central como seus agentes,
selecionadas entre as mais atuantes do Sistema Financeiro.
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A seguir, na Tabela 2.2, podemos perceber os principais títulos emitidos pelo Banco

Central, ordenados pelo estoque em poder do mercado.

Com base na tabela acima, notamos que os títulos de maior volume em poder do

mercado, representando 51% do volume total, são os seguintes:

• Bônus do Banco Central Série A - BBC-A

• Notas do Banco Central Série Especial - NBC-E

Nas subseções a seguir, exploramos as principais características de cada um dos

títulos acima.ê+na seguinte ordem: i) os híbridos (prefixado e pós-fixado) - BBC-A;e

ii) cambial- NBC-E.

2.2.1. Bônus do Banco Central Série A - BBC-A

o BBC-Aé uma série específica de BBC,cuja particularidade é ser um título híbrido,

exatamente como a NTN-S, título híbrido emitido pela Secretaria do Tesouro

24 Consulte BACEN (1997) e FINGER (1999) para maiores detalhes sobre as característic~s dos títulos
emitidos pelo Banco Central do Brasil. Para maiores detalhes sobre a formação de preços, consulte
SECURA TO (1999) e CASTRO (1999).
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Nacional, abordado na subseção 2.1.3. É um título que tem duas fases distintas de

remuneração.

Na primeira fase, é um título prefixado, negociado com desconto sobre o valor de

face (como a LTN, abordada na subseção 2.1.1); termina essa etapa com 100% do

valor de face, R$1.000,00.Imediatamente após o fim da fase prefixada, inicia-se a

fase pós-fixada, na qual o valor de face de R$ 1.000,00será indexado, a cada dia útil,

pela taxa SELIC, assim como a LFT, abordada na subseção 2.1.2. Assim como no

caso da NTN-S, os juros e o principal de um BBC-A somente são pagos no

vencimento do título. O prazo mínimo de um BBC-Aé de 28 dias.

Os leilões primários são divulgados através de comunicados no SISBACEN, que

necessariamente estabelecem os períodos em que o BBC-A será prefixado e pós-

fixado. Geralmente, o Banco Central divulga o volume a ser colocado, embora isso

não seja obrigatório. Os leilões são simples e competitivos, nos quais as melhores

propostas, isto é com os maiores preços, vão sendo atendidas até o volume total ser

atingido. O Banco Central pode também decidir não colocar todo o volume, caso os

preços ofertados pelo mercado estejam abaixo do esperado. O volume mínimo para

participação de um leilão primário é de 50 títulos; volumes maiores devem ser

múltiplos de 50.

Para um exemplo de cálculo do rendimento ao longo da vida do BBC-A, veja o

Exemplo 2.4, mostrado anteriormente, quando da apresentação das características

da NTN-S. Os cálculos são idênticos.

A negociação no mercado secundário do BBC-Adepende basicamente do período

em que este se encontra no momento da transação. Se o BBC-A está em sua fase

prefixada, ele é negociado com desconto sobre o valor nominal, o que determina

uma remuneração prefixada, exatamente como uma L1N. Se o BBC-Aestá em sua
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fase pós-fixada, ele é negociado com ágio ou deságio sobre a taxa SELIC,

exatamente como uma LFT.

2.2.2. Notas do Banco Central Série Especial- NBC-E

A NBC-E é o título público indexado à variação do dólar comercial americano

emitido pelo Banco Central de maior volume em poder do mercado (vide Tabela 2.2

acima).

A NBC-E, que funciona exatamente como a NTN-D (abordada na seção 2.1.4), tem

importante função na política cambial do Governo, como instrumento de proteção

(hedge) contra oscilações do dólar comercial (PTAX 800 divulgado pelo Banco

Central). Além da variação cambial, assim como a NTN-D, a NBC-E paga juros

semestralmente de 6% ao ano, calculado exponencialmente sobre o valor de face de

R$1.000,00(principal). O seu prazo mínimo de emissão é de um mês.

No leilão primário a NBC-E pode ser emitida com deságio ou ágio sobre o valor de

face (R$1.000,00), dependendo das condições do mercado. Quanto maior o risco

percebido pelo mercado no título, maior será o deságio exigido e, portanto, maior a

remuneração exigida para o carregamento do título. No caso de menor percepção

de risco pelo mercado, o título pode vir a ser negociado com ágio, o que implica

num rendimento menor do que 6% ao ano sobre a variação cambial.

O leilão primário de NBC-E é divulgado ao mercado com antecedência mínima de

um dia útil, através de Comunicados do Banco Central, nos quais devem constar no

mínimo a intenção do volume de colocação e a data de vencimento do título.25

25 No Apêndice 2.3 ao final dessa dissertação, encontram-se alguns exemplos de Comunicados de colocação de
títulos, emitidos pelo Banco Central do Brasil.
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Da mesma forma que os leilões de NTN-D (vide Exemplo 2.6 acima), os leilões de

NBC-E são do tipo holandês, no qual todas as propostas são niveladas por um único

PU, escolhido pelo Banco Central entre as propostas apresentadas. O Banco Central

ainda se reserva o direito de não colocar todo o volume anunciado, ou até mesmo

cancelar o leilão, caso as propostas apresentadas não estejam em linha com a sua

expectativa.

As propostas para o leilão devem ser feitas sob o formato de preço unitário (PU),

com seis casas decimais. Para um exemplo de cálculo de uma NBC-E, veja o

Exemplo 2.5, acima, que calcula o valor da NTN-D que é idêntico ao cálculo do

valor de uma NBC-E.

2.3. O Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC

Desde 1979,26 o SELIC, administrado pelo Banco Central, é a instituição mais

importante na liquidação e custódia de títulos públicos no mercado brasileiro. Toda

e qualquer transação em que ocorra troca de propriedade de títulos públicos

federais é registrada, transferida e liquidada pelo SELIC, eletronicamente.

Atualmente, além do Banco Central, todos os bancos comerciais e múltiplos e

demais instituições financeiras fazem parte do SELIC.

O SELIC foi criado com o objetivo de organizar e simplificar a liquidação e custódia

dos títulos públicos no mercado aberto. Um dos maiores exemplos de ganho da

eficiência operacional é a inexistência física dos títulos, que são atualmente apenas

escriturais.

26 O SELlC foi criado através da Circular número 366 de II de outubro de 1979 do Banco Central do Brasil e
alterada pela Carta Circular do Banco Central do Brasil número 2.311 de 19 de maio de 1993.
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A liquidação financeira de títulos públicos é feita através de débitos e créditos nas

contas de reserva bancária dos agentes participantes (comprador e vendedor) da

transação. A reserva bancária é uma forma de moeda que as instituições financeiras

possuem junto ao Banco Central, e que tem poder de liquidação em DO (não

dependem de compensação). As instituições não financeiras que não possuem conta

de reserva bancária junto ao Banco Central utilizam-se de outro conceito de moeda

conhecido como ADM, que somente tem poder de liquidação financeira após sua

compensação (comprovação de fundos) em.Dj-I.

Além das atividades de liquidação e custódia, o SELIC é responsável pelo cálculo

da taxa de juros SELIC,que é uma importante referência como taxa de juros básica

da economia.

2.3.1. A taxa de juros SELIC

As instituições financeiras geralmente administram o seu fluxo de caixa de curto

prazo através de operações no mercado aberto (open market), com compras de títulos

públicos no mercado secundário com compromisso de venda ou financiamento por

apenas um dia (overnight). Essas operações, que ocorrem ao longo do dia, são todas

registradas pelo SELIC e liquidadas financeiramente nas contas de reservas

bancárias das instituições financeiras participantes.

As taxas das operações de ooernighi, realizadas no mercado aberto entre as

diferentes instituições financeiras, que envolvem os títulos de emissão do Tesouro

Nacional e do Banco Central, formam a base para o cálculo da taxa SELIC.Portanto,

a taxa SELIC é um indicador diário da taxa de juros de curtíssimo prazo, podendo

ser definida como a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados com

os títulos públicos federais.
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A taxa SELICé calculada de acordo com a seguinte fórmula:

;=1 -1 x l00 = taxa SELIC

252

em que,

Lj - fator diário correspondente à taxa da j-ésima operação;

Vj - valor financeiro correspondente à taxa da j-ésima operação;

j - número da operação que pode variar de uma até "n" operações;

11 - número total de operações que compõe a amostra.

No cálculo da taxa SELIC são levadas em conta todas as taxas de juros das

operações de overnight, ponderadas pelos respectivos montantes em reais. Porém,

com o objetivo de evitar taxas atípicas na amostra, eventualmente distorcendo o

cálculo da média, foram estabelecidas as seguintes regras:

• a amostra considerada sempre tem como meta atingir 95% do valor da somados

produtos das diversas taxas pelos respectivos montantes em reais, obtidos no

universo das observações;

• no caso de distribuição simétrica em torno da média, são desprezados 2,5% da

soma dos produtos das taxas pelos respectivos montantes em cada extremidade da

distribuição; quando a distribuição tem uma cauda mais longa à direita, são

desprezados 5% (cinco por cento) da soma dos produtos das diversas taxas pelos

respectivos montantes em reais da extremidade que contém as maiores taxas

(assimetria à direita); e

• ocorrendo assimetria à esquerda, são desconsiderados da amostra os 5% (cinco

por cento) da soma dos produtos das taxas pelos respectivos montantes localizados

à esquerda da média.
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Segundo comentários oficiais do próprio SELIC, "o formato mais freqüente da

curva de distribuição das taxas é o simétrico com um pico bastante acentuado

centrado na média, o que torna mais usual o corte de ambas as extremidades."27

o cálculo final da taxa SELIC é diariamente divulgado durante a parte da manhã,

sempre referente aos negócios ocorridos no dia útil imediatamente anterior, através

dos terminais do SELICe do SISBACEN.

o Exemplo 2.10, a seguir, ilustra o cálculo da taxa SELIC.

Exemplo 2.10
Suponhamos que os dados a seguir na Tabela 2.5 representem todas as operações

ooernight que aconteceram num determinado dia, apresentados por ordem

cronológica.

Tabela 2.3
Operações de Ovemight
(ordem cronológica ao longo do dia)

Número da Volume financeiro TaxaOver (A) x (B)
Operação R$OOO %a.a.

(A) (B) (C)
5,000 18.78% 939

2 800 19.05% 152
3 1,500 19.28% 289
4 3,500 19.08% 668
5 2,300 18.88% 434
6 2,500 18.98% 475
7 350 19.33% 68
8 450 19.15% 86
9 4,100 19.18% 787
10 2,300 19.28% 444
II 1,500 19.08% 286
12 3,000 18.98% 570
13 3,400 18.98% 645
14 230 19.08% 44
15 7,800 19.18% 1,496
16 2,000 19.08% 382

Soma dos Produtos 7,765

27 Comunicado especial do SELIC de 23/09/99.
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A partir desses dados brutos, ordenamos os dados, para verificar a característica da

distribuição da população. A Tabela. 2.4 a seguir contém os dados em ordem

crescente da soma do produto (coluna C).

Tabela 2.4
Operações de Ovemight
(ordem ascendente do produto - coluna C)
Número da Volume financeiro TaxaOver (A) x (B) %da %da
Operação R$ 000 %a.a. população população

(A) (B) (C) acumulado
14 230 19.08% 44 0,57 0,57
7 350 19.33% 68 0,88 1,45
8 450 19.15% 86 1,11 2,56
2 800 19.05% 152 1,96 4,52
II 1,500 19.08% 286 3,68 8,20
3 1,500 19.28% 289 3,74 11,92
16 2,000 19.08% 382 4,92 16,84
5 2,300. 18.88% 434 5,59 22,43
10 2,300 19.28% 444 5,72 28,15
6 2,500 18.98% 475 6,12 34,27 \
12 3,000 18.98% 570 7,34 41,61
13 3,400 18.98% 645 8,31 49,92
4 3,500 19.08% 668 8,60 58,52
9 4,100 19.18% 787 10,14 68,66

5,000 18.78% 939 12,09 80,75
15 7,800 19.18% 1,496 19,25 100,00

Soma dos Produtos 7,765
% da população 100.00
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Analisando a distribuição de acordo com o Gráfico 2.1 a seguir, podemos perceber

visualmente que a distribuição do nosso exemplo é centralizada em relação à média.

Gráfico 2.1

Distribuição da Freqüência

O-50 50-100 100-300· 300-500 500-700 700-1000 1000-...

Volume X Taxa (coluna C)

Observamos no Gráfico 2.1 que a faixa central, onde se encontra a média de 485,31,

concentra o maior número de operações. Portanto, a população utilizada neste

exemplo apresenta uma distribuição simétrica em torno da média. De acordo com a

metodologi~ utilizada pelo SELIC,devemos desprezar 2,5% da soma dos produtos

das taxas pelos respectivos montantes em cada extremidade da distribuição, isto é,

são abandonados os pontos extremos da curva de distribuição.

Na Tabela 2.5, a seguir, de acordo com a metodologia do SELIC, desprezamos

totalmente as operações de número 14 (o menor dos produtos, coluna C) e 7 (o

segundo menor). Enquanto que desprezamos também 95,82% da operação de

número 8 (o terceiro menor) para que o total desprezado desta extremidade fosse de

2,5% da soma dos produtos das taxas. Na outra extremidade, desprezamos 12,97%

da amostra de número 15 (o maior dos produtos) para que atingíssemos o desprezo

de 2,5% da extremidade à direita da média.
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Tabela 2.5
Operações de Ovemight
com corte dos extremos inferior e superior
(ordem ascendente do produto - coluna C)
Número Volume TaxaOver (A) x (B) %da %da
da financeiro
Operação R$ 000 %a.a. população população

(A) (B) (C) acumulado
14 230 19.08% 44 0,57 0,57
7 350 19.33% 68 0,88 1,45
8 431 19.15% 82 1,05 2,50
8 19 19.15% 4 0,06 2,56
2 800 19.05% 152 1,96 4,52
11 1,500 19.08% 286 3,68 8,20
3 1,500 19.28% 289 3,72 11,92
16 2,000 19.08% 382 4,92 16,84
5 2,300 18.88% 434 5,59 22,43
10 2,300 19.28% 444 5,72 28,15
6 2,500 18.98% 475 6,12 34,27
12 3,000 18.98% 570 7,34 41,61
13 3,400 18.98% 645 8,31 49,92
4 3,500 19.08% 668 8,60 58,52
9 4,100 19.18% 787 10,14 68,66
1 5,000 18.78% 939 12,09 80,75
15 6,788 19,18% 1.302 16,75 97,50
15 1.012 19.18% 194 2,50 100,00.
Total 38,707 7,377

% da amostra 95.00% 100.00
Taxa SELIC 19.06%

Após O tratamento dos dados, desprezando as taxas 2,5% da população de cada

uma das duas extremidades, finalmente chegamos ao cálculo da taxa SELICno final

da Tabela 2.5 acima, através da divisão da soma dos produtos das taxas pela soma

do volume.

Portanto, a Taxa SELICé calculada da seguinte forma:

7377Taxa SELIC=' = 19,06% ao ano over
38,707
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2.4. O Comitê de Política Monetária - COPOM29

Dentre as competências do Banco Central, podemos certamente destacar a

importância da formulação e gestão da política monetária. Neste contexto, em

199630 foi instituído o COPOM, com o objetivo de estabelecer as diretrizes da

política monetária e orientar o mercado em relação a taxa de juros básica da

economia através da divulgação de uma meta para a taxa SELIC,válida durante o

período entre as reuniões do COPOM.

São programadas anualmente dez31 reuniões ordinárias; adicionalmente podem ser

convocadas pelo Banco Central reuniões extraordinárias sempre que for necessário.

O COPOM é composto por oito membros da Diretoria Colegiada do Banco Central

com direito a voto e é presidido pelo Presidente do Banco Central, que tem o voto

de qualidade.

O COPOM define em suas reuniões a meta para a taxa SELIC a vigorar entre os

períodos das suas reuniões. Essa decisão é embasada em análise da conjuntura,

abrangendo índices de preços, nível de atividade, evolução dos agregados

monetários, avaliação das tendências da inflação, finanças públicas, ambiente

externo, evolução do mercado doméstico de câmbio, operações com as reservas

internacionais, estado da liquidez bancária, operações de mercado aberto, finanças

públicas e balança de pagamento. Além disso, o COPOM é responsável por

monitorar o desempenho do regime de metas para inflação (inflation target).

28 Desprezando os valores em negrito.

29 Consulte http://www.baccn.gov.br/htms/copom/a-hist.shtm para o histórico do COPOM.

30 Instituído em 24 de junho de 1996 pela Circular número 2.900 do Banco Central.
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As metas da taxa SELIC são definidas na representação da taxa over anualizada e

podem ser acompanhadas ou não de um viés que pode ser de alta ou de baixav, O

viés confere ao Presidente do Banco Central o poder de reduzir (viés de baixa) ou

elevar (viés de alta) a meta da taxa de juros sem ter que convocar uma reunião

extraordinária. O exercício do viés é feito através de um Comunicado do Banco

Central, divulgado na véspera de vigência da nova data.

31 A partir do ano de 2000 as reuniões ordinárias do COPOM passarão a ser mensais. Encontre o calendário das ..
reuniões já programadas no site http://www.bacen.gov.br/htms/copomlcaI2000.shtm . .

32 A ausência de viés é informalmente conhecida no mercado como viés "neutro".

.•.~
V'
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CAPíTULO 3 -Títulos Privados de Renda Fixa

Neste capítulo abordamos o mercado brasileiro de títulos privados de renda fixa.

Na Seção 3.1, fazemos uma apresentação geral desse mercado, registrando que o

mercado de títulos privados é menor do que o mercado de títulos públicos, e que as

emissões das instituições financeiras dominam as emissões das instituições não-

financeiras. Em seguida, na Seção 3.2, descrevemos os principais indexadores

utilizados na remuneração dos títulos. Nas Seções 3.3 e 3.4, expomos os principais

títulos emitidos pelas instituições financeiras e não financeiras, respectivamente,

bem como as suas principais características e peculiaridades. Já na seção 3.5,

abordamos a importância dos órgãos de liquidação, de custódia e de

regulamentação, tais como a Associação Nacional das Instituições do Mercado

Aberto (ANDIMA), Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos

(CETIP), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Associação Nacional dos

Bancos de Investimento (ANBID).

3.1. Aspectos Gerais

o conceito de títulos privados de renda fixa é amplo e engloba um grande espectro

de produtos e emissores. Entende-se por emissor privado todo aquele que não é

público, isto é, toda e qualquer pessoa jurídica não incluída nas esferas

governamentais (Município, Estado e Federação), além do Tesouro Nacional e do

Banco Central. Todas as outras instituições que possuam capital de origem privada,

mista ou pública, são consideradas emissoras de títulos privados. As emissoras

privadas são segmentadas em instituições financeiras e instituições não-financeiras,

porque elas seguem diferentes legislações.
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A Tabela 3.1, a seguir, apresenta uma lista de produtos de renda fixa custodiados na

CETIP,33de emissores privados.ê-

Os títulos privados representam a menor parcela do mercado de renda fixa

brasileiro, que é dominado pelos títulos públicos. Em 31 de março de 1999, o

volume financeiro de, títulos privados custodiados na CETIP totaliza R$91.081

milhões, contra R$364.474 milhões= de títulos públicos custodiados no SELIC.

Analisando, ainda, os dados da Tabela 3.1 e destacando os CDBs, que são de

emissão exclusiva de instituições financeiras, fica evidente que eles dominam' o

mercado de títulos privados. Na Seção3.3 vamos abordar os CDBs.

Diferentemente do mercado de títulos públicos, o mercado de títulos privados é

marcado por uma variedade de indexadores, na tentativa de atender à demanda

dos mais diversos investidores. Porém, geralmente os produtos têm baixa liquidez,

em parte, devido a problemas na legislação, os quais não serão abordados nesta

dissertação. Adicionalmente, a maior liquidez de alguns títulos públicos canaliza

J3 Na Seção 3.5 do Capítulo 3, abordamos a CETIP e suas funções no mercado de renda fixa.

34 Consulte FINGER (1999) e CASTRO (1999) para informações complementares sobre os instrumentos
privados de renda fixa.

35 O volume total é proveniente do somatório do volume de títulos emitidos pelo Tesouro Nacional (R$244.029
milhões) e pelo Banco Central (R$120.445). Esses dados encontram-se nas Tabelas 2.1 e 2.2, respectivamente,
do Capítulo 2.
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grande parte dos recursos para esse mercado, em detrimento do mercado de títulos

privados.

3.2. Os Indexadores

Os títulos privados de renda fixa caracterizam-se por apresentar uma grande

variedade de modalidades de remuneração. Nesta seção, abordamos os principais

indexadores utilizados pelo mercado, através da descrição das suas características

básicas e das respectivas metodologias de cálculo. Os títulos prefixados não estão

sendo abordados nesta seção, pois, por definição, não possuem nenhum indexador.

A descrição a seguir está organizada em três grupos distintos: os indexadores de

juros de mercado, os indexadores de índices de preços e os indexadores calculados

por órgãos do Governo.

3.2.1. Indexadores de Juros de Mercado

O principal indexador de juros do mercado baseia-se em operações de emissão de

Certificados Depósitos Interfinanceiros Extra Grup036 (CDI-over ou, simplesmente,

DI-over) prefixados. Essas operações são pactuadas por um dia útil, sendo

registradas e liquidadas pelo sistema CETIP, e são realizadas no mercado

interbancário de curtíssimo prazo, conhecidas como operações de overnight.37

36 No conceito de "extra grupo", as transações efetuadas dentro de um mesmo conglomerado (intra-grupo) são
desprezadas.

37 Securato (1999) registra que existem duas taxas de juros de curtíssimo prazo 110 mercado: I) a taxa SELIC,
abordada na Seção 2.3 do Capítulo 2, que é uma taxa de liquidação financeira em 00; e 2) a taxa do COI, que é
uma taxa de liquidação financeira em 0+ I. Conclui-se que o COI de hoje é uma sinalização para o SELIC de
amanhã.
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A Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP)e a Associação

Nacional das Instituições do Mercado Aberto (ANOIMA) calculam a média diária

da taxa do CO!. O método que cada uma aplica é descrito a seguir:38

COI-CETIP

Para o cálculo do DI Over Extra Grupo selecionam-se o universo do mercado

interbancário e as operações de um dia útil de prazo, considerando-se apenas as

operações realizadas entre as instituições de conglomerados diferentes (extra-

grupo), e desprezando-se as demais (intra-grupo). As taxas das operações utilizadas

para o cálculo do DI Over Extra Grupo são calculadas com base na seguinte

fórmula:

em que:
,

Dli = Taxa DI da í-ésima operação

VR; = Valor de Resgate da í-ésima operação

VEi = Valor de Emissão da i-ésima operação

A fim de excluir os dados que apresentem grande desvio em relação à média,

realiza-se o corte dos extremos, de acordo com a seguinte regra:

• ordena-se a população em ordem crescente do valor das taxas;

• despreza-se nos extremos de alta e de baixa o total de aproximadamente 5% do

número de operações.

Com base nas operações remanescentes, calcula-se a taxa média ponderada do 01-

Over Extra Grupo, de acordo com a seguinte fórmula:

38 Consulte o Apêndice 3.1 - Comunicado nº 113 da CETIP de 26 de janeiro de 1998, no final desse trabalho
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11=

252

j:LVE;
;=1

-1 xl00;=1

em que:

11= taxa média ponderada

DI; = Taxa DI da i-ésima operação

VEi = Valor de emissão da i-ésima operação

Além da média ponderada, amplamente utilizada pelo mercado, a CETIP também

calcula outras estatísticas, tais como mediana, taxa mínima, taxa máxima, variância,

desvio padrão, coeficiente de Pearson e Curtose. Todas estas estatísticas visam a dar

maiores informações sobre a distribuição da taxa calculada.

Além de calcular a taxa do CDI-CETIP, a CETIP exerce outras importantes funções

de custódia e liquidação no mercado de títulos privados de renda fixa, que são

abordadas na Seção 3.5 deste capítulo. Na presente seção focamos apenas na

metodologia de cálculo da taxa do CDI-CETIP.39

CDI-ANDIMA

A taxa CDI da ANDIMA é calculada a partir de uma amostra composta pelo

volume total das operações e respectiva taxa média, fechadas no overnight por doze

instituições financeiras.s? São desprezados os dados máximo e mínimo, ou seja, são

para maiores detalhes.

39 A taxa do cm da CETIP pode ser obtida diariamente no Boletim Diário da CETIP ou no site
http://www.cetip.com.br .

40 O critério de escolha das instituições financeiras que participam de amostra não nos foi informado
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utilizadas apenas dez instituições na amostra para o cálculo da média final, a qual é

ponderada pelo volume das transações.O

A ANDIMA também desempenha funções fundamentais no desenvolvimento do

mercado de títulos privados de renda fixa, abordadas na Seção 3.5 deste capítulo.

TaxaANBID

o indicador conhecido no mercado como Taxa ANBID constitui importante

referência no mercado local de renda fixa, principalmente no mercado de

debêntures e de notas promissórias (commercial papers).42 Diferentemente das taxas

de juros abordadas acima.. que são calculadas exclusivamente com base em

transações entre ;instituições financeiras, a Taxa ANBID tem como principais
\ .

componentes a remuneração dos Certificados de Depósito Bancário (CDBs) e dos

Recibos de Depósito Bancário (RDBs).43A metodologia de cálculo é similar à

metodologia da Taxa Básica Financeira (TBF),44calculada pelo Banco Central.

A Taxa ANBID é de divulgação diária e é sempre calculada com base nos seguintes

prazos: 30, 60, 90, 180 e 360 dias corridos.f Esses prazos são os mesmos utilizados

pelo mercado de CDBs e RDBs. Os dados são coletados até o meio-dia do dia útil

imediatamente seguinte ao dia de referência. Fazem parte da amostra vinte e oito

41 A taxa do CDI da ANDIMA pode ser obtida diariamente no Boletim Diário da ANDIMA ou no site
http://www.andima.com.br .

42 Abordadas na Seção 3.4 deste capítulo.

43 Abordados na Seção 3.3 deste capítulo.

44 Abordada mais adiante, ainda nesta Seção 3.2.

45 Estes prazos podem variar em alguns dias, nos casos em que os vencimentos não recaiam em dia útil. Os
prazos são alongados até o primeiro dia útil seguinte.

41

http://www.andima.com.br


instituições selecíonadas= pela ANBID, dentre bancos de investimentos, múltiplos e

comerciais. Cada instituição selecionada envia à ANBID as seguintes informações: i)

uma taxa média ponderada pelo volume de todas as sua operações de RDBs e

CDBs;47e ii) o volume total de todas as operações fechadas no dia, para cada um

dos cinco prazos em que a taxa é divulgada.

Após receber os dados das instituições selecionadas, a ANBID calcula uma média

aritmética simples e o desvio padrão das taxas recebidas, a fim de selecionar as

taxas que serão utilizadas no cálculo final da Taxa ANBID. Após o cálculo da média

aritmética simples e do desvio padrão das taxas, é feito um corte dos extremos

inferior e superior, das taxas que se encontram fora do intervalo de dois desvios-

padrão. Somente são utilizadas, então, as taxas que estão compreendidas no

intervalo entre os dois desvios abaixo e acima da média. O procedimento de cálculo

para a seleção das taxas é apresentado abaixo.

Para o cálculo da média aritmética simples utiliza-se a seguinte fórmula:

NL Taxa;
Taxa Média = ..,!;;-=.!.I __ -

N

em que,

Taxa; = taxa fornecida pela i-ésima instituição para um determinado prazo padrão;

N = número de instituições selecionadas para fornecer dados.

Para o cálculo do desvio-padrão utilizamos a seguinte fórmula:

46 O critério de seleção não está claramente divulgado pela ANBID. Porém, as instituições selecionadas
aderem, por escrito, à sistemática de cálculo da taxa. O número de instituições selecionadas pode variar, a
critério da ANBlD.

47 As taxas das operações com CDls também são incluídas no cálculo da taxa média ponderada, mas como as
operações com CDls de prazo mais longo que um dia útil são de volume irrisório no mercado, esse dado toma-
se desprezível no cálculo da taxa ponderada.
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Desvio Padrão =

NL (Taxa; - TaxaMédia Y
i-I

N-I

Finalmente, são selecionadas, para o cálculo da Taxa ANBID, as taxas

compreendidas no seguinte intervalo:

(Taxa Média - 2 x Desvio Padrão) < x < (Taxa Média + 2 x Desvio Padrão)

em que,

x = taxa do CDB/RDB que será utilizada no cálculo da Taxa ANBID.

A fim de ilustrar essa seleção de taxas, suponhamos um caso em que, para um

prazo de 30 dias, a Taxa Média encontrada seja de 19% ao ano, e que o desvio-

padrão das taxas seja de 1%. Nesse caso, de acordo com a fórmula acima, as taxas

compreendidas entre 17% e 21% seriam utilizadas para o cálculo da Taxa ANBID.

Finalmente, após a seleção da amostra a ser utilizada, a Taxa ANBID é calculada

por urna taxa média ponderada pelo volume de emissão dos CDBs e RDBs

selecionados, de acordo com a seguinte fórmula:

Q'L (Valorj do CDB ou RDBxTaxaj)

'-ITaxa ANBID = ...f..J-~-=- _
QL(Valorj do CDB ou RDB)

j=1

em que,

Taxa, = Taxa do CDB ou RDB fornecida pela j-ésima instituição para um

determinado prazo,
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Valor, = Valor de emissão total de CDBs e/ou RDBs emitidos pela j-ésima

instituição a uma determinada taxa e prazo,

Q = quantidade de instituições selecionadas para um determinado prazo.

3.2.3. Indexadores de Índices de Preços

o principal índice de preços utilizado pelo mercado, na indexação de títulos

privados de renda fixa, é o Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio

Vargas (lGP-M). Trata-se de índice com alta credibilidade, devida a diversos fatores,

tais como a idoneidade da instituição que o calcula, a longa série histórica do IGP-

M, a confiabilidade estatística do índice, a abrangência das amostras, entre outras

qualidades. Porém, o grande diferencial do índice é a sua publicação mensal, que

sempre ocorre em torno do dia 30 do próprio mês de referência, e~quanto que a

maioria dos outros índices têm o seu resultado divulgado no decorrer do mês

seguinte. Além disso, o IGP-M é o único índice de abrangência nacional que tem

resultados preliminares divulgados a cada decêndio (10dias).

o IGP-M é obtido através da ponderação de três outros índices: o Índice de Preços

por Atacado (lPA), o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e o Índice Nacional de

Construção Civil (lNCC).

o IPA possui um peso de 60% na constituição do IGP-M, e mede a evolução de

preços praticados na comercialização atacadista, com abrangência nacional (15

estados da Federação). Ele é dividido em dois grupos principais: i) o IPA Agrícola -

que responde por cerca de um terço do IPA e que corresponde à variação de preços

.tanto dos produtos agrícolas, inclusive as commodiiies, como os de pecuária; ii) o IPA .

Industrial - que responde por cerca de dois terços do IPA e que corresponde à

variação de preços tanto dos insumos industriais, inclusive commodiiies, como dos

produtos industrializados.
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Os IPAs medem a variação de 481 produtos, no atacado, com abrangência nacional

de pesquisa, e são o único índice de preços que abrangem a esfera atacadista.

Dentre os produtos abrangidos, existem os insumos industriais e as commodiiies

industriais e agrícolas, e todos eles são regidos por preços internacionais (há casos

em que os produtos são, originalmente, cotados em dólares). Devido à abrangência

geográfica do índice e a sua dispersão setorial, há uma grande dificuldade de obter-

se os preços dos produtos industriais. Essa dificuldade faz com que parte dos

levantamentos de preços dos produtos seja feita uma única vez no mês, através de

tabelas de preços fornecidas pelas empresas. Algumas dessas tabelas são coletadas

em dólares e, posteriormente, convertidas para Reais.

O IPC possui um peso de 30% sobre o IGP-M com abrangência geográfica nas

regiões de São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), e mede a evolução dos preços ao

consumidor. Consideram-se, separadamente, as variações de preços de cada região

metropolitana, que depois são ponderadas. O resultado é que 62,5% do IPC é

devido à variação de preços em SP e 37,5%do IPC é devido à variação de preços no

RJ. A ponderação dos grupos que compõem a pesquisa de cada região

metropolitana é móvel, e reflete a estrutura média das despesas de consumo das

famílias com rendimentos mensais entre um e 33 salários mínimos.

O INCC possui um peso de 10% sobre o IGP-M, e mede a evolução dos custos de

construções habitacionais em 18 capitais. É dividido em dois grandes grupos: i}.

materiais e serviços; e ii) mão-de-obra. Cada um desses grupos é responsável por (' ~-
,

cerca de 50% do INCC (a ponderação utilizada é móvel).

O IGP-M mede a variação de preços do dia 21 do mês anterior ao dia 20 do mês de

referência. É divulgado mensalmente, por volta do dia 30.Duas prévias também são J. !
divulgadas. As prévias do IGP-M representam a variação média de preços, em,

decêndios, sobre uma base de comparação fixa. Assim, a primeira prévia reflete a
~\.

\
1/
v'
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variação média de preços dos dez primeiros dias de coleta do IGP-M (dias 21 a30)

sobre os 30 dias anteriores, enquanto qu~ a segunda, a variação dos 20 primeiros

dias sobre os mesmos 30 dias. Por fim, o IGP-M mede a variação de 30 dias (dia 21

do mês anterior ao dia 20 do mês de referência) sobre os mesmos 30 dias anteriores

a este período.

3.2.3. Indexadores Calculados pelo Governo

Dentre os indexadores que são calculados por órgãos do Governo, os mais

importantes para o mercado de rendafixa são:

• Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)

• Taxa Básica Financeira (TBF)

• Taxa Referencial (TR)

Taxa de Turosde Longo Prazo (TILP)

A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)48foi criada pelo Governo para fornecer uma

orientação às operações de prazos mais longos (acima de um ano), devido à falta de

liquidez, no mercado local, de operações com prazos mais longos. Com a criação da

TJLP, o Governo Federal pretendia estimular os investimentos de longo prazo no

país, devido à ausência de. um mercado local de crédito com prazos compatíveis.

Atualmente, a TJLP é a principal referência dos custos de crédito junto ao Banco

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)e remunera o Fundo de

Amparo ao Trabalhador (FAT).

Desde a sua criação até janeiro de 1999, a TJLP era divulgada trimestralmente, nos

meses de fevereiro, maio, agosto e novembro. A partir daquela data, a TJLP passou

a ser divulgada nos meses de janeiro, abril, julho e outubro, com vigência de três

48A TJLP foi regulamentada pela Resolução número 2121 do Banco Central de 30 de novembro de 1994, que
se encontra no Apêndice 3.1, ao final desse trabalho.
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meses a partir do próprio mês de divulgação; O período de apuração do cálculo da

TJLP tem início no dia 16 do quarto mês anterior ao iníciode sua vigência, e termina

no dia 15 do mês imediatamente ao anterior. Tendo como exemplo a 1JLP válida

para o período de janeiro a março de 2000,o período de cálculo estende-se do dia 16

de setembro até o dia 15 de dezembro de 1999.

O cálculo da 1JLP leva em consideração as rentabilidades médias anualizadast? dos

seguintes instrumentos: i) os Títulos da Dívida Externa.w emitidos pelo Governo

Federal, com prazo maior que dois anos; e ii) os Títulos da Dívida Pública

Mobiliária Interna, emitidos pelo Governo Federal, com prazo maior que seis meses.

A 1JLP é calculada de acordo com a seguinte fórmula:

TJLP = (pxTDE)+ (q xTDI)

em que,

IDE = taxa média de rentabilidade dos títulos da dívida pública externa

IDI = taxa média de rentabilidade dos títulos da dívida pública mobiliária interna

federal

p = proporção do volume em circulação do título da dívida externa em relação ao

total da dívida em circulação

q = proporção do volume em circulação do título da dívida pública mobiliária

interna federal em relação ao total da dívida em circulação.ê!

A partir de janeiro de 1999, o Banco Central impôs um limite superior ao valor da

1JLP. Desde então, a 1JLP passou a ser calculada de duas formas: i) de acordo com

49 Veja a Resolução 2.121 do Banco Central (30/11/94), para detalhes de cálculo das médias.

5U A lista completa de títulos elegíveis encontra-se na Resolução 2.121 do Banco Central (30/11194),
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a fórmula acima; e ii) através de uma média aritmética simples do valor da taxa nos

últimos 12 meses, multiplicada pelo fator fixo de 1. A TJLP escolhida será a menor

dentre as duas.

Taxa Básica Financeira (TBF)

A Taxa Básica Financeira (TBF)é calculada pelo Departamento Econômico do Banco

Central, com periodicidade diária, e representa urna média de Certificados de

Depósito Bancário (CDB) e Recibos de Depósito Bancário (RDB)52emitidos pelas

maiores instituições do mercado. A TBFé também a principal base para o cálculo da

Taxa Referencial (TR),que é abordada mais adiante, nesta própria seção.

o Banco Central divulga a TBFválida para o mês que tem início no próprio dia de

referência e término no dia correspondente no mês seguinte. Quando o dia

referência não existe no mês seguinte, considerar-se-á o dia primeiro do mês

posterior.

Na amostra, são coletadas informações das 30 maiores instituições financeiras do

país, pelo volume de captação de CDBs e RDBs,no universo dos bancos múltiplos,

com carteira comercial ou de investimento, dos bancos comerciais, dos bancos de

investimento e das caixas econômicas. Consideram-se as taxas e os volumes de

captação de CDBs e RDBs com prazo entre 30 e 35 dias, ao longo de cada trimestre,

informados ao Banco Central.P excluídas as transações entre as instituições

pertencentes a um mesmo grupo ou conglomerado. Desconsideram-se da amostra

as duas maiores e as duas menores taxas mensais.

51 Atualmente, o fator de ponderação mínimo é arbitrado pelo Banco Central em 0,25. Vide Resolução 2.587
do Banco Central de 30 de dezembro de 1998 no Apêndice 3.1 ao final desse trabalho. ('

52 Os CDBs e RDBs serão abordados na Seção 3.3 deste capítulo.
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Como é uma taxa diária, a TBFé calculada através de dois procedimentos distintos:

um para dias úteis e o outro para dias não-úteis. Ambos os procedimentos são

apresentados a seguir.

Sendo o dia de referência um dia útil, a TBF é obtida a partir da taxa média

ponderada das taxas consideradas, de acordo com a seguinte fórmula:

em que,

Mi= taxa mensal média ajustada= da i-ésima instituição

Yi = montante dos CDBs/RDBs emitidos pela i -ésima instituição

Quando o dia de referência é um dia não-útil, a TBF é calculada em três etapas, de

acordo com as fórmulas a seguir:

Na primeira etapa, calcula-se o índice correspondente à TBF efetiva-dia do dia útil

imediatamente anterior ao dia de referência, conforme a fórmula abaixo,

I

I = (1+ TBF,'_I Ji
11-1 100

em que,

TBFu-l = TBFrelativa ao dia útil imediatamente anterior ao dia de referência
pf'--------------------------------------~----------------~

S3 Esta é uma informação oficial e obrigatória que deve ser fornecida pelo Sistema de Informações do Banco
Central (SISBACEN), em cumprimento ao disposto no artigo 2 da Circular número 2.132, de 6 de fevereiro de
1992.
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f = dias úteis compreendidos no período de vigência da TBFu-l;

Na segunda etapa, calcula-se o índice correspondente ao dia útil imediatamente

posterior ao dia de referência, conforme a fórmula abaixo,

1

J = (1+TBF,'+I Jg
11+1 100

em que,

TBFu+l = TBFrelativa ao dia útil imediatamente posterior ao dia de referência

g = dias úteis compreendidos no período de vigência da TBFu-l;

Na terceira etapa, calcula-se uma média geométrica de L-i e L-i conforme a fórmula

abaixo:

Finalmente, a TBFpara um dia não útil é obtida conforme a fórmula abaixo:

TBF = 1oox{I" -lrlo

em que,

h = número de dias úteis compreendidos no período de vigência da TBF, relativa ao

dia de referência.

S4 Ajuste de taxa anual (360 dias corridos) para taxa média em dias úteis. Veja no Apêndice 3.1 a fórmula da
média ajustadano Parágrafo II do Artigo 2 da Resolução 2.171 do Banco Central de 30 de junho de 1995.
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A taxa é apresentada com quatro casas decimais, utilizando as Regras de

Arredondamento, conforme Numeração Decimal (NBR 5891), estabelecidas pela

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Taxa Referencial (TR)

A TR foi criada em 1991,logo após o Plano Collor lI, para ser uma taxa de referência

da inflação futura, embutida nos juros nominais de mercado, modificando a

sistemática vigente de indexação à inflação passada. A idéia era descontar dos juros

nominais, a expectativa dos juros reais no período, resultando em uma taxa de

inflação projetada para o período. Por isso foi criado um redutor para ser aplicado

sobre as taxas de juros nominais.

A TR é divulgada diariamente pelo Banco Central, com período de vigência até o

mesmo dia do mês seguinte. A TR é uma taxa derivada da TBF;portanto, segue a

mesma sistemática de divulgação.

A TR é calculada sempre a cada divulgação de uma nova TBF. O cálculo da TR é

obtido pela aplicação de um redutor de acordo com a seguinte fórmula:

TR=100x [l+~l-lY.

em que,

R =a+bxTBFIII

em que,
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TBFm = média aritmética simples das TBFsrelativas aos cinco últimos dias úteis do

mês anterior ao mês de referência, expressa na forma decimal;

a = 1,0025

b = 0,45

Tanto a TR como o seu redutor R são calculados com quatro casas decimais na

forma percentual, com arredondamento matemático da quarta casa. O redutor R é

divulgado pelo Banco Central, sempre no segundo dia útil do mês de referência. A

constante a e o fator de ponderação b são estabelecidos pelo Banco Central e

vigoram por prazo indeterminado. Esses coeficientes podem ser alterados a

qualquer momento, com uma antecedência mínima de 180 dias em relação à sua

data inicial de vigência.

3.3. Títulos Emitidos por Instituições Financeiras

O sistema financeiro nacional é formado por instituições financeiras que são

reguladas pelo Banco Central do Brasil. Instituições financeiras as seguintes

instituições.P bancos comerciais; caixas econômicas; bancos de desenvolvimento;

cooperativas de crédito; bancos de investimento; sociedades de crédito,

financiamento e investimento; sociedades corretoras; sociedades distribuidoras;

sociedades de arrendamento mercantil; associações de poupança e empréstimo;

sociedades de crédito imobiliário; companhias hipotecárias; agências de fomento;

bancos múltiplos; e bancos cooperativos. Cada uma destas instituições segue um

regulamento específico, estabelecido pelo Banco Central do Brasil.

As emissões de títulos de renda fixa feitas por instituições financeiras dominam as

emissões de instituições não-financeiras. Na Tabela 3.1, no início deste capítulo, é

55 Vide Fortuna (1999), para uma breve descrição das [unções e atividades de cada uma dessas instituição.
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possível perceber que o Certificado de Depósito Bancário (CDB), que é um título

emitido por instituições financeiras, domina o mercado local de renda fixa, com 75%

do volume desse mercado. A partir destes dados, pode-se concluir que o CDB é o

principal título emitido pelas instituições financeiras.

3.3.1. Certificados de Depósito Bancário (CDBs) e Recibos de Depósito Bancário

(RDBs)

o CDB56 é um instrumento de captação de bancos comerciais, múltiplos, de
\

investimento e de desenvolvimento. Somente essas instituições são autorizadas pelo

Banco Central do Brasil a ernití-los. Formalmente, o CDB é uma nota de promessa

de pagamento emitida por um banco, sem nenhum tipo de garantia real, sendo um

título ao portador, transferível através de endosso, e custodiado no CETIP. O RDB

segue exatamente as mesmas características de um CDB, porém com uma única

diferença: o RDBé nominal e intransferível.

A remuneração proveniente de um CDB/RDB pode ser prefixada ou pós-fixada. O

prazo mínimo dos CDBs/RDBs prefixados é de 30 dias; o dos CDBs/RDBs pós-

fixados, de 120 dias. A remuneração dos CDBs/RDBs pós-fixados pode ser atrelada

aos seguintes indexadores: CDI Over CETIP, CDI-ANDIMA, TR, TBF e Taxa

ANBID.

Geralmente, o pagamento de juros é feito pelos bancos somente no vencimento,

assim como a amortização do principal. No entanto, são permitidos quaisquer

esquemas de pagamento de juros e amortização.

56 Criado pelo Banco Central do Brasil com base na Lei 4.728/65 e na Resolução 18/66 do Conselho Monetário
Nacional.
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Os CDBs/RDBs prefixados são negociados ao valor de face, sem desconto. No

momento da emissão, são definidos o valor de face, o volume a ser emitido e a taxa

de remuneração.

O cálculo do valor final (ou de resgate) de um CDB/RDB é feito através da seguinte

fórmula geral:57

dias corridos

. . .. (taxa negociada J '360Valor Final = Valor inicial x ,+ 1
100

Tomemos o caso a seguir como exemplo.

Exemplo 3.1

Suponhamos o seguinte caso hipotético:

• valor inicial do CDB, R$l.OOO.OOO,OO;

• taxa negociada, 18% ao ano;

• prazo, 60 dias corridos ..

A partir desses dados, de acordo com a fórmula acima,

60

(
18 J360ValorFinal=l.OOO.OOO,OOx -+1 =R$1.027.969,75

100

A seguir, encontra-se a fórmula geral para o cálculo do valor final (ou de resgate) de

um CDB/RDB pós-fixado indexado ao CDI Ooer CETIP:

57 Todos estes valores são brutos de qualquer imposto; a legislação ora vigente impõe uma aliquota de 20% de
imposto de renda (IR) na fonte para esse tipo de ganho.
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, [CDI over CETIP x Percentual 1
Valor Final do CDB = ValorInicialx . 100. + 1

3000

em que,

• valor inicial = valor da aplicação ou emissão inicial para o CDB;

CDI Over CETIP = taxa CDI calculada diariamente pelo CETIP, no formato de

taxa over ao mês

• percentual = percentual sobre o indexador negociado entre o emissor e o

investidor.

Para calcular a valor de resgate do CDB/RDB, é preciso repetir o cálculo acima,

diariamente, até o vencimento. Esse procedimento é ilustrado no Exemplo 3.2. a

seguir.

Exemplo 3.2

Suponhamos que, no dia 17 de janeiro de 2000, tenha sido negociado um CDB com

valor inicial de R$1.000.000,00e remuneração de 103% do CDI Over CETIP, que

evoluiu da seguinte forma:

• 18/1/2000 - 2,05%taxa over ao mês;

• 19/01/2000 - 2,04%taxa over ao mês;

• 20/01/2000 - 2,03%taxa over ao mês.

A partir desses dados, podemos calcular o rendimento acumulado do CDB ao final

do dia 20/03/2000 com base na fórmula apresentada acima:

• no 18/01/2000, temos o seguinte valor
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[

2 05x 103 1
ValorderesgatedoCDB ao final do dial = 1.000.000,00 x ' 100 +1 =R$1.000.703,83

3.000

• no dia 19/01/2000, temos o seguinte valor

2 04x 103
Valor de resgate do CDB ao final do dia 2 = 1.000.703,83 x ' 100 + 1 = R$1.001.404,72

, 3.000

• no dia 20/01/2000, temos o seguinte valor

[

2 03x 103 1
Valor de resgate do CDB ao final do dia 3 = 1.001.404,72 X . '. 100 + 1 = R$I.002.102,67

3.000

o procedimento acima seria repetido diariamente, até a data do vencimento. A cada

dia o valor inicial é o valor final calculado no dia anterior.

3.4. Títulos Emitidos pelas Instituições Não-Financeiras

Podemos entender que instituições não-financeiras, por exclusão, são todas aquelas

que não pertencem ao grupo de instituições fínanceíras." sejam elas públicas ou

privadas.
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Atualmente, os principais produtos de renda fixa emitidos pelas instituições não-

financeiras são:

• as Debêntures.t"

• as Notas Promissórias (Commercial Papers).

A seguir, descrevemos as principais características desses produtos, abordando os

possíveis tipos de indexação, a existência ou não de prazos mínimos e/ou

cronograma de amortização, e o cálculo de juros.

3.4.1. Debêntures

A debêntures? é um título de crédito que representa um empréstimo contraído por

uma sociedade anônima. Esse título assegura ao seu detentor um direito de crédito

contra a companhia que o emitiu, nas condições dadas pela escritura de emissão.v!

As debêntures são títulos tipicamente de longo prazo e podem ser conversíveis em

ações. Os recursos provenientes das debêntures são normalmente utilizados no

financiamento de projetos de investimentos de longo prazo.

A remuneração das debêntures pode ser prefixada. O mais comum, entretanto, é

que não seja. Os esquemas usuais de remuneração são apresentados a seguir.

• juros flutuantes - a remuneração varia durante a vida da debênture, sendo

repactuada em intervalores não inferiores a 120dias;

• juros fixos + cláusula de atualização - o prazo para o vencimento ou repactuação

deve ser superior a um ano; a atualização do valor de face pode ser feita com

58 Veja o conjunto completo de instituições financeiras na Seção 3.3 deste capítulo.

59 Empresas de arrendamento mercantil (leasing) também podem emitir debêntures apesar de serem instituições
financeiras.

60 Consulte FIGUEIRA (1998), para informações adicionais sobre debêntures.
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base em um índice de preços que seja de conhecimento público e regularmente

calculado;

taxa referencial (TR)ou taxa básica financeira (TBF)~ as debêntures indexadas a

essas taxas devem possuir o prazo mínimo de 120 dias; somente sociedades de

arrendamento mercantil= podem emitir debêntures com esse indexador.

Além dos juros, a remuneração de uma debênture pode contemplar diversos tipos

de prêmios para o investidor, como os listados a seguir:

• prêmio de reembolso ~ prêmio que tem a finalidade de adequar a rentabilidade

do título, em função de flutuações ocorridas nas taxas de juros de mercado, ou

proporcionar uma remuneração extra;

prêmio de continuidade ~ percentual sobre o valor nominal da debênture,

concedido quando o debenturista, por ocasião de repactuação, opta pela

continuidade do título;

• participação nos lucros ~ participação nos lucros que a companhia emissora

venha a auferir.

Com relação às garantias que apresentam, as debêntures podem ser classificadas em

várias categorias:

• com garantia real ~ garantidas por bens integrantes dos ativos da companhia ou

de terceiros, sob a forma de hipoteca, penhor ou anticrese;

• com garantia flutuante ~ asseguram o privilégio geral sobre o ativo da

companhia, não impedindo a negociação dos bens que compõem esse ativo,

como por exemplo os recebíveis da companhia;

61 A emissão de uma debênture é baseada na Lei nlL6.404/76.

62 Único tipo de instituição financeira permitida a emitir debêntures.
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• quirografária - sem nenhuma garantia real do ativo da companhia ou de

terceiros, e sem nenhum privilégio geral ou especial sobre o ativo da emissora;

concorre em igualdade de condições com os demais credores quirografários da

emissora;

• subordinadas - sem nenhuma garantia real do ativo da companhia ou de

terceiros, possuem apenas preferência em relação ao acionista da companhia

emissora, no caso de sua liquidação.

A emissão de debêntures pode ser privada ou pública. Somente as empresas abertas

podem optar pela emissão pública, que depende de aprovação pela Comissão de

Valores Mobiliários (CVM).63O emissor de uma debênture é tipicamente uma

instituição não financeira, porém, as empresas de arrendamento mercantil (leasing),

também podem emitir debêntures, desde que autorizadas pelo Banco Central do

Brasil (BACEN),além da CVM.

A colocação primária de uma debênture em uma emissão pública envolve diversas

instituições, com papéis distintos, conforme apresentado a seguir:

• Agente Fiduciário - agente obrigatório, que tem como principal função proteger

os interesses da comunhão de debenturistas, com probidade e diligência. O

agente tem como responsabilidades verificar a veracidade das informações da

emissão e manter a boa guarda dos documentos relativos à emissão, entre

outras. Responde pelos prejuízos causados aos debenturistas, no caso de culpa

ou dolo, durante o exercício das suas funções.

• Undenoriier - instituição obrigatória, pertencente ao sistema financeiro nacional

(banco de investimentos, corretora ou distribuidora de valores mobiliários), que

deve ser contratada pela instituição emissora, como Iíder=' da operação. O

63 Outras importantes atribuições da CVM são abordadas na Seção 3.5

64 É possível que exista mais de um líder em uma emissão.
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undenoriier assessora a empresa emissora na colocação dos títulos no mercado,

ajudando inclusive na alocação dos recursos captados. Além disso, o underwriter

é responsável pela forma de colocação da emissão, que pode ser das seguintes

maneiras:

• colocação firme (ou stand by) - o underwriter garante a colocação de todas as

debêntures, mesmo que não haja compradores finais na sua totalidade no

mercado. Nesse caso, o underumier adquire as debêntures não colocadas no

mercado, para a sua carteira própria.

• melhores esforços (ou best efforts) - o underwriter não garante a colocação das

debêntures no mercado, mas se propõe a dedicar os melhores esforços para a

sua colocação;

• garantia mista - combinação das duas modalidades anteriores, em que o

undenoriier dedicará os melhores esforços de colocação no mercado, para

parte da emissão, adquirindo o restante.

• Outras Instituições Financeiras - qualquer instituição financeira integrante do

sistema de distribuição= poderá ser convidada pelo líder para fazer parte do

grupo de colocação primária no mercado.

Na emissão primária, as debêntures são registradas no Sistema de Distribuição de

Títulos (SDT), que foi desenvolvido pela Associação Nacional das Instituições do

Mercado Aberto (ANDIMA), e são liquidadas pela Central de Custódia e de

Liquidação Financeira de Títulos (CETIP).66

A negociação das debêntures no mercado secundário é feita através do Sistema

Nacional de Debêntures (SND). O SND é um sistema automatizado de negociação

de debêntures que opera, em nível nacional, através da CETIP.O SND registra a

650 sistema de distribuição é constituído pelas Bolsas de Valores, Sociedades Corretoras, Sociedades ou
Empresas que tenham por objeto subscrição de títulos para revenda ou intermediação na distribuição de títulos
e valores mobiliários. Veja Nota Explicativa CVM 4/77 e 8/78.

66 Na Seção 3.5 abordaremos com mais detalhes as funções da ANDIMA e da CETIP no mercado de títulos
privados em geral.
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operação efetuada anteriormente, por telefone, entre os participantes do sistema,

tendo por base o preço unitário (PU) do título. São passíveis de registro de

negociação no sistema: as operações de compra e venda, as operações com acordo

de recompra ou revenda, e as antecipações dessas últimas.

A segurança do sistema é garantida por uma série de rotinas que limitam o acesso

ao SND. Para negociar as debêntures no SND é necessário depositá-las

fiduciariamente, em nome da ANDIMA, em um banco custodiante, especialmente

credenciado a executar os serviços de custódia. Portanto, as debêntures de uma

determinada empresa só poderão ser custodiadasem um único banco, embora esse

banco possa atender mais de uma empresa junto ao sistema.

o banco custodiante é responsável pelo exercício de direitos, enquanto que o

sistema se encarrega de administrá-lo. No caso de conversão, os participantes

informam, via terminal, a quantidade que desejam converter e o sistema, após

consolidar essas solicitações, informa ao banco custodiante o montante a ser

convertido em ações. Repactuações, resgates parciais ou totais também são

executados através do sistema.
' ..

3.4.2. Notas Promissórias (Commercial Papers)

Na sua definição a Nota Promissórias", mais conhecida no mercado como

Commercial Paper, é um título de crédito emitido por instituições não-financeiras

com o objetivo de captação de recursos de curto prazo.68 A Nota Promissória não

67 A Nota Promissória foi regulamentada pela Resolução número 1.723 do BACEN de 27 de junho de 1990 e
pela Instrução CVM número 134 de OI de fevereiro de 1990. Ambas encontram-se no Apêndice 3.1, no final
desse trabalho.

68 Entende-se aqui por curto prazo períodos menores ou iguais a um ano.
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possui nenhuma garantia real, porém pode ser garantida por fiança bancária,

embora esta prática seja pouco usual no mercado.

A data de vencimento, uma vez definida, não pode ser alterada. Existe um prazo

mínimo para emissão de Notas Promissórias de 30 dias e máximo de 180 dias para

as sociedades anônimas de capital fechado e um prazo máximo de 360 dias para as

sociedades anônimas de capital aberto.

Somente as sociedades anônimas, de capital aberto ou fechado/" podem emitir

Notas Promissórias. Embora não seja necessário que a empresa tenha capital

registrado na CVM, toda emissão de Notas Promissórias deve ser autorizada pela

Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

As Notas Promissórias são emitidas pelo valor de face e negociadas com desconto

sobre o valor de face. O cálculo do preço unitário (PU) de uma Nota Promissória é

feito de acordo com a seguinte fórmula geral:

Valor de FacePU = -----..,---.-
dias corridos

(
1 + taxa pré J 360

100

A fim de ilustrar o cálculo acima, apresentamos a seguir o Exemplo 3.3.

69 De acordo com o Artigo 4º da Lei 6.404/76 ("Lei das Sociedades Anônimas") - "Para os efeitos desta lei, a
companhia é aberta ou fechada conforme os valores mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à
negociação em bolsa ou no mercado de balcão."
Parágrafo Único - Somente os valores mobiliários de companhia registrada na CVM podem ser distribuídos no
mercado ou negociados em bolsa ou no mercado de balcão." E ainda, de acordo com o Artigo 22º da Lei
6385/76 ("Lei do Mercado de Capitais") - "Considera-se aberta a companhia cujos valores mobiliários estejam
admitidos à negociação na bolsa ou no mercado de balcão."
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Exemplo 3.3

'Suponhamos um exemplo hipotético, em que uma nota promissória tenha as

seguintes características:

• Valor de Face, R$500.000,00;

• Data de emissão, 01/03/99;

• Data de vencimento, 01/09/99;

• Dias corrido entre as datas de emissão e vencimento, 184dias;

• Taxa prefixada, 20% ao ano.

Utilizando a fórmula geral acima, temos o seguinte cálculo,

500.000
PU = 184 = R$455.511,76

(1+I~~r
Nesse exemplo hipotético, o investidor adquiriria as Notas Promissórias ao PU de

R$455.511,76;no vencimento, receberia R$500.000,00.

Apesar de as Notas Promissórias serem, por definição, títulos de remuneração

prefixada, uma prática muito comum no mercado é fazer a mudança de

remuneração prefixada para pós-fixada, através do uso de instrumentos

derivativos, como o swapJo Através desse instrumento, troca-se a taxa prefixada por

um percentual da taxa do CDI Over CETIP.

70Além do swap, outros instrumentos derivativos serão abordados no Capítulo 4 desta monografia.
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3.5. Liquidação Financeira, Custódia e Regulamentação

3.5.1. Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto - ANDIMA71

A ANDIMA é uma entidade civil, criada em 1971 por um grupo de 13 instituições

financeiras de maior atividade no mercado aberto, originalmente para uniformizar

os procedimentos operacionais e para definir os padrões éticos de conduta no

mercado financeiro. Atualmente, a instituição conta com mais de 300 associados -

bancos múltiplos, comerciais e de investimento, sociedades corretoras e

distribuidora de valores.
..

A ANDIMA tem como funções principais: i) o desenvolvimento de sistemas que

permitam a realização de operações, especialmente junto ao mercado de títulos

privados de renda fixa, sem risco de liquidação e custódia; e ii) oferecer suporte

técnico ao mercado e descobrir novos nichos para as instituições financeiras.

Adicionalmente, a ANDIMA oferece aos seus associados suporte técnico através do

acompanhamento da legislação, da publicação de análises, de estudos técnicos e

tributários, e de relatórios sobre os temas econômicos mais relevantes, assim como a

monitoração diária do comportamento do mercado.

71 Veja maiores detalhes sobre as atividades de ANDIMA da no site http://www.andima.com.br/perfilI/htm .
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3.5.2. Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - CETIP72

Criada em 6 de março de 1986 pela ANDIMA, em conjunto com outras entidades

representativas do mercado financeiro, a CETIP é um sistema de registro de

operações em terminais de teleprocessamento, fundamentado em três grandes

módulos: custódia, negociação e liquidação financeira.

Com a criação da CETIP, foi possível abolir a movimentação física de títulos

privados de renda fixa. A liquidação eletrônica de títulos substituiu a emissão de

faturas e a troca de títulos por cheques de compensação manual.

Atualmente, a CETIP concentra parte significativa das atividades de liquidação e

custódia dos títulos privados de renda fixa no mercado local. Por exemplo, no

primeiro trimestre de 1999, o movimento diário médio de liquidação financeira foi

de R$45 bilhões." Atualmente mais de mil e cem instituições financeiras e não-

financeiras registram seus negócios diariamente na CETIP.

3.5.3. Comissão de Valores Mobiliários - CVM74

Criada pela Lei número 6.385/76 de 7 de dezembro de 1976, a CVM é uma entidade

autárquica vinculada ao Ministério da Fazenda; tem como objetivo regular e

fiscalizar o bom funcionamento do mercado de valores mobiliários'", assim como as

companhias abertas.

\

72 Veja maiores detalhes sobre as atividades da CETIP no site http://www.cetip.com.br/cetip/quem_e.htm.

73 Fonte: CETIP.

74 Consulte para informações adicionais o site http://www.cvm.gov.br/intemet/port/atos/inst/inst086.htm .

75 Entende-se por valores mobiliários: as ações; partes beneficiárias e debêntures; os cupões desses títulos e os
bônus de subscrição; os certificados de depósitos de valores mobiliários; outros títulos criados ou emitidos
pelas sociedades anônimas, a critério do Conselho Monetário Nacional. Excluem-se os títulos da dívida pública
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Nesse contexto, a CVM é responsável por assegurar o funcionamento eficiente dos

mercados organizados de bolsa e balcão, incluindo o mercado de debêntures,

evitando manipulações e condições artificiais no mercado de valores mobiliários. A

CVM deve proteger os titulares de valores mobiliários contra emissões irregulares e

atos ilegais de administradores e acionistas controladores de companhias ou de

administradores de carteira de valores mobiliários.

A fim de cumprir os objetivos acima, a CVM tem poder para disciplinar, normatizar

e fiscalizar o funcionamento do mercado de valores mobiliários, assim como a

atuação de seus protagonistas que são: companhias abertas; os intermediários

financeiros; os investidores; e outros cuja atividade gira em torno desse universo

principal.

3.5.4. Associação Nacional dos Bancos de Investimento - ANBID

A ANBID76 é uma entidade de representação do segmento das instituições

financeiras que operam no mercado de capitais." Seus associados são, basicamente,

os bancos de investimentos e os bancos múltiplos com carteira de investimento.

o escopo de atuação da ANBIDenvolve três grandes áreas de trabalho, que são:

1) a comissão técnica e diretoria, que representam os interesses dos seus associados

em fóruns de discussão sobre assuntos de interesse à categoria;

federal, estadual ou municipal, títulos cambiais de responsabilidade de instituições financeiras, exceto as
debêntures.

76 Consulte http://www.anbid.com.br/o_que_e/conteudo.htm para informações adicionais.
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2) a auto-regulação, que além de incentivar o respeito à legislação criada pelo

governo, procura ir além; através da criação de normas que devem ser seguidas

por todas as instituições financeiras;

3) a área técnica que é responsável pela elaboração e distribuição de estatísticas

sobre os vários segmentos do mercado de capitais.

A ANBID iniciou a implantação de Códigos de Auto-Regulação para as operações

de colocação e distribuição de valores mobiliários no Brasil, estabelecendo padrões

operacionais semelhantes aos dos países onde o mercado financeiro e de capitais é

mais desenvolvido.

"'.

77 Entende-se por mercado de capitais: o mercado através do qual as instiuições, financeiras ou não, levantam
recursos através de dívidas de longo prazo ou emissão de ações ou outros valores mobiliários, geralmente, para
investimento.
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CAPíTULO 4 - Os Derivativos de Renda Fixa

Neste capítulo, apresentamos os principais conceitos associados aos derivativos

utilizados no. mercado. local de renda fixa. Na Seção. 4.1, definimos os conceitos

básicos de derivativos e seus princípios de alavancagem e hedge, e também

apresentamos os principais agentes econômicos que fazem parte deste mercado,

Explicamos também as diferenças entre os mercados de balcão. e de bolsa e

abordamos os aspectos teóricos, práticos e operacionais dos principais mercados de

derivativos, Nas seções seguintes, exploramos cada um dos mercados de

derivativos de renda fixa existentes no. mercado. local. A Seção.4.2 inicia-se com o.

mercado. futuro, apontando os aspectos mais importantes, tais co.mo.o. conceito de

ajuste diário. e a margem de garantia, assim corno os contratos futuros mais

negociados, que são.os contratos de Depósito. Interfinanceiro de um dia (DI) e os de
.. ., :~~~fW~,

,Dólar Comercial Americano. A Seção.4.3 trata sobre o.mercado. a termo:N:~f'Sêção.

4.4, abordamos o.mercado. de swaps e as operações de maior volume neste mercado.

- os swaps de Depósito. Interfinanceiro (DI) contra Taxa Prefixada e de DI contra

Dólar Comercial Americano, Finalmente, na Seção. 4.5, abordamos os principais

conceitos do.mercado. de opções."

Em cada seção, descrevemos as peculiaridades que cada derivativo. acima referido.

possui, sob seu aspecto. técnico, sua forma de negociação e de cálculo. Na Seção.4.5

finalizamos o. capítulo. com os pro.cesso.s de liquidação. e custódia, os seus

mecanismos de garantia e a legislação. que regulamenta o. mercado. de derivativos

no. Brasil. Neste contexto, descrevemos as principais funções da Bolsa de

Mercadorias e Futuros (BM&F),da Central de Custódia e de Liquidação. Financeira

de Títulos (CETIP) e do.Banco.Central do.Brasil.

78 Para uma leitura introdutória porém técnica do mercado de opções veja HULL (1997). Para leituras mais
avançadas veja NATENBERG (1994) e TALEB (1997).
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4.1. Conceitos Básicos

Os derivativos, na sua definição mais básica, são instrumentos financeiros que se

referenciam em algum outro ativo-objeto, seja ele financeiro ou não; podem ter

como ativo-objeto as taxas de juros e de câmbio, os índices de preços, as ações, ou

mercadorias", tais como soja, café, ou qualquer outro ativo financeiro ou físico.

Logo, um derivativo, por definição, não existe isoladamente. O seu valor está

sempre atrelado, de alguma forma, ao valor do seu ativo-objeto, ou underlying

asset.80

Os derivativos têm como função principal ser um instrumento de aquisição ou

transferência de riscos entre os agentes econômicos. Através deles é possível isolar

os riscos existentes nos ativos financeiros e, desta forma, neutralizá-los ou alavancá-

los nesses ativos. Surgem-se, então, os conceitos de hedge e de alavancagem que são

estratégias de proteção/neutralização e potencialização de riscos, respectivamente ..

No mercado de derivativos é possível, também, identificar seus dois agentes, ou

seja, os hedgers que estão à procura de redução de riscos; e os especuladores que
: ,.ir'·

procuram potencializar os seus retornos, incorrendo, conseqüentemente, em

maiores riscos.

A prática do uso de derivativos é muito antiga'", porém, somente a partir dos anos

70 tomou vulto, com o início da globalização dos mercados financeiros e com o

aumento da oscilação de preços mundiais, que trouxeram ao mercado maiores

riscos de uma ruptura sistêmica. A ocorrência de alguns fatos trouxe grande

nervosismo ao mercado, tais como o fim do Tratado de Bretton Woods em 1971 e o

79 Não é do escopo deste trabalho abordar os derivativos de mercadorias fisicas.

80 Termo sinônimo de "ativo-objeto" presente na literatura americana.

81 Existem registros de práticas de mercado a termo no período de 2500/200 a.C. na Índia. Ver CRUZ (1998).
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choque do petróleo em 1973. A volatilidade dos mercados mundiais aumentou

significativamente, abrindo espaço pará instrumentos de proteção ou

potencialização de riscos e retornos.

Nesse ambiente surgem as principais Bolsas de Futuros e Derivativos nos países de
I

Primeiro Mundo. Aqui no Brasil, surge a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F)82

em 1986, a qual apresentou um crescimento surpreendente, assumindo, em poucos

anos de atividade, posições de liderança, em diversas modalidades operacionais

entre suas congêneres.êê

o surgimento das bolsas de derivativos proporcionou ao mercado uma maior

padronização dos derivativos, tanto por datas de vencimento quanto p,?r~Jil()fes

padrão de negociação. Além disso, os mercados organizados possuem organismos

que garantem a liquidação das operações, mesmo que alguma contraparte "falheno

cumprimento de suas obrigações. Devido à organização e à segurança desses

mercados, os derivativos obtiveram maior liquidez.

Paralelamente ao mercado de derivativos, listados em bolsa, existem aqueles

negociados no mercado de balcão, que são, na maioria das vezes, feitos diretamente

entre um cliente final e uma instituição financeira, ou seja, negócios fechados

diretamente entre a ponta doadora e a ponta tomadora. Não há o envolvimento ou

interferência de uma terceira parte, como nos negócios fechados no mercado

organizado de bolsa.

Os produtos listados em bolsa são diferentes daqueles de balcão, visto que os de

balcão são mais flexíveis do que os listados, no atendimento à demanda do cliente e

não seguem a padronização das bolsas. Por outro lado, pode-se perceber duas

82 Na Seção 4.3, descrevemos as principais características e funções da BM&F.

83 Consulte DI PIETRO (1998) e FINGER (1999) para informações adicionais sobre os derivativos no mercado
local.
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desvantagens do produto de balcão em relação ao produto listado em bolsa: i) os

produtos no mercado de balcão são possuem menos liquidez com relação aos

produtos similares, listados em bolsas; ii) não existe uma estrutura de garantia e

custódia, que existe nos mercados organizados, portanto, há um risco direto de

crédito entre o cliente e a contraparte da operação.

Surgem a todo momento novos produtos de derivativos tanto listados quanto de

balcão. Uma das características que tem contribuído para esse crescimento é a baixa

necessidade de caixa para iniciar uma posição em derivativos, o que proporciona

um grande poder de alavancagem aos agentes econômicos participantes.

Nas próximas seções, abordaremos os principais mercados de derivativos para

ativos financeiros, que são: o mercado futuro; o mercado a termo; o mercado de

swaps; e o mercado de opções.

4.2. O Mercado Futuro

Os agentes econômicos que atuam em qualquer mercado de derivativos, podem ser

classificados como hedgers ou especuladores, buscando proteção ou alavancagem,

respectivamente. Eles só podem atuar nos mercados organizados, através de

Corretoras de Valores e Mercadorias, devidamente cadastradas pelas Bolsas. Essas

corretoras recebem as ordens de seus clientes e as repassam aos operadores que

estão no pregão da Bolsa.

As ordens podem ser de compra ou de venda, o que, na realidade, são apenas

promessas de compra ou venda de algum ativo-objeto para uma data futura

predeterminada e também por um preço futuro. Esses ativos-objeto são

padronizados através de contratos, que representam um determinado volume

financeiro de algum ativo-objeto, com uma data de vencimento predeterminada. Os
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preços desses contratos são determinados pela livre negociação entre as forças de

oferta e de demanda. Na data de vencimento, o preço futuro se iguala ao preço à

vista do ativo-objeto.

Não há desembolso de caixa no momento da compra ou da venda de um contrato

futuro. No entanto, para participar desse mercado, tanto o comprador como o

vendedor precisam, obrigatoriamente, depositar, como garantia na Bolsa, um

determinado valor em dinheiro ou algum ativo, aceito pela Bolsa, e que seja

proporcional ao volume financeiro negociado. Esse depósito é chamado de margem

de garantia e será utilizado em casos de prejuízos gerados por uma posição

perdedora e que não sejam devidamente pagos.

No mercado futuro, apura-se e liquida-se em dinheiro, diariamente, o resultado da

operação através do ajuste diário. Suponhamos que uma unidade de um contrato

futuro qualquer, foi negociada a um preço x e ao final do mesmo dia o preço de

fechamento ajustado'" do mercado foi de x+A (em que A é um número positivo). O

comprador desse contrato apura um ganho de R$ A por contrato, enquanto que o

seu vendedor apura uma perda de R$ A. Este resultado de R$ A por contrato é

sempre liquidado financeiramente no dia útil seguinte ao dia do resultado, isto é,

nesse dia o ganhador recebe R$ A em dinheiro enquanto o perdedor paga R$ A em

dinheiro.

No Brasil, as operações no mercado organizado de futuros, acontecem na Bolsa de

Mercadorias e Futuros (BM&F)85.O controle de margens, custódia e liquidação

financeira das operações de futuros é feito pela Câmara Brasileira de Custódia

(CBC)e pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP).. ~.." ...

84 Abordaremos a regra de fechamento ajustado posteriormente nas subseções referentes aos contratos .
específicos de futuros.

85 Na Seção 4.3, descrevemos as principais características e funções da BM&F.
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A BM&F.negocia diversos tipos de contratos futuros, sejam eles financeiros ou

físicos, como descritos nos exemplos a seguir: a) futuros financeiros - Índice da

Bolsa de Valores ,de São Paulo (IBOVESPA), Depósitos Interfinanceiros (DI) e Taxa

Comercial do Dólar Americano (US$); b) .futuros físicos - soja, milho, algodão,

açúcar cristal, boi gordo, feijão.e ouro. Atualmente, entre os contratos de futuros

financeiros de renda fixa, os mais negociados= são os contratos de DI deum dia e

de US$ comercial, que são abordados a seguir nas Subseções 4.2.1 e 4.2.2,

respectivamente.

4.2.1. Futuro de DI de um dia87

o ativo-objeto do futuro de DI de um dia é a taxa de juros média de um dia dos

Certificados de Depósitos Interfinanceiros (DIs), calculada pela CETIP88.Através da

compra ou venda de um contrato de DI futuro, acredita-se que até a data de seu

vencimento, a taxa de CDI-CETIPse reduzirá ou se incrementará, respectivamente.

O contrato futuro de DI de um dia é negociado em pontos (ou preço unitário -PU),

com desconto sobre o seu valor no resgate89.Portanto, quanto menor for o PU que

se negocia em um contrato futuro de DI de um dia, maior será a taxa de juros (DI-

CETIP) embutida nesse contrato. Logo, quanto maior e mais próximo do valor de

face for o PU negociado em um contrato futuro de DI de um dia, menor será a taxa

de juros (DI-CETIP)embutida nesse contrato.

86 Veja a tabela de contratos negociados em http://www.bmf.com.br/pageslboletimliindex/indexboletiml.ht111 .

87 Embora possuam liquidez menor do que os contratos de DI de um dia, existem listados na BM&F as opções
sobre DI futuro de um dia e os contratos futuros de DI Longo. Ambos contratos podem ser encontrados em
http://www.bmf.com.br/contratol/indexcontratol.htm .

88 Veja o processo de cálculo do cm CETIP no Capítulo 3, Seção 3.5.
89 Este formato de negociação é o mesmo de uma Letra do Tesouro Nacional (LTN) ou algum outro título
público prefixado sem o pagamento de cupons. O cálculo de uma LTN é exemplificado no Capítulo 2, Seção
2.1
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A seguir, apresentamos algumas das características do contratos? de DI futuro de

um dia:

• tamanho do contrato - cada unidade do contrato é equivalente ao valor

financeiro de R$100.000,OO;

• valor no vencimento - R$100.000,OO;

o vencimento - no primeiro dia útil de cada mês?':

margem de garantia - é um valor fixo predeterminado pela BM&F; cada

vencimento tem um valor diferente, divulgado pela BM&F;deve ser depositada

até um dia útil após a execução da operação (D+1), em dinheiro, ouro, títulos

públicos e privados, cartas de fiança, apólice de seguro, ações ou cotas de fundos

fechados de investimentos em ações;

• ajuste diário - as posições em aberto ao final de cada pregão são ajustadas

financeiramente com liquidação em D+1, a partir de um preço de fechamento

ajustado calculado pela Bolsa, representando uma média'< do fechamento do

dia. O ajuste diário é calculado de acordo com as seguintes fórmulas:

• para as operações realizadas no próprio dia

AD= (PAI -PO)xMxn

• para as operações em aberto

90 Veja o contrato na sua íntegra em www.bmf.com.pr/pages/contratosl/Contratos juros depositos O Idial.hltll

91 É permitida a abertura de até 24 vencimentos, mas, atualmente, os negócios se concentram nos primeiros ,três
vencimentos.

92 O fechamento ajustado é uma média ponderada pelo volume de negócios dos PUs dos últimos trinta minutos
de negociação do pregão do dia. São ainda desprezados o maior e o menor PUs desta meia hora a fim de não
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em que,

AO = valor em reais do ajuste diário

PAt = preço (PU) ajustado de fechamento

PO = PU médio das operações realizadas no dia

M = valor em reais de cada ponto de PU, estabelecido pela BM&F

n = número de contratos

PAt-l = PU ajustado de fechamento do dia anterior

i = taxa média de DI de um dia calculada pela CETIP, referente ao dia anterior,
I

expressa em taxa efetiva ao dia, com até sete casas decimais.

A fim de mostrar na prática o cálculo do ajuste diário de um contrato futuro de DI,

no Exemplo 4.1, a seguir, vamos simular um caso em que um hedger esteja querendo

proteger uma dívida, indexada ao CDI CETIP, contra uma elevação das taxas de

juros. Neste processo, deve ser exemplificado: i) como se calcula a taxa de juros

embutida no contrato futuro; ii) como se calcula o ajuste diário na data de

negociação dos contratos futuros; e iii) como se calculam os ajustes nos dias

subseqüentes até a data de vencimento.

Exemplo 4.1

Suponhamos os seguintes dados em 10 de fevereiro de 2000 para uma empresa

qualquer:

valor da dívida em taxas flutuantes de R$98.560,00;

vencimento da dívida e do contrato futuro em 10 de março de 2000;

o contrato futuro tenha sido negociado na data acima ao PU de 98.560;

o número de dias úteis entre a data acima e o vencimento do contrato futuro seja

de 21 dias úteis.

distorcer a amostra. O objetivo deste cálculo é que o fechamento ajustado seja um número estatisticamente
mais representativo do que apenas a última cotação do dia, que pode ser facilmente manipulada.
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Tendo como base os dados acima, o hedger possui uma dívida indexada ao CDI

CETIP e portanto sofre com uma alta na taxa de juros. O hedger precisa encontrar

um instrumento em que a alta na taxa de juros lhe proporcione resultados positivos

a fim de compensar as suas perdas com o aumento dos serviços de sua dívida.

A fim de conseguir esta proteção (ou hedge}, o hedger vende um contrato de DI abril

ao PU de 98.560. Através desse derivativo, o hedger garante que qualquer alta no

CDI CETIP se refletirá em um ganho no derivativo que compensará perfeitamente a

sua perda nos serviços da dívida. Desta forma, o hedger estará simulando

sinteticamente a transformação de uma dívida pós-fixada em um dívida com uma

taxa prefixada. Os juros da nova dívida do hedger passam a ser prefixados, podendo

ser calculados com a utilização da seguinte fórmula:

252

[ (
PU Futuro )-1 ] diasúteis

Taxa Over Implícita = -1
100.000

Substituindo as variáveis da fórmula pelos dados do exemplo, obtemos a seguinte

taxa over implícita:

252

[ (
98 560 )-1]21Taxa Over Implicita =' -1 = 19% a.a.
100.000

Suponhamos que ao final do dia, o fechamento ajustado divulgado pela BM&F do

DI abril seja de 98.600. Nesse caso, o ajuste diário a ser liquidado em Ds-I seria o

seguinte: li
,,

...... ,
"

AD = (98.600-98.560)xlx1 = R$40,00
.~.
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Logo, o hedger que vendeu um contrato de futuro nesta data estaria tendo um

prejuízo de R$40,OO.

No dia seguinte, suponhamos que o fechamento ajustado tenha sido de 98.250 e que

a taxa efetiva do CDI-CETIP do dia anterior tenha sido de 18,78454% over ao ano

(equivalente a 0,0683333% ao dia)93,neste caso o ajuste diário seria de:

AD = {98.250-[98.600X(1 + O,~~~333)]}XIXI = R$417,38

Neste dia, o hedger estaria tendo um ganho de R$417,38 no derivativo. Até a data de

vencimento do contrato futuro, o resultado vai sendo apurado da mesma forma.

o hedger passou a ter duas operação de mesmo volume financeiro e data de

vencimento no seu balanço: i) a posição vendida em futuro de DI e ii) a dívida

atrelada ao CDI CETIP.

Se a taxa de juros média no período do momento da venda do DI futuro até o seu

vencimento foi acima de 19% over ao ano: i) a posição vendida proporcionou um

determinado resultado positivo; e ii) a dívida (principal+juros) atrelada ao CDI-

CETIP aumentou, gerando um determinado resultado negativo. Como ambas as

posições possuem o mesmo vencimento e são do mesmo volume financeiro, o

resultado positivo no futuro compensa exatamente o prejuízo com o aumento do

passivo. Logo, mesmo com a alta da taxa de juros o seu resultado final foi zero, isto

é, o hedge foi bem sucedido.

v
Se a taxa de juros média no mesmo período foi abaixo de 19% over ao ano:i,i)Jil

posição no derivativo gerou um prejuízo; e ii) a dívida (principal+juros) foi

93 Veja cálculo de transformação de taxa over ao ano para taxa ao dia na Seção 2 do Capítulo 2.
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reduzida e portanto gerou um resultado positivo. O resultado do somatório de

ambas as posições continua sendo de zero. No entanto, se o hedge não tivesse sido

feito, a empresa se beneficiaria com a queda dos juros e teria um resultado positivo.

Portanto, o hedge nesse caso foi uma má estratégia.

4.2.2. Futuro de Taxa de Câmbio de Reais por Dólar Comercial'"

O ativo-objeto do contrato'" em epígrafe se refere à Taxa de Câmbio de Reais por

Dólar Comercial para pronta entrega'". Acredita-se na valorização ou

desvalorização desta taxa na data de negociação do contrato até o seu vencimento,

quando compra-se ou vende-se esse contrato futuro, respectivamente.

Cada contrato futuro de dólar, representa o equivalente ao valor financeiro de

US$50.000,OO.Esses contratos são negociados diretamente sobre o valor da taxa de

câmbio no formato de R$ por US$. O vencimento é todo primeiro dia útil de cada

mês, coincidindo com os vencimentos dos contratos de DI futuro.

A seguIr, apresentamos algumas das outras características do contrato de Dólar

Comercial:

'tamanho do contrato - cada unidade do contrato é equivalente ao valor•

financeiro de US$50.000,OO;

vencimento - no primeiro dia útil de cada mês'":

94 Apesar nào ser diretamente um derivativo de renda fixa local, o contrato futuro de dólar é utilizado como
instrumento de hedge para ativos e passivos cambiais dada a sua liquidez. O contrato futuro de cupom cambial
também é também um instrumento utilizado como hedge para ativos e passivos cambiais de longo prazo.
Porém possui menor liquidez do que o contrato futuro de dólar devido a grande dispersão entre os
vencimentos. Vejao contrato do futuro de cupom cambial em em
http://www.bmf.com/pagesícontratosl/CupomCambiall.htm .

95 Veja o contrato na sua íntegra em
!:l.1!Q://www.bmf.com.br/page:sicontratosl!ContratosCambioDolarComerciall.htm .
96 Contratada nos termos da Resolução 1.690/90 do Conselho Monetário Nacional
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• cotação em forma de Reais por US$l.OOO,OO com até três casas decimais;

margem de garantia - é um valor fixo predeterminado pela BM&F; cada

vencimento tem um valor diferente, divulgado pela BM&F;deve ser depositado

até um dia útil, após a execução da operação (D+1), em dinheiro, ouro, títulos

públicos e privados, cartas de fiança, apólice de seguro, ações ou cotas de fundos

fechados de investimentos em ações;

• ajuste diário - as posições em aberto ao final de cada pregão são ajustadas

financeiramente com liquidação em D+1, a partir de um preço de ajuste,

calculado pela Bolsa, representando uma média ajustada'f do fechamento do

dia. O ajuste diário é calculado de acordo com as seguintes fórmulas:

• para as operações realizadas no próprio dia

AD = (PAI -PO)xMxn

• para as operações em aberto

em que,

AD = valor em reais do ajuste diário

PAI = preço (taxa) ajustado de fechamento

PO = taxa média das operações realizadas no dia

M = multiplicador do contrato, estabelecido em 50 pela BM&F

n = número de contratos

PAt-l = taxa ajustada de fechamento do dia anterior.

97 É permitida a abertura de até 24 vencimentos, mas, atualmente, os negócios se concentram nos primeiros três
vencimentos.

98 O fechamento ajustado é uma média ponderada pelo volume de negócios das taxas dos últimos trinta
minutos de negociação do pregão do dia. São ainda desprezados o maior e o menor taxa desta meia hora a fim
de não distorcer a amostra. O objetivo deste cálculo é que o fechamento ajustado seja um número
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A seguir, no Exemplo 4.2, simulamos um caso que ilustra o mecanismo de ajuste

diário em um contrato futuro de dólar comercial, no seu próprio dia de negociação

e nos dias posteriores.

Exemplo 4.2

Suponhamos que foram negociados contratos futuros em dólar .comercial nas

seguintes condições:

volume negociado de 100contratos;

data da negociação em DO

taxa negociada de 1.778,50;

taxa média de fechamento em DO de 1.782,00;

taxa média de fechamento em Dl de 1,790,00.

Os dados acima nos indicam que. foi negociado um valor financeiro de

US$5.000.000,00,sobre o qual se calculará o resultado da operação. Baseado nas

fórmulas acima, calculamos os ajustes diários em DO e em Dl para o comprador dos

contratos futuros de câmbio, que espera uma apreciação do US$ diante do R$.

Logo, em DO, o comprador dos 100 contratos futuros de dólar obterá os seguintes

resultados (ajuste diário):

AD = (1.782,00-1.778,SO)xSOx 100 = R$17.S00,00

Por outro lado, o vendedor desses contratos futuros, arcará com um prejuízo de

R$17.500,00no dia.

estatisticamente mais representativo do que apenas a última cotação do dia, que pode ser facilmente
manipulada.
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De acordo com os dados acima, em D+1 o ajuste diário é calculado da seguinte

forma:

AD = (1.790,OO-1.782,OO)x50xlOO= R$40.000,OO

o comprador continua ganhando com a desvalorização do Real diante do Dólar,

enquanto que o vendedor dos contratos segue perdendo. Ao longo destes dois dias

que calculamos o ajuste diário, foi possível apurar um ganho de R$57.500,OO

(R$17.500,OO+ R$40.000,OO)para o comprador de dólares futuros, enquanto que o

vendedor desses contratos teve um prejuízo de R$57.500,OO.

o resultado da operação vai sendo diariamente calculado até o vencimento dos

contratos e seu resultado final será o somatório de todos os ajustes diários até a data

de vencimento do contrato futuro. No nosso exemplo, o comprador obterá lucro no

final da operação se a taxa de câmbio estiver acima de 1,7785 na data de

vencimento, enquanto que o vendedor obterá lucro somente se a taxa de câmbio na

data de vencimento estiver abaixo de 1,7785.

4.3. O Mercado a Termo

Os contratos a termo constituem uma obrigação de compra ou venda de um

determinado ativo, em uma data futura, por um preço previamente estabelecido. A

lógica de funcionamento do mercado a termo é similar ao mercado de futuros,

porém a diferença é que no contrato a termo não existe o ajuste diário das posições.

A liquidação financeira e física (se houver) de uma operação a termo somente

ocorre na data de seu vencimento, enquanto que os contratos futuros são liquidados

financeiramente a cada oscilação diária de preço, através dos ajustes diários. Logo,
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no mercado a termo, não é necessário possuir caixa para liquidar eventuais ajustes

diários negativos como nos contratos futuros. Nas operações a termo, geralmente

ocorre a entrega física do ativo-objeto em questão, seja este uma mercadoria ou um

ativo financeiro.

Os negócios no mercado a termo podem ser ou não transacionados na Bolsa.

Geralmente, os contratos a termo são negociados no mercado de balcão, no qual as

contrapartes podem definir todas as características dos contratos, envolvendo maior

risco de crédito entre as partes. No balcão, as operações são geralmente registradas

na CETIP a fim de formalizar a transação, no entanto, o risco de crédito é assumido

plenamente pelas contrapartes. Já quando negociadas em bolsa, com garantia, há

necessidade do depósito de margem por ambas as contrapartes, pois a Bolsa passa a

assumir o risco de crédito das contrapartes.

Atualmente, não há liquidez nos contratos a termo, principalmente para os prazos

mais longos, acima de 90 dias corridos. Os principais ativos-objetos negociados a

termo são o dólar comercial americano e o ouro.

4.4. O Mercado de Swaps

O swap é um derivativo que representa uma troca de riscos, decorrentes da oscilação

de ativos e passivos financeiros, entre as duas partes, sem que seja necessária a

transferência do principal. Uma operação de swap consiste em assumir,

simultaneamente, uma posição financeira ativa e outra passiva. Assim como nos

outros mercados de derivativos, os agentes atuantes nesse mercado também serão

identificáveis como hedgers ou especuladores.

O swap não envolve desembolso de caixa no início da operação e sua liquidação

financeira só ocorre no vencimento da operação, através da diferença de res,ultado
82



entre as pontas ativa e passiva da operação. Por definição, não existe liquidação

física numa operação de swap.

No Brasil, as operações de swap são negociadas no mercado de balcão, sendo

registradas na CETIP ou na BM&F.Na CETIP, as operações são apenas registradas,

garantido apenas a autenticidade do negócio para ambas as partes. O risco de

crédito não é garantido pela CETIP.

Quando registrada na BM&F,pode se optar pelo swap com ou sem garantia. Nas

operações sem garantia, não há necessidade do depósito de margem de garantia,

mas as contrapartes correm o risco de crédito. Já nos swaps registrados na BM&F

com garantia, é necessário o depósito de margem de garantia. Nesta modalidade, a

BM&Fassume o risco de crédito na liquidação financeira da operação, isentando -as

contrapartes desse risco.

Além da margem de garantia, a BM&F estabelece algumas regras nos seus

contratos''? de swap, a fim de padronizar o formato dessas operações. Por exemplo,

nem toda variável econômica ou financeira pode ser utilizada como indexador de

uma operação de swap na BM&F,somente as variáveis constantes no seu contrato

padrão. O vencimento de uma operação de swap é de livre determinação pelas

contrapartes, mas, se registradas na BM&Fcom garantia, existe um prazo limite de

dois anos para a operação. No mercado, as operações mais usuais são aquelas com

prazo de 180dias e um ano.

No ano de 1998,as operações de swap registradas na CETIP mais aquelas na BM&F

totalizaram R$8,3 bilhões'?'. No mercado de swaps, as modalidades de maior

liquidez são os swaps de Depósitos Interfinanceiros (DI) contra Taxas Prefixadas

99 Consulte o endereço w'ww.bmf.com.br/colltralosl/Colltratos swaps relltabilidadel.htm para as
características completas do contrato de swap.
100 Fonte: Credit Suisse First Boston Garantia (1999).
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(Pré) e os swaps de DI contra o Dólar Comercial Americano (US$), que foram

negociadas no ano de 1998 com o volume de R$2,7 bilhões e R$O,8 bilhões,

respectivamente.

A seguir, abordamos as operações de swaps de DI contra Pré e DI contra US$,

apresentando a fórmula de cálculo utilizada nestas operações com exemplos

práticos.

4.4.1. Swaps de DI contra Pré

Nesta modalidade de swap troca-se uma taxa prefixada por uma taxa pós-fixada,

dada pelo Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI), calculado pela CETIPIOl.

Neste caso, o comprador do suap de DI contra Pré receberá o rendimento de um

ativo corrigido à taxa pós-fixada do CDI/CETIP e pagará os custos de um passivo

corrigido a uma taxa prefixada. Por outro lado, o vendedor do swap de DI contra

Pré terá um ativo prefixado contra um passivo pós-fixado. No mercado, a cotação

deste tipo de operação é feita pela taxa prefixada.

Tendo como base o contrato de swap de DI contra Pré da BM&F,o cálculo da ponta

prefixada é feito de acordo com a seguinte fórmula:

I

d _(PRE J360
Fpré - 100 + 1

em que,
Fdpre = fator de correção da taxa de juros prefixada acumulada até o dia do

vencimento da operação (li d li);

101 Veja a fórmula de cálculo do CDI/CETIP no Capítulo 3, Seção 3.5.
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t = é o número de dias corridos entre a data de início da operação (inclusive) e o dia

"d" de vencimento dá operação (exclusive);

PRE = taxa prefixada expressa em termos anuais com base em 360 dias.

Também com base no contrato da BM&F,o cálculo da ponta pós-fixada é feita de

acordo com a seguinte fórmula:

d _ tt (CDI J2~2Fpos - --+1
;=1 100

em que,

Fdpos = fator de correção acumulado até o dia de vencimento da operação ("d li);

CO! = taxa média diária do DI de um dia da CETIP expressa em taxa over

anualizada no período da data da operação (inclusive) até o dia "d" de vencimento

da operação (exclusive).

A seguir no Exemplo 4.3, calculamos o resultado do caso hipotético de um swap de

DI contra Pré.

Exemplo 4.3

Suponhamos os seguintes dados para o nosso caso hipotético:

valor financeiro do principal de R$l.OOO.OOO,OO;

prazo do swap de 30 dias corridos ou 20 dias úteis;

taxa prefixada de 19,0%ao ano efetiva;

taxa CDI/CETIP de 21,0% over ao ano (suponhamos que todos os dias a taxa

tenha sido a mesma, a fim de facilitar os cálculos).

A partir dos dados acima, podemos calcular a variação das pontas prefixada e pós-

fixadas do swap de DI contra pré, seguindo as fórmulas abaixo:
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a) na ponta prefixada,

30 (19,0 J:6~
~9,0% = 100 + 1 x R$l.OOO.OOO,OO = R$l.O 14.601,69(a)

b) na ponta pós-fixada,

d ( 21 J:5
0
2Fpos = -+ 1 xR$l.OOO.OOO,OO = R$1.015.243,62 (b)

100

Para o comprador do swap acima, o seu ativo foi corrigido para o valor dei

R$1.015.243,62enquanto que o,seu passivo passou a ser de R$l.014.601,69.Logo, o

resultado para o comprador é de:

R$l.015.243,62- R$l.014.601,69= R$641,93

Por outro lado, o vendedor deste swap obteve um resultado negativo no mesmo

valor de R$641,93.

4.4.2. Swap de DI contra US$

Neste tipo de swap a troca é entre duas taxas pós-fixadas: a variação do DI pela

variação cambial do dólar comercial americano, acrescida de uma taxa de juros.

Neste caso, o comprador do swap de DI contra US$ receberá o rendimento de um

ativo corrigido à taxa pós-fixada do CDI/CETIP e pagará os custos de um passivo

corrigido pela variação cambial, acrescida de uma taxa de juros. Por outro lado, o
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vendedor deste mesmo swap de DI contra US$ terá um ativo que lhe rende a

variação do dólar acrescido de uma taxa dê juros contra um passivo pós-fixado,

corrigida pelo CDI/CETIP. No mercado, a cotação deste tipo de operação é feita

pela taxa de juros que é acrescida à variação cambial, conhecida no mercado como

cupom cambial.

o cálculo da ponta pós-fixada atrelada ao CDI/CETIP é exatamente o mesmo do

swap de DI contra Pré apresentado na Subseção 4.4.1 acima. O cálculo da ponta

cambial, com base no contrato da BM&F,é feito de acordo com a seguinte fórmula:

dI [( )]
r: TC - . TJ N I

do/ar = TCdb-1 X 36.000X +

em que,

Fddolar = fator de correção acumulado até o dia de vencimento do contrato "d";

TCd-l = taxa de câmbio comercial de Reais por Dólar americano (R$/US$) verificada

no dia, imediatamente anterior, à data de vencimento do contrato ("d");

TCdb-l = taxa de câmbio comercial R$/US$ verificada no dia anterior à data de início

do contrato ("db");

TJ = taxa de juros linear expressa em forma anual com base em 360 dias;

N = número de dias corridos entre o início do contrato (inclusive) e a data de

vencimento (exclusive).

A seguir, calculamos o resultado de um caso hipotético de swap de DI contra US$ no

Exemplo 4.4.

Exemplo 4.4

Suponhamos os seguintes dados para este exemplo:

valor financeiro do principal de R$l.OOO.OOO,OO;

prazo do swap de 30 dias corridos ou 20 dias úteis;
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taxa cambial (cupom cambial) negociada foi de 12%, além da variação cambial;

taxa CDI/CETIP de 21,0% over ao ano (suponhamos que todos os-dias a taxa

tenha sido a mesma, a fim de facilitar os cálculos);

taxa de câmbio em "db" era de 1,7765 R$/US$;

taxa de câmbio em "d" era de 1,8125 R$/US$.

A partir dos dados acima, podemos calcular a variação das pontas pós-fixadas pelo

CDI/CETIP e pelo cupom cambial do swap de DI contra US$, seguindo as fórmulas

apresentadas abaixo:

a) na ponta do CDI,

(
21 ):~2F:'s = - + 1 xR$1.000.000,00 = R$1.015.243,62 (a)
100

b) na ponta cambial,

18125 [( 12 ) 1Ffo'ar =' x x30 +1 x.R$1.000.000,00=R$1.030.467,21 (b)
1,7765 36.000

Para o comprador do swap acima, o seu ativo foi corrigido para o valor de

R$l.015.243,62 (a) enquanto que o seu passivo passou a ser de R$l.030.467,21 (b).

Logo, o resultado para o comprador do swap é negativo no valor de:

R$l.015.243,62 (a) - R$l.030.467,21 (b) = - R$15.223,59

Por outro lado, o vendedor deste swap, obteve um resultado positivo no mesmo

valor, de R$15.223,59.
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4.5. O Mercado de Opções

No mercado de opções, o conceito mais básico é o de que o comprador (ou titular)

da opção adquire um direito pagando um prêmio, enquanto que o vendedor (ou

lançador) da opção possui uma obrigação e recebe um prêmio para cumpri-la.

O mercado de opções é o mais criativo dos derivativos, com lançamento de novos

produtos e estratégias a cada dia. As opções na sua essência, podem ser: a) de

compra ou call1020u b) de venda ou put103• No caso de uma opção de compra, o seu

titular tem o direito de comprar um determinado ativo por um preço

predeterminado, conhecido como preço de exercício ou strike104• Por outro lado, o

lançador da opção de compra tema obrigação de comprar o mesmo ativo, pelo

mesmo preço de exercício predeterminado. Analogamente, no caso de uma opção

de venda, o seu titular tem o direito de vender um determinado ativo por um preço

de exercício predeterminado, assim como o seu lançador tem a obrigação de vender

o mesmo ativo pelo mesmo preço de exercício.

As opções de compra ou venda, na sua concepção mais básica, possuem sempre

uma data de vencimento e o exercício do direito ou obrigação pode ser feito de

acordo com o tipo da opção: i) na data de vencimento, conhecida como opção com

exercício tipo européia; ou ii) a qualquer momento, desde a data de seu lançamento

até a data de seu vencimento, conhecida como opção com exercício do tipo

americana.

102 Nomenclatura utilizada na literatura americana.

103 Idem.

104 Idem.
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Através da combinação de compras e vendas de calls e puts, com datas de

vencimentos e quantidades casadas ou não, é possível montar infinitas estratégias

altistas ou baixista, com alta ou baixa alavancagem, com maior ou menor risco,

entre outros. No entanto, no mercado local de renda fixa, as opções ainda não são

muito utilizadas e àquelas que possuem maior liquidez estão no mercado de renda

variável, mais, especificamente, utilizando ações como ativo-objeto.

4.6. Liquidação Financeira, Custódia e Regulamentação

No mercado de derivativos, é muito importante a existência de instituições

reguladoras, fiscalizadoras e garantidoras de riscos de crédito e sistêmico, pois as

operações com derivativos são sempre alavancadas.

4.6.1. Bolsa de Mercadorias e Futuro -BM&F

A BM&F é uma instituição privada, sem fins lucrativos, com o objetivo de

organizar, operacionalizar e desenvolver um mercado de futuros livre e

transparente. A BM&F visa criar um mercado que proporcione aos agentes

econômicos oportunidades para a realização de operações de hedge, contra as

flutuações de preços das mais variadas commodities - produtos agropecuários, taxas

de juros, taxas de câmbio, metais, índice de ações e de conjuntura, além de todo e

qualquer produto ou variável macroeconômica, cuja incerteza quanto ao seu preço

possa influenciar negativamente na atividade econômica.lOS

A fim de atingir os seus objetivos, a BM&Fpromove uma série de atividades, entre

as quais podemos destacar as seguintes:

105 Consulte o site http://www.bmf.com.br/rr.ages/institucionalllhistorial.htm para mais detalhes sobre a
história da BM&F.
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oferecer local adequado à realização de operações, equipando-o com toda

tecnologia necessária;

regulamentar os mercados por ela administrados;

fiscalizar as operações realizadas em seus pregões;

regulamentar e fiscalizar as atividades de seus associados;

divulgar com toda transparência possível, as operações realizadas em seus

pregões;

aplicar penalidades aos infratores das normas legais;

manter o contato permanente com associações de classe e o mercado em geral,

com o intuito de aperfeiçoar os contratos existentes e de introduzir novos

produtos e novas modalidades operacionais;

disseminar a cultura de mercados de futuros no País, através de eventos

educacionais e de treinamento.

A BM&F é a responsável final por garantir que as operações negociadas na Bolsa

sejam liquidadas financeiramente a tempo, mesmo que ocorra a inadimplência dos

agentes participantes. O fundo de garantia da BM&F, constituído através de

cobrança das margens de garantia em ativos, de boa qualidade, e liquidez em

quantidade suficiente, garantem a liquidez do sistema, mesmo que ocorra a

inadimplência de um ou mais agentes do mercado.

4.6.2. Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - CETIP

Além de exercer funções de custódia e liquidação no mercado de títulos privadost'v,

a CETIP é responsável pelas funções de liquidação e registro no mercado de

derivativos. As liquidações financeiras dos ajustes diários do mercado de futuros

são feitas pela CETIP, assim como a liquidação financeira das operações de swaps. O

106 Veja na Seção 3.5 do Capítulo 3 as funções da CETIP no mercado de títulos privados de renda fixa.
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registro de algumas operações com derivativos é feito nos sistemas da CETIP,

principalmente os swaps sem garantia.

4.6.3. Banco Central do Brasil-BACEN

o BACEN é a instituição que tem entre suas atribuições a organização,

disciplinamento e fiscalização do Sistema Financeiro Nacional e ordenamento do

mercado financeiro, do qual o mercado de derivativos faz parte.1°7Comunicados e

Circulares são formuladas, muitas vezes com o apoio técnico da BM&F, a fim de

garantir a ordem no funcionamento do mercado de derivativos.

107 Veja as demais funções do BACEN na Seção 2.2 do capítulo 2 e também no site
http://www.bcb.gov.brlhlms/sobre/funcoes/shtm .
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cAPírULO.5 - Administração dos Riscos dos Instrumentos de Renda Fixa

Ao constituir uma carteira composta por instrumentos de renda fixa e seus

derivativos, é necessário que o administrador conheça algumas medidasque trazem

informações consolidadas sobre essa carteira. Os diversos instrumentos de renda

fixa, até aqui apresentados, de um modo geral, não são diretamente comparáveis

entre si, ou seja, não possuem uma data de vencimento em comum e nem um fluxo

de pagamento de cupom ou de amortizações coincidentes. Essa diversidade torna

difícil a comparação direta entre esses instrumentos.

O objetivo do Capítulo 5 é trazer ao leitor os conceitos básicos, necessários para

administrar os diversos instrumentos de renda fixa e seus derivativos, quando

formam uma carteira. Faz parte do escopo deste capítulo responder a perguntas

como por exemplo: Como comparar títulos/carteiras de renda fixa com diferentes

fluxos de caixa e vencimentos? Como medir a sensibilidade de títulos/carteiras a

variações nas taxas de juros? Como proteger títulos/carteiras contra variações nas

taxas de juros?

Iniciamos a Seção 5.1, com a definição do conceito de duration, que é uma média

ponderada dos prazos a decorrer de um título de renda fixa ou uma carteira

composta por títulos de renda fixa em função do valor presente dos seus fluxos de

caixa. Ainda na mesma Seção, introduzimos o conceito de modified duration, que

mede a sensibilidade do preço de um título ou carteira de renda fixa em relação a

variações nas taxas de juros.108Na Seção 5.2, abordamos o conceito de convexidade,

que mede a sensibilidade do duration em relação a mudanças na taxa de juros.109

Finalmente, na Seção 5.3, apresentamos o conceito de imunização que consiste em

tentar neutralizar a sensibilidade de um título ou uma carteira contra oscilações na~

taxa de juros com o uso dos conceitos de modified duration e convexidade.

108 Em FERRARI (1992).
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Estruturamos cada uma das seções abaixo da seguinte forma: i) definição básica do

conceito; ii) apresentação matemática do conceito110; e iii) um exemplo prático do

conceito.

5.1. Duration

A duratíon é um importante conceito na administração de títulos de renda fixa. A

comparação de título de renda fixa através de apenas cupom e prazo tem suas

limitações. A introdução do conceito de Macaulay duratíon permite que diferentes

prazos e cupons sejam colocados numa medida comum. Além disso, abordamos

uma outra forma de apresentar o conceito de duration que é conhecida como

modified duration, uma importante medida de sensibilidade a variações nas taxas de

juros.

5.1.1. Macaulay Duration

o conceito de duraiion foi proposto inicialmente por Frederick R. Macaulay em

1938.111 Maculay percebeu que o prazo de um título de renda fixa até o seu

vencimento poderia não considerar informações importantes, tais como o

pagamento de juros e/ou amortizações antes do vencimento do título. A fim de

solucionar esse problema, Macaulay introduziu o conceito de duration, que é uma

espécie de "prazo médio ponderado" do título em que os pesos são os seus fluxos

de caixa trazidos a valor presente.

109 Em MAURO (1998).

110 Todas as derivações matemáticas podem ser encontradas em FABOZZI (1997).

111 Em MACAULAY (1938).
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A representação matemática deste conceito está na fórmula a seguir:

em que,

D = duration do título de renda fixa;

Fi = pagamento na data t;

i = taxa de juros efetiva diária (em dias úteis);

n = prazo total em dias úteis;

t = prazo a decorrer em dias úteis.

Ou,

F; F2 F"

D- (l+i) 1 (l+iY 2 (1+ i)"- -- x + x + ...+ x n = w( x l + w2 X 2 + ...+ w" x n
V V V

em que,

" FV = L I = valor presente do título;
1=1 (l+iY

F,

(1 + iYw = = fator de ponderação na data t.
1 V
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Matematicamente, a duration pode ser interpretado como a elastícidade'P da curva

de preço de um título de renda fixa em um determinado nível de taxa de juros. Em

títulos de renda fixa a elasticidade é negativa, pois uma elevação na taxa de juros

causa a depreciação no seu valor e uma redução na taxa de juros causa apreciação

no seu valor.

A seguir, no Exemplo 5.1, calculamos a duration de uma carteira composta por

diversos título de renda fixa.

Exemplo 5.1

Suponhamos que os títulos que compõem uma determinada carteira possuam os

prazos, valores e taxa de juros, conforme a seguinte tabela:

Título Prazo (dias úteis) Taxa de juros (ao dia) Valor de Resgate (R$)

A 5 0,68% 5.000.000

B 7 0,68% 3.000.000

C 15 0,70% 4.000~000

D 17 0,70% 5.000.000

E 21 0,71% 8.000.000

Substituindo os dados nas fórmulas acima, por aqueles da nossa situação hipotética,

chegamos aos seguintes números:

5.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 8.000.000v= +. + + +----
(1,0068)5 (1,0068f (1,0070y5 (1,0070t (1,0071t

= 4.833.413,71 +2.861.006,25 +3.602.615,67 +4.440.879,66 +6.895.495,38 = R$22.633.410,67

112 Em FERRAR! (l992): "A elasticidade representa a mudança percentual em uma variável dependente dada
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4.833.413,71 2.861.006,25 3.602.615,67 4.440.879,66 6.895.495,38
D= x5+ x7+ x15+ x17+ x21=

22.633.410,67 22.633.410,67 22.633.410,67 22.633.410,67 22.633.410,67

= 1,0678 + 0,8848 + 2,3876 + 3,3356 + 6,3979 = 14,0737 dias

Calculamos, então que a duration da carteira hipotética do Exemplo 5.1 é de 14,0737

dias. Em outras palavras, se a carteira pudesse ser substituída por um único título

de renda fixa, que não possuísse pagamento de juros e/ou amortizações antes do

seu vencimento, esse título teria o valor presente de R$22.633.410,67,com um prazo

de 14,0737dias.

Finalmente, enumeramos as mais importantes propriedades da dinâmica do

conceito da durationit'ê

• Para um título que não tem pagamento de cupons ou amortizações antes do

vencimento a duration é igual ao seu prazo, pois todo o fluxo de caixa está

concentrado no seu vencimento. Pelo mesmo princípio, a duration de um título é

sempre menor ou igual ao seu próprio prazo. Portanto, quanto maior a

quantidade e os valores de cupons e/ ou amortizações, menor é aduration de um

título.

• A duration aumenta proporcionalmente ao aumento de prazos. Esse aumento é

linear somente para os títulos que não possuem cupons (zero coupon bond). Para

os títulos que possuem pagamento de cupons, o aumento da duration é

marginalmente decrescente. Pois, para os títulos de prazos muito longos

(tendendo ao infinito) o valor presente dos fluxos de caixa mais distantes é

quase insignificante, gerando uma contribuição quase insignificante para a

duration.

uma oscilação percentual na variável independente."

113 Em J.P.MORGAN(1990)
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• A duration de um título vai reduzindo coI? o passar do tempo. Para os zero

coupon bonds a redução é linear, enquanto que para os demais, a redução vai

depender do tamanho e periodicidade dos cupons.

• A duration diminui com o aumento nas taxas de juros, pois o valor presente dos

fluxos de caixa diminui. Quando as taxas de juros se reduzem, a duration de um

título aumenta.

• A duration de uma carteira de títulos de renda fixa é o mesmo que a média das

durations de cada título individualmente ponderada pelo valor de mercado dos

próprios títulos.

5.1.2. Modified Duration

o conceito de Macaulay duration é uma medida indireta de sensibilidade às

variações nas taxas de juros impactando através da mudança no valor presente dos

fluxos de caixa. A partir de uma modificação matemática da fórmula original de

Macaulay duration com o objetivo de termos um indicador que diretamente mede a

sensibilidade às variações nas taxas de juros, introduzimos o conceito de modified

duration.

A modified duration é o coeficiente da variação no preço de um título sobre a variação

na taxa de juros. Isto é, este indicador mede a sensibilidade do preço em relação a

variações nas taxas de juros. Quanto maior é a modified duration de um título, maior

é a sensibilidade do seu preço a variações nas taxas de juros.1l4

A representação matemática do conceito da modified duration é dada pela seguinte

fórmula:

114 Em FABOZZI (1996) e (1997).

98



~" difi d D . Macaulay Durationoao 1 te uration =. anos
(1 + Y)

em que,

Y = Taxa de retorno ao ano do título até o vencimento (yield to maturity);

Uma importante relação derivada da modified duration trata de descobrir em quanto

o preço de um título varia quando se varia a taxa de juros. A partir da fórmula

básica é possível chegar à seguinte fórmula modificada:

!li
M = -DX-(.-)XP

l+i

em que,

L1P = variação de preço do título de renda fixa;

P = preço atual de mercado do título;

D = modified duration do título;

Lii= variação na taxa de juros;

i = taxa de juros para cálculo do valor presente.

A seguir, no Exemplo 5.2, aproveitamos um título da carteira do Exemplo 5.1 acima

e calculamos a sua modified duration, assim como a sua sensibilidade a variações na

taxa de juros.

Exemplo 5.2

Seja o título E do Exemplo 5.1 em que:

Valor de resgate = R$ 8.000.000,00;

Prazo = 21 dias úteis ou 0,0833ano (252dias úteis);

Taxa de juros = 0,071% ao dia útil ou 19,5849%over ao ano;

Valor presente = VE= R$6.895.495,38;
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Macaulay Duration = DE = 6,3979dias úteis.

Aplicando a fórmula de modified duration,temos o seguinte:

Modified Duration = 6,3979 = 6 3934dias
(1+0,00071) ,

Se a taxa de juros variar em 0,050%, calculamos a seguir quanto deve cair o valor

presente do título E:

0,00050
M = -6,3934 x ( . )x 6.895.495,38= R$22.027,19

1+ 0,00071

Portanto, se a taxa de juros passa de 0,071%ao dia para 0,121%,o valor presente do

título E reduz ..se em R$22.027,19de R$6.895.495,38para R$6.873.468,19.

o conceito de modified duration é muito prático para medir a sensibilidade à

variações nas taxas de juros. No entanto, o modelo somente admite que a estrutura

a temporal das taxas de juros varie paralelamente.U'' Por exemplo, suponhamos que

a taxa de 30 dias seja de 19% ao ano e a taxa de 180 dias seja de 19,5% ao ano. Se a

taxa de 30 dias passa a ser de 20% ao ano (1 ponto percentual de variação), a taxa de

180 dias teria que ser de 20,5% ao ano. A modified duraiion é a primeira derivada da

variação do valor de um título de renda fixa em relação a variações na taxa de juros.

E, por definição, não é uma boa medida para grandes variações na taxa de juros.

115 A dinâmica da estrutura a temporal da taxa de juros é abordada na Seção 6.3 do Capítulo 6.
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5.1. Convexidade

Na seção anterior, percebemos que a duration é uma medida sensível a oscilação na

taxa de juros. A convexidade é um coeficiente que mede a sensibilidade da modified

duration a variações na taxa de juros. Em outras palavras, a convexidade: i) mede a

dispersão do fluxo de caixa ao longo do tempo; e. ii) é o terceiro componente de

retorno de um título de renda fixa junto com a taxa de retorno (primeiro

componente) e a duration (segundo componente).

Um título com convexidade positiva é mais sensível a reduções nas taxas de juros

(mais valor para o título) e menos sensível a aumentos nas taxa de juros (menos

valor para o título). Portanto, a convexidade positiva em um título é sempre

benéfica para o detentor do título. A sensibilidade de um título de renda fixa a uma

redução na taxa de juros é assimétrica em relação ao aumento da mesma ordem na

taxa de juros. Essa assimetria é um efeito da convexidade do título.U" Esse efeito é

explicitado numericamente no Exemplo 5.3, a seguir.

Exemplo 5.3

Suponhamos que um título possua as seguintes características:

• valor de resgate no vencimento de R$l.OOO.OOO,OO;

• o prazo de vencimento do título na data atual é de 30 dias úteis;

• a taxa de juros média para este título era de 1,00%ao dia;

Logo, o valor presente deste título seria de:

v = 1.000.000,00 = R$74 1.922,92
(l + o.oi)"
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No entanto, suponhamos que a taxa de juros média para o título acima possa variar

entre 0,85% e 1,15%ao dia de acordo com a tabela abaixo.

Tabela 5.1

Taxa.de juros Valor eresente (R$) Ganho/(eerda) ~
0.85% 775,752.04 33,829.12
0.90% 764,302.03 22,379.11
0.95% 753,026.57 11,103.65
1.00% - 741,922.92
1.05% 730,988.37 (10,934.55)
1.10% 720,220.26 (21,702.66)
1.15% 709,615.98 (32,306.94)

Analisando a Tabela 5.1 acima, é percebe-se que caso haja um aumento de 10% na

taxa de juros, isto é, de 1,00% para 1,10%,o investidor terá uma perda no título de

R$21.702,66 (= R$720.220,26- R$741.922,92).Enquanto que se houver uma queda de

10% na taxa de juros, isto é, de 1,00% para 0,90%, o investidor terá um ganho de

R$22.379,11 (= R$764.302,03- R$741.922,92).

A partir da Tabela 5.1 abaixo, construímos o Gráfico 5.1 no qual podemos visualizar

a sensibilidade do valor do título do Exemplo 5.2 em relação a oscilações da taxa de

juros, isto é, a convexidade do título:

116 Em MAURO (1998).
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Gráfico 5.1

Variação na Taxa de Juros xValor Presente
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Taxa de Juros (ao dia)

Matematicamente, a convexidade é a segunda derivada da variação do valor de um

título de renda fixa em relação a variações na taxa de juros.U? A representação

matemática daconvexidade é dada pela fórmula abaixo:

c(i) = ~[~ F, ((2 + t)]
V c: (1 + ..)1+2

1=1 l

em que,

C = convexidade do título (ou carteira) de renda fixa;

V = valor presente do título(ou carteira); .

F, = pagamento na data t;

i = taxa dejuros efetivadiária (em dias úteis);

n = número total de dias;

t = prazo a decorrer em dias úteis.

117 A modified duration é a primeira derivada do valor do título em relação a variações na taxa de juros.
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No Exemplo 5.4, a seguir, calculamos a convexidade da carteira utilizada no

Exemplo 5.1.

Exemplo 5.4

Aplicando a fórmula de convexidade à carteira utilizada no Exemplo 5.1, temos o

seguinte:

(.)_ 1 [5.000.000(52 +5) 3.000.000(72 +7) 4.000.000(152 +15) 4.000.000(172 +17) 8.000.000(212 +21)]
C I - 7 + 9 + 17 + 19 + 23

22.633.410,67 (1,0068) (1,0068) (1,0070) (1,0070) (1,0071)

C{i) = [143.050.312,50 + 158.059.433,00 + 852.648.895,00 + 1.072.065.888,00 + 3.140.958.911,00] = 237,1178
22.633.410,67

A convexidade é um importante instrumento de comparação entre as carteiras com

o mesmo valor presente e duration. Suponhamos que fôssemos comparar a carteira

do Exemplo 5.1 com uma outra hipotética com valor presente e duration idênticos.

Entre essas duas carteiras, a de maior convexidade é sempre melhor para o

administrador, visto que traduz em um maior ganho durante uma queda na taxa de

juros e em uma menor perda na elevação da taxa de juros, quando comparadas com

as carteiras de menor convexidade.

Uma outra importante relação derivada da convexidade é o aperfeiçoamento da

relação derivada da modified duration para descobrir em quanto o preço de um título

varia quando se varia a taxa de juros. Adicionando-se o componente convexidade à

fórmula anteriormente derivada a partir da modified duration é possível chegar a

seguinte fórmula modificada:

A D _ (D t},i C x (t},i r J p
ur - - X--+ X(1 + i) 2
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em que,

L1P = variação de preço do título de renda fixa;

P = preço atual de mercado do título;

D = modified duration do título;

Lli = variação na taxa de juros;

i = taxa de juros para cálculo do valor presente;

C = convexidade.

A seguir, no Exemplo 5.5, aproveitamos novamente o título E da carteira do

Exemplo 5.1 acima e o cálculo da sua modified duration do Exemplo 5.2 para calcular

a sua convexidade e a sua sensibilidade a variações na taxa de juros.

Exemplo 5.5

Seja o títuloE do Exemplo 5.1 em que:

Valor de resgate = R$ 8.000.000,00;

Prazo = 21 dias úteis ou 0,0833 ano (252 dias úteis);

Taxa de juros = 0,071% ao dia útil ou 19,5849% over ao ano;

Valor presente = VE= R$6.895.495,38;

Macaulay Duration = DE = 6,3979 dias úteis;

Modified Duration = D'E = 6,3934 dias úteis.

Aplicando a fórmula de convexidade para o título E, temos o seguinte:

C id d 1 [8.000.000X(212 +21)] 4555088onveXl a e = x.· =,
6.895.495,38 (1,0071t

Se a taxa de juros variar em 0,050%, calculamos a seguir quanto deve cair o valor

presente do título E:

lOS



M = (- 6 3934 x 0,00050 + 455,5088 x (0,00050 Y JX 6.895.495 38 = R$21.634 57
, (1+0,00071) 2 . ' ,

Portanto, se a taxa de juros passa de 0,071% ao dia para 0,121%, o valor presente do

título E reduz-se em R$21.634,57de R$6.895.495,38para R$6.873.860,81.Em relação

ao Exemplo 5.2, acrescentamos uma maior precisão no cálculo da oscilação de preço

após a variação na taxa de juros. A diferença entre os resultados é pequena por se

tratar de uma pequena variação na taxa de juros, em que a modified duration é uma

boa aproximação. Para grandes variações na taxa de juros a diferença entre os dois

cálculos seria maior.

5.2. Imunização

o conceito de imunização ou hedging parte do princípio em que um administrador

de carteira de renda fixa deseja reduzir ou eliminar a exposição de sua carteira a

variações da taxa de juros. Os conceitos de modified duration e convexidade

introduzidos acima são fundamentais para a imunização.

5.3.1. Imunização por Modified Duration (duration hedge)

Pode se afirmar que uma carteira ou título está imunizado quando a duration dos

ativos é idêntica a duration dos passivos. É uma estratégia de proteção ou hedge

contra oscilações nas taxas de juros.

O primeiro passo para imunizar uma carteira ou título é calcular a sua modified

duration, em seguida descobrir qual é a perda causada por um determinado
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aumento na taxa de juros. Finalmente é preciso descobrir um instrumento passivo

cujo modified duration seja exatamente igual ao da carteira ou título.

A seguir no Exemplo 5.6, demonstramos passo a passo a imunização do título E do

Exemplo 5.1.

Exemplo 5.6

Suponhamos que a intenção do administrador da carteira teórica do Exemplo 5.1 é

imunizar somente o título E.

o primeiro passo é descobrir qual a sua modified duration, que já se encontra

calculada no Exemplo 5.2:

D' E = 6,3934dias

o segundo passo é descobrir quanto o título E perde valor para um aumento na

taxa de juros. Suponhamos que o aumento de juros é de 0,050% ao dia. O valor da

perda também já se encontra calculado no mesmo Exemplo 5.2:

L1P = R$ 22.027,19

O terceiro e último passo é descobrir qual o instrumento passivo que teria um

ganho L1P no caso de um aumento de juros de 0,050% ao dia. Suponhamos que cada

contrato de DI futuro de um dia118 para um determinado vencimento no mês A

possui um L1P de R$11.013,59.

b.P 22.02719 ..
_E_ = '= 2 O contratos
MDI 11,013,59 '

118 Veja Seção 4.2 do Capítulo 4.
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Portanto para imunizar o título E seria necessário vender 2 contratos de DI futuro

de vencimento A. Este tipo imunização pressupõe que existe uma perfeita

correlação entre as taxas de juros de curto e longo prazo, ou seja, é premissa que os

movimentos na estrutura termo da taxa de juros seja sempre paralela para que a

imunização seja válida.!'?

5.3.2. Imunização por Convexidade

A imunização por convexidade é similar ao processo de imunização por modified

duration. A diferença está a introdução do fator convexidade no cálculo da perda do

título no caso do aumento na taxa de juros.

Utilizando também os mesmos dados do título E do Exemplo 5.1 e a convexidade

calculada no Exemplo 5.5, demonstramos passo a passo a imunização do título E.

Exemplo 5.7

Suponhamos que a intenção do administrador da carteira teórica do Exemplo 5.1 é

imunizar somente o título E.

o primeiro passo é descobrir qual a sua convexidade, que já se encontra calculada

no Exemplo 5.5:

C'E = 455,5088

119 Veja Seção 6.3 do Capítulo 6 para a dinâmica da estrutura a termo de juros.
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o segundo passo é descobrir quanto o título E perde valor para um aumento na

taxa de juros. Suponhamos que o aumento de juros é de 0,050% ao dia. O valor da

perda também já se encontra calculado no mesmo Exemplo 5.5:

L1P = R$ 22.634,57

O terceiro e último passo é descobrir qual o instrumento passivo que teria um

ganho L1P no caso de um aumento de juros de 0,050% ao dia. Suponhamos o mesmo

contrato de DI futuro de um dia do Exemplo 5.6 para um determinado vencimento

no mês A possui um L1P de R$11.0l3,59.

ME 21.634,57 196-- - =, contratos
MDI 11,013,59

Portanto, nesse caso, para imunizar o título E seria necessário vender 1,96 contratos

de DI futuro de vencimento A.
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CAPíTULO 6 - A Estrutura Temporal da Taxa de Juros 120

Uma das maiores dificuldades no mercado de renda fixa é conseguir definir a taxa

de juros básical-! da economia para qualquer prazo, pois não há negociação de
I

títulos públicos federais para todos os prazos. Por exemplo, suponhamos que haja

negociação em um volume representativo para os títulos públicos federais com

prazos de 6 meses e 1 ano. No entanto, gostaríamos de precificar um título com

prazo de 9 meses. Como calcular a taxa aplicável a esse prazo, para então calcular o

preço do título?

o objetivo deste capítulo é apresentar os conceitos básicos associados à chamada

estrutura a temporal da taxa de juros122(ETJ).123Iniciamos o capítulo, na Seção 6.1,

com a definição do conceito da ETJ.Nas Seções 6.2 e 6.3, apresentamos os principais

formatos da ETJ e a sua dinâmica de mudança, respectivamente. Finalmente, na

Seção 6.4, colocamos em prática os conceitos vistos no capítulo, construindo uma

ETJpara o mercado brasileiro de renda fixa.

6.1. O Conceito da Estrutura Temporal da Taxa de Juros

A ETJ é baseada na constatação de que títulos com diferentes prazos até o

vencimento são avaliadas com diferentes taxas de juros124.A ETJ é um conjunto

120 Preferimos utilizar a expressão "Estrutura Temporal da Taxa de Juros" ao invés da consagrada expressão
"Estrutura a Tenno da Taxa de Juros" porque o objeto de estudo deste capítulo é a estrutura a vista da taxa de
juros ao longo do tempo (spot rate curve) e não a estrutura da taxa de juros a tenno. EmSECURATO (1999), o
objeto de estudo deste capitulo é também denominado como "a estrutura temporal da taxa de juros".

121 Consideramos ao longo deste capítulo a taxa SELlC (veja definição na Seção 2.3 do Capítulo 2) embutida
nos títulos públicos emitidos pelo Governo Federal (Secretaria do Tesouro Nacional e Banco Central) como
uma proxy para taxa de juros básica da economia brasileira (risk free rate).

122 Na literatura americana, utiliza-se a nomeclatura de spot rate curve.

123 Para um leitura mais profunda sobre a ETJ, veja ANDERSON (1996) e RYAN (1997).
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contínuo de taxas de juros que se distribui por todos os prazos, desde o mais curto

(overnight) até o mais longo existente no mercado, correspondente ao título mais

longo com representatividade no mercado. A construção de uma ETJ inicia-se a

partir da coleta de taxas de juros embutidas nos títulos disponíveis para todos os

prazos possíveis. Para os prazos em que não há títulos disponíveis ou não há

cotação para os títulos existentes, aplica-se algum procedimento de interpolação

entre as taxas disponíveis. Diversos procedimentos de interpolação são citados na

literatura, desde a interpolação linear ou exponencial até os métodos mais

sofisticados como o do Cubic Spline125• A ETJ é uma representação estática e

instantânea do comportamento da taxa de juros para diversos prazos. Logo, pode-se

afirmar que a cada novo momento, existe uma nova ETJ.

Geralmente a ETJ é representada em um gráfico em que o eixo das abcissas

representa o prazo até o vencimento dos títulos, enquanto que o eixo das ordenadas

representa as taxas de juros para cada prazo, como no Exemplo 6.1, a seguir.

Exemplo 6.1

Suponhamos que as seguintes taxas de juros tenham sido calculadast= a partir de

títulos públicos federais prefixados com liquidez no mercado:

Prazo (dias) Taxa de juros (% over a.a.)
30 19%
60 23%
90 25%

180 30%
360 35%

A partir dos dados acima, chegamos'F à seguinte ETJ,

124 Existem diversas explicações teóricas sobre estas diferenças, que serão abordadas na Seção 6.2.

125 Para entender essa metodologia de interpolação consulte VARGA (2000).

126 Veja na Seção 2 do Capítulo 2 o procedimento de cálculo da taxa de juros implícita nos títulos públicos
federais prefixados.
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Estrutura a Termo da Taxa de Juros
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A ETJ acima é o formato mais encontrado nos diversos mercados de renda fixa,

porém é possível encontrar outros formatos, como abordamos na Seção 6.2 a seguir.

6.2. Os Formatos da Estrutura Temporal da Taxa de Juros.

A ETJ pode assumir basicamente quatro formatos distintos: 1) normal. ou

positivamente inclinada (veja exemplo 6.1, acima), em que a taxa de juros aumenta

com o aumento do prazo; 2) invertida ou negativamente inclinada, em que a taxa de

juros diminui com o alongamento do prazo; 3) humped, em que as taxas são mais

altas no médio prazo e declinantes no longo prazo; e 4) paralela ou fiat, em que a

taxa de juros é constante ao longo do tempo. A representação gráfica desses

formatos encontra-se a seguir:

127 Veja na Seção 6.4 a construção passo a passo de uma ETJ aplicada para o mercado brasileiro de renda fixa.
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Basicamente duas linhas de pensamento teórico foram desenvolvidas para explicar

o diferente comportamento da taxa de juros em relação ao tempo: 128 1) a Teoria

das Expectativas; e 2) a Teoria da Segmentação de Mercado. A Teoria das.

Expectativas, por sua vez, possui três linhas distintas de pensamento: a) a Teoria
, .

Pura das Expectativas; b) a Teoria da Líquídez.e c) a Teoria do Habitat Preferido.

De acordo com a Teoria Pura das Expectativas, as taxas de juros no futuro

representam exclusivamente a expectativa do mercado para os diversos prazos das

taxas de juros. No caso de uma ETJ positivamente inclinada, âs expectativas do
.,

mercado são de juros crescentes. Se a ETJ for negativamente inclinada ou paralela,

as expectativas do mercado são de taxas de juros. declinantes ou constante no

futuro, respectivamente.

Segundo a Teoria de Liquidez, os títulos de prazos mais longos possuem 'menor

liquidez em relação aos títulos de prazos mais curtos. Portanto, os títulos de longo

. prazo embutem um maior risco. Esse risco é representado por um prêmio na taxa

dos título de longo prazo. Logo, os títulos de prazos mais longos devem ser

negociados com taxas superiores às taxas dos títulos de prazos mais curtos. Mesmo

que haja um tendência de queda ou estabilidade da taxa de juros em um horizonte

128 FABOZZI (1996) apresenta maiores detalhes .sobre estas teorias.
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de tempo, a parte mais longa da ETJvai estar sempre sendo pressionada para cima

por causa dos prêmios embutidos nos títulos de longo prazo.

Finalmente, a última versão da Teoria das Expectativas é a Teoria do Habitat

Preferido, em que se pressupõe que a oferta e a demanda dos investidores não são

coincidentes nos prazos até o vencimento de títulos. Isto é, algum investidor pode,

por motivos próprios, demandar mais um determinado título com um determinado

prazo em relação a outro título qualquer, aceitando pagar um maior prêmio pelo

título que ele demanda. Ou o inverso pode ocorrer, em que há uma maior oferta em

um determinado vencimento, reduzindo os prêmios deste título. Esta linha de

pensamento aceita qualquer formato para a E'I],

A Teoria de Segmentação no Mercado é baseada em uma única linha de

pensamento. Nesta Teoria, a demanda por ativos de renda fixa é determinada pela

formação do passivo do investidor. O investidor vai dar preferência a adquirir

títulos cujos vencimentos sejam próximos ou coincidentes ao vencimento de seus

passivos. Supõe-se ainda que tais investidores não pretendem criar descasamentos

de prazos entre os ativos e passivos a fim de tentar ganhar alguma arbitragem entre

os vencimentos.

6.3. A Dinâmica da Estrutura Temporal da Taxa de Juros

Na Seção 6.1, introduzimos a definição da ETJ que é um conceito estático. No

entanto, a cada momento distinto no tempo é possível construir uma nova curva.

Ao compararmos diversas E'I'[s construídas com os mesmos títulos e utilizando o

mesmo método de interpolação é possível verificar que o seu formato se modifica

ao longo do tempo. Uma mudança no formato da ETJ é causada pelas mudanças

nas taxas de juros dos títulos de diferentes prazos que a compõem.

115



A literatura registra129 dois tipos básicos de movimentos na ETJ:1) os movimentos

paralelos; e 2) os movimentos não paralelos. Os movimentos não paralelos, por sua

vez, são classificados em: a) twists;ou b) butterflies. Todos este movimentos podem

ser a)positivos ou b)negativos, em que as taxas de juros aumentam ou diminuem,

respectivamente. A fim de facilitar a compreensão visual destes movimentos,

simulamos todos os movimentos apresentados acima no Exemplo 6.2 a seguir.

Exemplo 6.2

Nos gráficos a seguir, partimos de um momento no tempo (DO) no qual a ElJ é

paralela'ê? (linha cheia). No momento seguinte (D+1), temos uma nova ElJ que ê

representada pela linha pontilhada:

1) movimentos paralelos

-_. __ ._._._-_ .... _ .._---_ ...__ ._._... _._ ...__ .__ ._----- --_._-.----_._----_._-_._--------------

Movimento Paralelo .Positivo

fi)

2:::s...,
Q)
"O
cu
><cu
I-

Prazo

1 ._._-_._-_._. __ .__ ._ _. _ .. __ .. _. __ . . . ._

Movimento :Paralelo Negativo

fi)o...
:::s...,
Q)

"O
c1:I
><{!.

Prazo

129 Em FABOZZI (1996) e SUNDARESAN (1997) encontram-se maiores detalhes sobre a dinâmica da EU.

.e.
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2) movimentos não paralelos de twist

. .' ... ,,:.. : ,. I

Movimf:!ntod,e,Flattening Twist;

Prazo

1·····--··-·-·------ ---..··- -..------.-.- ---..--.- ------..---.--..--.-.---- ..------ ..-..---.

I Movimento de Steepening TWlst

I 1
i cu[ ><

cu
t-

Prazo

'.,::.,,'

·i:
i

L _ .._._.._ _ _ _.._ _ _ .. . __-- -..- -- ..--- ..--.------.----.---- - ..- ----- ..---

130 Veja Seção 6.2 para definição e visualização gráfica de uma ETJ paralela.
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3) movimento não paralelo de butterjly

Movimento'de PositiveBuftérf/y
. ,

"

Prazo

I--------.---- ..------.-..-.-----.------.--..-~----'-_·_-'-~'-~-'-'.,.-----,,---------.--' ----
i . Movimento d~ Negi:ltlve,Butterfly'
I
I

Prazo

Ao longo dos anos de 1979e 1990,JONES (1991)constatou empiricamente que os

três movimentos descritos acima são independentes. A ocorrência simultânea de
. .

movimentos distintos em trechos distintos da curva foram percebidos. No mercado
• I ~ ._

brasileiro a ETJ tem sUélslimitações e problemas particulares que serão abordados

na Seção 6.4 a seguir. Mesmo dentro de suas limitaçõesa'ETJ é uma importante
. "',~'..

ferramenta para o mercado de renda fixa local. ,"
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Segundo VARGA (1999), os movimentos mais freqüentes na ETJ brasileira são os

movimentos paralelos. Entre outras conclusões, a comprovação empírica deste

movimento justifica a utilização do conceito de duration hedge'» paraimunização de

carteiras de renda fixa.

6.4. A Estrutura Temporal da Taxa de Juros no Mercado Brasileiro

Em economias estáveis e desenvolvidas como a dos Estados Unidos, a existência de

um mercado de renda fixa extremamente desenvolvido, com liquidez para diversos

vencimentos de curto e longo prazos, torna mais fácil a construção de uma ETJ de

longo prazo (30 anos ou mais), confiável e estatisticamente robusta. Por outro lado,

no Brasil, a maiorvolatilidade dos mercados e os altos níveis de inflação fazem com

que o mercado de renda fixa não seja tão desenvolvido e não tenha a mesma

liquidez do mercado americano.

o horizonte de tempo de uma ETJ brasileira, em períodos de alta inflação, "não

passava de 30 dias" .132 Atualmente, dada a estabilidade da economia e os níveis de

inflação mais controlados, instrumentos locais de renda fixa com prazo de até 3

anos passaram a ser negociados no mercado com uma liquidez considerável.

Adicionalmente, o Banco Central junto com a Secretaria do Tesouro Nacional vêm

desenvolvendo um esforço de alongamento dos prazos na colocação primária de

títulos públicos federais, assim como têm incentivado a geração de maior liquidez

nos mercados secundários de títulos públicoS.133

131 Conceito abordado no Seção 5.3 no CapítuloS.

132 Citado em SECURATO (1999).

133 Veja no Apêndice 2.1 ao final desse trabalho para maiores detalhes sobre essas iniciativas.
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o resultado deste esforço tornou possível a construção de ETJspara o mercado local

de renda fixa com horizonte de um ano ou mais.P! No entanto, a formação de

preços no mercado de renda fixa local ainda possui pouca transparência, de acordo

com o trabalho desenvolvido em MOURA (2000).A formação de preços (taxas de

juros) para os diversos prazos é baseada em proxies extraídas dos mercados de

derivativos. Utilizam-se como base para construção de uma ETJ para o mercado

local os dados dos mercados de DI futuro de um dia e Swaps Pré X CDJ.135A seguir,

no Exemplo 6.2, apresentamos, passo a passo, a construção de uma ETJ para o

mercado local de renda fixa.

Exemplo 6.2

O primeiro passo para a construção de uma ETJ é montar uma tabela a partir da

coleta dos seguintes dados:

• o CDI-CETIP overnight como indicador de juros de curtíssimo prazo (um dia);

• os preços unitários (PUs) do mercado futuro de DI de um dia para todos os

vencimentos com liquidez, cotados na BM&F, assim como as datas dos seus

respectivos vencimentos;

• as taxas de swaps Pré X CDI, no mercado de balcão registradas na BM&F ou na

CETIP, para todos os vencimentos com liquidez;

• os feriados bancários divulgados entre a data do início da construção da ETJ até

a data do vencimento do futuro de DI de um dia ou swaps Pré X CDI de prazo

mais longo.

Suponhamos que inciamos a construção da ETJ a partir do dia 28 de fevereiro de

2000 e coletamos todos os dados disponíveis em um determinado momento desse

134 O prazo máximo contemplado em uma ETJ é diretamente relacionado aos prazos dos títulos que possuem
liquidez no mercado.

U5 Esses instrumentos são abordados nas Seções 4.2 e 4.4, respectivamente, do Capítulo 4.
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mesmo dia. A Tabela 6.1, a seguir, apresenta os dados até coletados nesse primeiro

passo.

, 121



Tabela 6.1

o segundo ~asso consiste em calcular o número de dias úteis136e corridós entre as

datas de vencimento dos contratos futuros de DI e dos swaps. A Tabela 6.2, a seguir

ilustra o segundo passo.

136 Entenda-se como o número de dias úteis como número de dias corridos subtraídos dos feriados e finais de
semana.
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Tabela 6.2

No terceiro passo é.preciso colocar em uma base comum de comparação as taxas de
" . . ~ '.'

juros exponenciais -ao ano dos Suiaps e os PUs do DIs futuros. Neste exemplo,

utilizaremos a tà.~aouer ao ano corno medida comum.

A seguir, ilustramos como exemplo o cálculo'V. de transformação do PU do DI

futuro de março de 2000 de acordo com.os dados da Tabela 6.2:

. . . [ ( 99 863 J"" ]2~2Taxa Over =. .. -1 = 18,86% a.a.
100.000

No caso do cálculo para transformação da taxa exponencial ao ano do Swap para.

taxa over ao ano é preciso utilizar a seguinte fórmula:
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Im) . dias .col"ridos dias.•íteis
Taxa do Swa . 360

Taxa Overao ano = [( 100 cp + 1J ] -I xlOO

De acordo com os dados da Tabela 6.2, apresentamos como exemplo o cálculo da

transformação da taxa de juros exponencial ao ano do Swap de 1 mês para taxa over

ao ano, a partir da fórmula apresentada acima:

TaxaOveraoano=

252 )30 20
1685 360

[( I~O +1) ] -I xI00=17,76%a.a.

Extrapolando as mesmas transformações para os demais vencimentos de DIs

futuros e Swaps obtemos os vértices da E'I]. Essas transformações encontram-se na

Tabela 6.3 a seguir:

c

137 veja a Seção 4.2 do Capítulo 4, caso tenha dúvidas sobre esse cálculo.
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Tabela 6.3

A partir dos vértices obtidos nas curvas de DI futuro e Swaps, escolhemos a

metodologia de interpolação exponencial que é a mais utilizada no mercado

brasileiro, como foi citado em VARGA (2000). Nesse momento estamos aptos a

calcular a taxa de juros, tanto pela curva dos Dls futuros como pela curva dos

Swaps, para qualquer vencimento entre 28 de fevereiro de 2000 e 16 de fevereiro-de

2001. Para exemplificar o método de interpolação exponencial, suponhamos que:

• a data para interpolação é 31 de julho de 2000 (105 dias úteis);

a interpolação é feita na curva dos Dls futuros;

o número de dias úteis entre 28/2/2000 e 31/7/2000 é de 105 dias úteis;•

Sendo 31 de julho de 2000 a data da interpolação, os vértices que escolhemos são os

Dls futuros de Julho/2000 e Agosto/2000 que têm prazo de 85 e 106 .dias úteis,

respectivamente.
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Para a interpolação nesta data precisamos utilizar a seguinte fórmula, a fim de obter

o PU equivalente para a data da interpolação:

(d,.-d,)
. ( DI anterior )(d,.-d.,)

PU interpolado = . x DI posterior
DI postenor

em que,

dp = dias úteis do DI posterior;

da = dias úteis do DI anterior;

di = dias úteis entre a data da interpolação e a data inicial;

Aplicando a fórmula acima, temos o seguinte:

(106-105)

(
94.237 )(106-85)PU interpolado = x92.835 = 92.901
92.835

A partir deste PU interpolado podemos calcular a taxa over ao ano na data da

interpolação através do seguinte cálculo, já utilizado no terceiro passo deste

Exemplo 6.2:

[ (
92901 )-1 ]~~~Taxa Over = .' -1 = 19,33%a.a.
100.000

Extrapolando as interpolações para todos os dias entre as datas de 28 de fevereiro

de 2000 e 16 de fevereiro de 2001para os vértices do DI futuro e dos Swaps, obtemos

finalmente as ETJs para o mercado de renda fixa local que está representada no

gráfico a seguir: .\
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ETJ - mercado local
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No gráfico acima, a ETJ baseada no DI futuro é representado pela linha cheia,

enquanto que a ETJ baseada nos swaps138 é representada pela linha pontilhada. Os

vértices utilizados para a interpolação estão destacados nas respectivas ETJs."

Analisando o gráfico acima, podemos constatar que a ETJ do DI futuro não é

coincidente com a ETJdos swaps. Tal diferença deveria ser arbitrada pelo mercado já

que ambas as curvas deveriam refletir o mesmo mercado de juros local. No entanto,

a menor liquid~z em alguns vencimentos pode causar algumas distorções como as

que podemos observar nesse gráfico.

138 Em dias úteis e taxa over ao ano.
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8. APÊNDICES

APÊNDICE 2.1 - Resumo das Medidas do Banco Central do Brasil para Incentivar o

Mercado Secundário de Títulos Públicosl'"

Em 4 de novembro de 1999, o Banco Central do Brasil anunciou oito medidas para

incentivar o mercado secundário de títulos públicos que visam mudar de perfil,

diminuir a concentração para permitir maior liquidez, utilizar de sistemas

eletrônicos de negociação, etc. A seguir, descrevemos cada uma das medidas.

Medida 1: Os leilões primários passam a ser realizados uma única vez na semana

(terça feira), sempre visando aumentar a participação de título prefixados no perfil

da dívida e reduzir o número de vencimentos. Desde de dezembro de 1999, é

divulgado um calendário de emissões primárias a ser realizado no mês. O horário

dos leilões foi alterado para as 13:00hs e o resultado divulgado as 14:30hs, de modo

que.o evento completo ocorre antes da reabertura do mercado (as 14:30hs).

Medida 2: A partir de propostas firmes de compra das instituições financeiras, o

Tesouro divulgará o edital de oferta pública contendo as condições da oferta. O

prazo mínimo deste título é de um ano e a primeira oferta ocorre em janeiro de

2000. O governo ainda lançará títulos prefixados com opção de venda, que terão

prazo maior. A opção de venda visa diminuir o risco do mercado.

Medida 3: O Banco Central promove leilões de títulos prefixados curtos

(inicialmente 7 dias) como instrumento complementar aos leilões de go around. Esta

medida visa reduzir a previsibilidade do valor da taxa SELIC. Além disso, o Banco

Central realizará leilões periódicos de compra ou venda se detectar preços

distorcidos de títulos ou mesmo com vistas a alterar a composição da dívida. O

Tesouro Nacional também poderá realizar leilões de compra de títulos. f'~
139 Moura (2000) apresenta comentários sobre o assunto.
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Medida 4: a Governo lançará títulos cambiais sem pagamentos intermediários de

juros (zero coupon bonds) e permitirá a negociação em separado do principal e dos

cupons dos títulos cambiais com prazo inferior a cinco anos, de modo a incentivar o

mercado secundário destes títulos.

Medida 5: a Governo estimulará a utilização de sistemas eletrônicos para

negociação no mercado secundário de títulos públicos, além de permitir que as

instituições assumam posições vendidas. a Banco Central também promoverá

leilões secundários de títulos prefixados com compromisso de recompra para as

instituições cobrirem as suas posições vendidas. Serão permitidas as operações a

termo de títulos públicos de maneira formal com registro no SELIC.

Medida 6: A ANDIMA passa a divulgar diariamente para o mercado os preços dos

títulos em circulação, assim como a média das curvas de rendimentos fornecidas

pelas instituições financeiras. a Banco Central promoverá reuniões periódicas com

participantes do mercado, de modo a explicar as intenções do Governo e apurar as

demandas do mercado. Passa a ser publicado uma nota à imprensa com

informações e comentários sobre o mercado de títulos públicos.

Medida 7: a Banco Central permitirá uma maior flutuação da taxa SELICem torno

da meta estabelecida no CapOM.

Medida 8: a número de dealers (instituições financeiras escolhidas no mercado para

operar pelo Banco Central) diminuirá dos atuais 25 para 20 e haverá um rodízio

semestral de 3 instituições de modo a manter no quadro as instituições que mais se

destacaram na negociação e formação de preços dos títulos públicos.
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APÊNDICE 2.2 - Comunicados e Portarias de Colocação de Títulos, emitidos pela
Secretaria do Tesouro Nacional
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13/01/2000

STN anuncia características de leilão de oferta firme

o Tesouro Nacional, de acordo com o cronograma de leilões anunciado em 22/12/1999, e dando
seqüência à implementação do programa de aprimoramento dos mercados primário e secundário,
anuncia as características do primeiro leilão de oferta firme a ser realizado em duas etapas, nos
dias 20 e 21/0112000.

Título Prazo Quantidade Valor Preço Data de Data do Adquirente
Nominal Mínimo Emissão Vencimento
(em R$)

LTN 373 a ser 1.000,00 a ser 24.01.2000 31.01.2001 Público
dias divulgada divulgado

A primeira etapa será realizada no dia 20/0112000, e estará aberta somente às instituições
credenciadas a operar com o Departamento de Operações do Mercado Aberto - DEMAB do
Banco Central do Brasil.

Cada instituição financeira credenciada poderá apresentar até duas propostas firme que deverão
conter, necessariamente, o preço unitário e a quantidade de títulos a serem adquiridos. O critério
de seleção das propostas será realizado com base no sistema de leilão de preço único ou holandês.

O horário de acolhimento das propostas será de 15:30 horas às 16:30 horas e o resultado desta
etapa será divulgado às 18:00 horas do dia 20/0112000. Neste horário, serão divulgados o preço
mínimo aceito pelo Tesouro Nacional e a quantidade total a ser ofertada na segunda etapa.

As instituições financeiras que apresentarem propostas vencedoras na primeira etapa deste evento
ficam obrigadas, quando da segunda etapa, a apresentar propostas que contemplem quantidade de
títulos igualou superior às que tenham sido contempladas na primeira etapa, referenciada a preços
iguais ou superiores ao definido pelo Tesouro Nacional.

A segunda etapa será realizada no dia 21/0 I/2000 e seguirá os moldes dos leilões tradicionais de
oferta de títulos do Tesouro Nacional. Poderão participar desta etapa todas as instituições
financeiras participantes do Sistema Oferta Pública Formal Eletrônica - OFPUB do Banco Central
do Brasil.

Nesta segunda etapa, cada instituição financeira poderá apresentar até cinco propostas, que
deverão conter, necessariamente, o preço unitário e a quantidade de títulos a serem adquiridos. O
critério de seleção das propostas será realizado com base no melhor preço para o Tesouro
Nacional (leilão de preços múltiplos).

O horário de acolhimento das propostas será de 9:30 horas às 10:30 horas e o resultado desta etapa
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será divulgado às 12:00 horas do dia 21/01/2000.

Page 2 of2

Deve-se ressaltar que as propostas vencedoras na primeira etapa geram ao proponente apenas a
expectativa de direito de receber os títulos em questão, pois o resultado final do processo de oferta
firme será conhecido somente após o término da segunda etapa.

A realização desta modalidade de oferta pública de títulos tem por objetivo principal o
alongamento do prazo da Dívida Pública Federal no contexto da promoção do desenvolvimento do
mercado de títulos públicos no país.
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MINISI'ÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

PORTARIA Nº 6, DE 6 DE JANEIRO DE 2000

O SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL, no uso de suas atribuições, e tendo em vista as
condições gerais da oferta de títulos públicos previstas na Portaria STN n" 482, de 23 de
novembro de 1999, resolve:

Art. 10 Tornar públicas as condições específicas a serem observadas na oferta pública de Letras
do Tesouro Nacional LTN e de Letras Financeiras do Tesouro LFT, cujas caracteiísticas estão
definidas no Decreto n" 2.701, de 30 de julho de 1998:

I - data do acolhimento das propostas e do leilão: 11.01.2000;

II - horário para acolhimento das propostas: de 12:00 horas às 13:00 horas;

III - divulgação do resultado do leilão pelo Banco Central do Brasil: na data do leilão, a partir das
14:30 horas;

IV - data da emissão: 12.01.2000;

V - data da liquidação financeira: 12.01.2000;

VJ critério de seleção das propostas: melhor preço para o Tesouro Nacional;

VII sistema eletrônico a ser utilizado: exclusivamente por meio do Sistema Oferta Pública
Formal Eletrônica (OFPUB), nos termos do Regulamento do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia (SELlC); e

VIII - características da emissão:
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Título Prazo Quantidade (em Valor Nominal Data do Adquirente
mil) em R$) . Vencimento

LTN 2.500 1.000,00 12.04.2000 Público

91 dias

L1N 203 dias 1.000 1.000,00 02.08.2000 Público

LFT 364 dias 2.500 1.000,00 10.01.200J Público

Ali. 20 Na formulação das propostas deverá ser utilizado preço unitário, com seis casas decimais,
para as LTN e cotação, com quatro casas decimais, para as LFT, sendo que o montante de cada
proposta deverá contemplar quantidades múltiplas de cinqüenta títulos.

Art. 30 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FABIO DE OLIVEIRA BARBOSA

P4gl~ Anterior
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SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

PORTARIA Nº 5, DE 6 DE JANEIRO DE 2000

O SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL, no uso de suas atribuições, e tendo em vista as
condições gerais da oferta de títulos públicos previstas na Portaria STN n° 482, de 23 de
novembro de 1999, resolve:

Art. 10 Tornar públicas as condições específicas a serem observadas na oferta pública de Letras
do Tesouro Nacional LTN, cujas características estão definidas no Decreto n° 2.701, de 30 de
julho de 1998:

I - data do acolhimento das propostas e do leilão: 11.0] .2000;

II - horário para acolhimento das propostas: de 09:30 horas às 10:30 horas;

111-divulgação do resultado do leilão pelo Banco Central do Brasil: na data do leilão, a partir das
11:30 horas;

IV - data da liquidação financeira: 12.01.2000;

V critério de seleção das propostas: melhor preço para o Tesouro Nacional;

Vl sistema eletrônico a ser utilizado: exclusivamente por meio do Sistema Oferta Pública Formal
Eletrônica (OFPUB), nos termos do Regulamento do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (SELIC); e

VII - características da compra:

LTN 1.000,00
Data do Vencimento

21 dias
Valor Nominal

02.02.2000
Título Prazo

Ali. 20 Na formulação das propostas deverá ser utilizado preço unitário, com seis casas decimais.
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Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FABIO DE OLIVEIRA BARBOSA
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Subject: PORTARIA LEILAO
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22/10/1999
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DEPTO.TESOURO NACIONAL
99249593
BARBARESCO
EMFTN
C.GERAL
PORTARIA LEILAO

BacenAssunto:
Bacen Data Envio:
Bacen DataHoraEnvio:
BacenDataRecebimento:
BacenHoraEnvio:
BacenHoraRecebimento:
BacenNomeRemetente:
BacenNumero:
BacenRecebldoPor:
BacenRemetente:
BacenStatus:
Conversação:

PORTARIA N° 445. DE 22 DE OUTUBRO DE 1999.
. .

O SECREtARIO DO TESOURO NACIÇ>NAl, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES.
E TENDO EM VISTA AS CONDICOES .GERAIS DA OFERTA DE TITULOS PUBLlCOS
PREVISTAS NA PORTARIA STN W 262, DE 18 DE SETEMBRO DE 1996, RESOLVE:

ART. 1° TORNAR PUBLICAS AS CONDICOES ESPECIFICAS A SEREM OB-
SERVADAS NA aFERrA PUBLICA DE LEiRAS DO TESOURO NACIONAL - LTN E DE
LETRAS FINANCEIRAS 00 TESOURO· LFT, CUJAS CARACTERISTICAS ESTAO DE-
FINIDAS NO DECRETO N° 2,701. DE 30 DE JULHO DE 1998:

1_ DATA DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS E DO LElLAO: 26.10.99;

,,_ HORARIO PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: DE 11:30 HORAS
AS 12:30 HORAS;

111_ OIVULGACAO DO RESULTADO DO LEILAO PELO BANCO CENTRAL DO
BRASIL: NA DATA DO LElLAO, A PARTIR DAS 15:00 HORAS;

IV - DATA DA EMISSAO: 27.10.99;

V ~ DATA DA LlQUIDACAO FINANCEIRA: 27.10.99; E

VI - CARACTERISTICAS DA EMISSAO:

------------_ .••._--------- .•.----_ ..•..•...•.-_ ..._-_.__ .....--------_ ....•----
TITULO PRAZO QUANTIDADE VALOR DATA AOQUIRENTE

(EM MIL) NoMINAL DO
(EM RS) VENCIMENTO--.------_ .._ ...•...-------------------------_ .....•_--_ ..

LTN 98 DIAS 2.500 1.000,00 02.02.2000 PUBLICO
LFT 364 DIAS 2.000 1.000,00 25.10.2000 PUBLICO-------- ..-----_.&_---------_ ..-------------------------

ART. 2Q A PRESENTE OFERTA PUBLICA SERA REALIZADA EXCLUSIVA-
MENTE POR MEIO DO SISTEMA OFERTA PUBLICA FORMAL ELETRONICA (OFPUB),
NOS TERMOS DO REGULAMENTO DO SISTEMA ESPECIAl. DE.l.IQUIDACAO E DE CUS-
TODIA (SELlC).

ART. 3° NA FORMULACAO DAS PROPOSTAS DEVERA SER UTILIZADO PRE-
CO UNITARIO, COM SEIS CASAS DECIMAIS, PARA AS LTN ~ COTACAO. COM QUA-
TRO CASAS DECIMAIS, PARA AS LFT, SENDO QUE o MONTANTE DE CADA PROPOS-
TA DEVERA CONTEMPLAR QUANTIDADES MULT1PLAS DE CINQUENTA TITULOS.

ART. 4° ESTA PORTARIA ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLlCA-
CAO.
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COMUNICADO N. 005368

Esclarece a forma de calculo do
preco unitario (PU) a ser uti-
lizado no acolhimento de pro-
postas para compra de Notas do
Tesouro Nacional-Serie D (NTN-
D), da carteira do Banco Cen-
tral, nos termos do Comunicado
n. 5.367, de 08.11.96.

O preco unitario (PU) a ser utilizado na li-
quidacao financeira da oferta de compra de Notas do Tesouro Nacional-
Serie D (NTN-D) de que trata o Comunicado n. 5.367, de 08.11.96, se-
r'e.:

Cot
preco unitario (PU) = ------ x valor par

100

onde: Cot = co taca0 com quatro casas decimais; e

valor par ______ x valor nominal na emissao (R! 1,00)tct

tcto

sendo: tct = cota.cao de venda do dolar dos Estados Unidos do
dia 11.1l.96.

tcto = cotacao de venda do dolar dos Estados Unidos do
dia imediatamente anterior a data de emissao.

2. O preco unitario (PU) sera considerado com seis
casas decimais, arredondando-se a ultima matematicamente.

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 1996.

DEPARTAMENTO DE OPERACOES
DE MERCADO ABERTO DEMAB

Eduardo Hitiro Nakao
Chefe

Gil Volta.à.hofTlepage
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COMUNICADO N. 004355

As
Instituicoes Financeiras participantes do SELIC

O BANCO CENTRAL DO BRASIL, tendo em vista o disposto
no art. 10, inciso XI, da Lei n. 4.595, de 31.12.64, torna publico
que acolhera, ate as 11:30 horas do dia 23.12.94, propostas de insti-
tuicoes financeiras para compra de NOTAS DO TESOURO NACIONAL, Serie D
_ NTN-D, de sua carteira, a precos competitivos, conforme caracteris-
ticas abaixo:

CODIGO
781206

VENCIMENTO
01.03.95

QUANTIDADE
700 milhoes

2. E facultado aas pessoa fisicas e juridicas nao finan-
ceiras participarem da oferta de NTN de que trata este Comunicado.
Essa participacao far-se-apor intermedio de instituicao integrante
do Sistema Especial de Liquidacao e de custodia (SELIC).

A -

instituicoes financeiras deverao apresentar
CENTRAL DO BRASIL, nas seguintes pracas :
RIO DE JANEIRO (RJ)
Departamento de Operacoes de Mercado Aberto
MAB)
Av. Presidente Vargas, 730 - Fundos
Tel.: 216-2244;

B - SAO PAULO (SP)
Divisa0 de Operacoes Bancarias e da Divida publica
Av. Paulista, 1.804 - 6. andar
Tel.: 285-5202.

suas3. As
propostas ao BANCO

(DE-

4. Os formularios apropriados serao distribuidos nos se-
guintes locais: A - Rio de Janeiro (RJ) - Protocolo do DEMAB/DICEL

Av. Preso Vargas, 730 - subsolo
B - Sao Paulo (SP) - Protocolo da DESPA/REBAN

Av. Paulista, 1.804 - Terreo - Posto 3.

5. As propostas serao entregues em envelope fechado e de-
verao conter, dentre outros, os seguintes dados:

A o montante da proposta (o lote minimo e de 50
titulo~ e aqueles superiores a esta quantidade devem ser obn.gatoria~
mente multiplos dela);

B - o codigo do papel;
C o preco, na forma de percentagem do valor

nominal do dia da liquidacao, com quatro casas decimais.
D controle, definido como o valor absoluto da

parte inteira do resultado da expressa0:
Campo 12 = quantidade x (100 - percentagem)

6. Na selecao das propostas apresentadas serao obedecidos
os mesmos criterios ja comumente observados para apuracao das ofertas
primarias de titulos publicos federais.
7. O resultado da oferta sera divulgado, pela mesa-
de-operacoes, no dia 23.12.94, e as respostas individuais serao dis-
tribuidas diretamente a.as instituicoes financeiras, por escrito, no
dia 26.12.94, a partir das 09:00 horas.

8. A liquidacao das propostas aceitas sera efetivada por
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intermedio do Sistema Especial de Liquidacao e de Custodia, previsto
no MNI-6-3, devendo as instituic:oes que tiverem suas propostas acei-
tas, total ou parcialmente, promover a atualizacao de suas contas de
custodia, no dia 26.12.94, impreterivelmente, implicando a perda do
direito aa aquisicaoo nao cumprimento do disposto neste item.

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1994.
DEPARTAMENTO DE OPERACOES
DE MERCADO ABER.TO - DEMAB
Eduardo Hi t í ro Nakao
Chefe

eV9'tªàh9lT1epagEl
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COMUNICADO N. 003675

Divulga cündicües para acolhimento de
propostas de instituicoes financeiras
para compra de Notas do Tesouro Na-
cional, Serie D - NT,N-D.

O Banco Central do Brasil, tendo em vista o disposto
no art. 10, inciso XI, da Lei n. 4.595, de 31.12.64, torna publico
QUE ACOLHERA, ATE AS 11:30 HORAS DO DIA 10.01.94, PROPOSTAS DE INSTI-
tuicoes financeiras para compra de Notas do Tesouro Nacional, Serie
D - NTN-D, de sua carteira, a precos competitivos, conforme caracte-
risticas abaixo:

CODIGO
780806

VENCIMENTO
01.09.94

QUANTIDADE
270 MILHOES

2. E' facultado aas pessoas fisicas e juridicas
nao financeiras participarem da oferta de NTN de que trata este Comu-
nicado. Essa participacao far-se-a por intermedio de instituicao in-
tegrante do Sistema Especial de Liquidacao e de Custodia (SELIC).
3. As instituicoes financeiras devera o apresentar
suas propostas ao BANCO CENTRAL DO BRASIL, nas seguintes pracas:

A - Riü de Janeirü (RJ)
Departamentü de Operacües de Mercado Aberto (DEMAB)
Av. Presidente Vargas, 730 - Fundüs
Te1.: 216-2244;

B - Saü paulü (SP)Divisa0 de Operacoes Bancarias e da Divida publica
Av. Paulista, 1.804 - 6. andar
Tel.: 285-5202.

4. Os fürmulariüs
nüs seguintes locais:

apropriadüs seraü distribuidüs

A - Riü de Janeiro (RJ)- Protocülo dü DEMAB/DICEL
Av. Preso Vargas, 730 - subsolü

B - Sao paulü (SP) - Protocolo da DESPA/REBAN
Av. Paulista, 1804 - Terreo - Posto 3.

5. As propüstas seraü entregues em envelope fe-
chadü e deveraü conter, dentre outrüs, os seguintes dados:

A _ o montante da proposta ('O lance minimü e' de 50 ti-
tulos e aqueles superiüres a esta quantidade devem ser obrigatoria-
mente multiplos dela);

B - o codigo dos papeis;
C - o preco unitario com seis decimais;
D _ controle, definido como o valor absoluto da parte

inteira do resultado da expressa0:
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Campo 12 = quantidade x (1.000,000000 - PU).
6. Na selecao das propostas apresentadas serao obe-
decidos os mesmos criterias ja comumente observados para apuracao
das ofertas primarias de titulas publicos federais.
7. O resultado da oferta sera' divulgado, pela Mesa-
DE-OPERACOES, NO DIA 10.01.94, E AS RESPOSTAS INDIVIDUAIS SERAO DIS-
tribuidas diretamente as instituicoes financeiras, por escrito, no
DIA 11.01.94, A PARTIR DAS 09:00 HORAS.
8. A liquidacao das propostas aceitas sera' efeti-
vada por intermedio do Sistema Especial de Liquidacao e de Custodia,
previsto no MNI-6-3, devendo as instituicoes que tiverem suas propos-
tas aceitas, total ou parcialmente, promover a atualizacao de suas
CONTAS DE CUSTODIA, NO DIA 11.01.94, Hl:PRETERIVELMENTE, IMPLIC.llliDOA
perda do direito a aquisicao o nao cumprimento do disposto neste
item.

Rio de Janeiro, 07 de janeiro de 1994.

Eduardo Hitiro Nakao
Chefe

8"ollllà ..h9rnepagt'!
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COMUNICADO N. 007170

Divulga condi coes para acolhimento
de propostas para compra de Notas
do Banco Central do Brasil - Serie
Especial (NBCE).

O Banco Central do Brasil, tendo em vista o disposto no artigo
1..1.,inciso V, da Lei n. 4.595, de 3:.1..1.2.1.964.,torna publico que
acolhera, das 1.2:00 as 13:00 horas do dia 28.12.1999, propostas das
instituicoes financeiras participantes do Sistema Oferta Publica
Formal Eletronica (OFPUB), cade st.radas de acordo com o Comunicado n.
5.377, de 18.11.1996, para compra de Notas do Banco Cent:ral do Brasil
- Sed.e Especial (NBCE), de que trata a Resolucao n. 2.673, de
21.12.1999, a precos competitivos, conforme as ca:racteristicas
abaixo:

DATA DE DATA DO TAX.A DE VALOR
CODIGO EMISSAO VENCIMENTO QUANTIDADE JUROS NOMINAl.,
1.80687 29.12.1999 15.1.1.2001 5.000.000 12 !t; ao ano R! 1.000,00
180715 29.12.1.999 13.12.2001 5.000.000 12 !r, ao ano R! 1.000,00
1.80750 29.12.1999 17.01.2002 5.000.000 12 ~~ao ano R! 1.000,00
1.80778 29.12.1.999 14.02.2002 5.000.000 1.2 % ao ano R! 1.000,00
1.80806 29.12.1999 14.03.2002 5.000.000 12 ~tao ano R! 1.000,00

2. As pessoas fisicas e as demais pessoas juridicas pode rao
participar da of ert.a de que trata este Comunicado, por Lnt.errnedio das
instituicoes referidas no par.-agrafoanterior.

:3. A pre sen t.eOferta Publica se:r.arealizada exclusivament.e por
meio do Sistema. Oferta Publica Formal Elet:r.onica (OFPUB), nos t::ermos
do Re9ulamento do Sistema Especial de I...iquidacao e de Custodia
(SEI...IC)aprovado pela Circular n. 2.727, de 1.4.11.1.996.

4. Na formulacao de propostas devera ser u tL'lLzada co tacao com
quat:ro casas decimais.

5. O numero de propostas por instituicao e limitado a cinco
para cada titulo ofertado, sendo considerada.s exclusivamente aquelas
mais favoraveis ao emissor, dentre as confirmadas pela instituicao e
recebidas pelo Sistema.

6. As institu:i..coes financeiras f arao , para cada tit uLo
ofertado, lances de cot:acoes max í.mas por quantidade e o Banco Cerrt.ra.I
a.catara aqueles com cota coes iguais ou maiores a minima por ele
aceita, que sera aplicada a todas as propostas vencedoras para o
referido titulo.

7. A liquidacao das
intermedio do Sistema Especial
previsto no MNI·-6·-3, devendo

propostas aceitas sera efetivada por
de Liquidi:1.caoe de Custodia (SELIC),

as Lns t it.ui.coes que t.í.verem suas
propostas aceitas, total ou parcialmente, promover a atualizacao
de sua.s c:on 1:<:\S de custod:i.a.no dia 29.1.2.1.999, impreterivelmente,
í.mplicerido a perda. do di.r-ei.t.oa aqu i.sicao o nao cumprimento do
disposto neste paragrafo.

8. O preco u.n:i.tar:i.o(PU) a ser
f:i.nan~eirasera considera~~ com seis casas
a ultima matematicmnente, adotando-se a
calculo:

utilizado na liquidacao
decimais, arredondando-se
seguinte sistematica de
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c:ot
preco unitario (PU) x R! 1.000,00

100
onde:

cot cota.cao com quatro casas decimais.

Rio de ,Janeiro, 22 de dezembro de :1999

DEPARTAMENTO DE OPERACOES
DO MERCADO ABERTO - DEl'1AB

Eduardo Hi ti:ro Naka.o
Chefe

e Volta à hornepaçe
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.RESOLUCAO N. 002673

Estabelece novas caracteristicas
das No t.as do Banco Central do Bra-
sil _ Serie Especial (NBCE).

o BANCO CENTRA.L DO BRASIL, na [arma do artigo 9. da Lei n.
4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna publico que o CONSELHO
HONETA.RIO NACIONAL, em sessao realizada em 21 de dezembro de
1999, com base no art. 11, inciso V, da mencionada Lei,

R E S O L V E U:

Art. 1. Autorizar o Banco Central do Brasil a emitir Notas
do Banco Central do Brasil Ser:i.e Especial (NBCE), para Lins de po-
litica monetaria, crnn as seguintes caracteristicas:

I - valor nominal: muLt i.plo de R! J.. 000, 00 (um mil re-
ais) ;

II - at.uali.aacao do valor nominal: definida pela varí.acao da
cotacao de venda do dolar dos Estados Unidos no mercado de cambio de
taxas livres, divulgada pelo Banco Cen tral do Bra.si.L,sendo conside-
radas as taxas medias do dia util imediatamente anterior as datas dos
respectivos eventos;

III - taxa de juros: de[:i.nidapelo Banco Central do Brasil,
quando da emissao, em porcentagem ao ano, calculada sobre o valor no-
minal atualizado;

IV - paqament.o de juros, segundo o prazo do titulo:
a) at.e 6 (seis) meses: no resgate;
b) superior a 6 (seis) meses: semestralmente, de acordo com

o mes de resgate, com ajuste no primeiro periodo de [luencia, quando
couber;

v - resgate do principal: em parcela unica, na data de seu
venci.ment.o;

VI - prazo: minimo de 1 (um) mes;

VII - modalidade: nominativa e negociavel; e

VIII - forma de colocacao: ofertas publicas, cujas condi-
coes serao divulgadas pelo Banco Central do Bras.il.

Art. 2. A emissao da NBCE processar-se-a exclusivamente sob
a forma escrituraI, mediante registro dos respectivos direitos credi-
torios, bem como das cessoes desses direitos, no Sistema Especial de
Liquidacao e de Custodia (SELIC1, por intermedio do qual serao credi-
tados os juros e o resgate do principal.

Ar t, 3. O Banco Central elo Brasil esta autorizado a alterar
o valor nominal e os prazos previstos no artigo 1. desta Resolucao,
bem como i;l baixax as normas e adotar as medidas julgadas necessaria.s
a execucao do disposto nesta Resolucao.

Art. 4. Alterar o art. 5. da Resolucao n. 2.089, de 30 de
junho de 1994, que passa a vigorar com a seguinte redacao:
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"Art. 5. Fica o Banco Central do Brasil autorizado a alte-
rar os valores nominais e os prazos previstos nas Resoluc6es n.s
1.693, de 26 de marco de 1990, e 1.961, de lB de agost:o de 1992."

Art. 5. Esta Resolucao entra em vigor na da ta ele sua publi-
cacao.

Art. 6. Fica revogada a Resolucao n. 2.043, de 13 de janeiro
de 1994 e o art., 3. da Resolucao n . 2.0B9, ele 30 de junho de 1994.

Brb.silia, 21 de dezembro de 1999

Armi.ni.o Fraga Neto
Pr e sid en t.e

eVolta à homepage
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Gustavo Costa e Silva Cunha

From:
Posted At:
Conversation:
Posted To:

msmail
Friday, 15 de Outubro de 199919:13
COMUNICADO N. 007000
SISBACEN - Geral

Subject: COMUNICADO N. 007000"

COMUNICADO N. 007000
15/10/9918:50:00
None
15/10/1999
None
19:12
BACEN/DEPTO OPER. MERCADO AB
99244769
BARBARESCO
DEMAB
DOC.DIV.
COMUNICADO N. 007000

BacenAssunto:
BacenDataEnvio:
BacenDataHoraEnvio:
BacenDataRecebimento:
BacenHoraEnvio:
BacenHoraRecebimento:
BacenNomeRemetente:
BacenNumero:
BacenRecebidoPor:
BacenRemetente:
BacenStatus:
Conversação:

COMUNICADO N. 007000

Divulga condicoes para acolhimento
de propostas para compra de Notas
do Banco Central do Brasil - Serie
Especial (NBCE).

O Banco Central do Brasil, tendo em vista o disposto
no artigo 10, inciso XII, da Lei n. 4.595, de 31.12.1964, toma pu-
blico que acolhera, de 12:00 as 13:00 horas do dia 19.10.1999, pro-
postas das ins1iluicoes financeiras participantes do Sistema 'Oferta
Publica Formal Eletronica (OFPUB), cadastradas de acordo com o Comu-
nicado n. 5.377, de 18.11.1996, para compra de Notas do Banco Central
do Brasil - Serie Especial (NBCE), de sua carteira. de que tratam a
Resolucao n. 2.043, de 13.01.1994, com as alteracoes previstas nos
artigos 3 e 5 da Resolucao n. 2.089, de 30.06.1994, e a Circular n.
2.878, de 18.03.1999, a precos competitivos, conforme as caracteris-
ticas abaixo:

DATADA DATADO
CODIGO EMISSAO VENCIMENTO QUANTIDADE
180731 23.06.1999 23.06.2001 500.000

2. E facultado as pessoas fisicas e as demais pessoas ju-
ridicas participarem da oferta de NBCE de que trata este Comunicado.
Essa participacao far-se-a por intermedio das instituicoes referidas
no paragrafo anterior.

3. A presente Oferta Publica sera realizada exctusivamen- .
te atraves do Sistema Oferta Publica Formal Eletronica (OFPUB), nos
termos do Regulamento do Sistema Especial de Liquidacao e de Custodia
(SELlC) aprovado pela Circular n. 2.727, de 14.11.1996.

4. Na formulacao de propostas devera ser utilizada a co-
tacao com quatro casas decimais.

5. O numero de propostas por instituicao e limitado a
cinco, para cada titulo ofertado, sendo consideradas, exclusvamente,
aquelas mais favoraveis ao emissor, dentre as confirmadas pela insti-
tuicao e recebidas pelo Sistema.

6. O Banco Central vendera os titulos a preco unico para
todas as propostas aceitas. As instituicoes financeiras farao lances
de precos maximos por quantidade. O Banco Central acatara a~ueles de
!,-recos i uais ou maiores ao mínlmoõr ele aceito, que sera ap Icado
ã odas as propos as v oras.

@OOl .

éP
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7. A liquidacao das propostas aceitas sera efetivada por
inlermedio do Sistema Especial de Llquidacao ede Custódia (SELlC),
previsto no MNI-6-3, devendo as instituicoes que tiverem suas propos-
tas aceitas, total ou parcialmente, promover a atualizacaode suas
contas de custodia, no dia 20.10.1999, impreterivelmente, implicando
a perda do direito a aquisicao o nao cumprimento do disposto neste
paragrafo.

co!
preco unitario (PU) = --- x valor par

100

onde: cot = cotacao com qualro casas decimais; e

te!
valor par = --- x valor nominal na emissao

teto

sendo: tet = cofacao de venda do dotar dos Estados Unidos do dia
util imediatamente anterior ao de liquidaeao; e

teto = cotacao de venda do dolar dos Estados Unidos do dia
util imediatamente anterior a data da emissao.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 1999

DEPARTAMENTO DE OPERACOES
DO MERCADO ABERTO- DEMAB

Eduardo Hitiro Nakao
Chefe
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COMUNICADO CETIP N° 113

Aos
Participantes de todos os Sistemas

A Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - CETIP,
divulga, em anexo, a metodologia de cálculo da taxa de DI over , apurada com base
nas operações de emissão de Depósitos Interfinanceiros pré-fixados, pactuados por um
dia e registrados no Sistema de Registro e de Liquidação Financeira de Títulos -
CETIP.

A metodologia anexa aborda, além da média, as demais medidas de
posição central e dispersão calculadas para acompanhamento e análise da distribuição
de taxas.

Quaisquer esclarecimentos que se façam necessários podem ser obtidos
no telefone abaixo:

Depto. de Suporte a Clientes - DESUC
Tel: (021) 276-7598
Rio de Janeiro - RJ

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1998.

Ernesto Albrecht
Superintendente Geral

Anexos: 1/4



Anexo do Comunicado CETIP, n" 113, de 26/01/98 - fl.Ot

CRITÉRIO DE CÁLCULO PARA ApURAÇÃO DE ESTATÍSTICAS
DI OVER ( EXTRA GRUPO)

A estatísticas do ativo DI Over (Extra Grupo) calculadas e divulgadas pela
Cetip apuradas com base nas operações de emissão de Depósitos Interfinanceiros pré-
fixados, pactuadas por um dia útil e registradas e liquidadas pelo sistema CETIP,
conforme determinação do Banco Central do Brasil.

No universo do mercado interbancário selecionaremos as operações de 1 (um)
dia útil de prazo (over), considerando apenas as operações realizadas entre instituições
de conglomerados diferentes (extra-grupo), desprezando-se as demais (Intra-Grupo).
As estatísticas aqui apuradas são, portanto estatísticas da população DI Over (Extra
Grupo).

Definição da expressão da taxa over em cada operação

As taxas serão expressas sob forma anual, de acordo com a seguinte fórmula:

Onde:

DIi = Taxa DI da i-ésima operação
VRi = Valor de Resgate da i-ésima operação
VEi = Valor de Emissão da i-ésima operação

Tratamento de Corte (Exclusão de Outliers )

Para efeito de excluir da população os dados espúrios, será utilizado o corte de
extremos, segundo a seguinte regra:

• Ordena-se a população em ordem crescente do valor das taxas;
• Aplica-se um corte bilateral de aproximadamente 5% do número de

operações.
t..



Anexo do Comunicado CETIP, n" 113, de 26/01198 - fi.02

Estatísticas a serem apuradas

Visando dar maiores informações a respeito de como se apresenta a
distribuição, procederemos a apuração das estatísticas listadas abaixo:

• Média
• Moda
• Mediana
• Taxa Mínima
• Taxa Máxima

I • Variância
• Desvio Padrão
• Coeficiente de Pearson ( 2° coeficiente)
• Curtose

Definição e Expressão das Estatísticas

Média (J.l)

A média a ser apurada será a média ponderada pelo volume,e definida
como abaixo:

/1=
/IL VE; x DI;

;=1

252

nL VEj

1=1

-1 x100

Onde:

J.l = Taxa média apurada;
DIi = Taxa DI da i-ésima operação
VEi = Valor de Emissão da i-ésima operação

Moda (Mo)

Moda, por definição, é o valor que ocorre com maior frequência em uma
distribuição. Como a variável em estudo é a taxa, será definida como moda a taxa que
ocorrer com maior frequência na distribuição a qual denominaremos Taxa Modal.

Anexo do Comunicado CETIP, n° 113, de 26/01/98 - fi.03



Mediana (Mnd)

É definido como mediana o valor médio ou a média aritmética entre os
valores centrais em uma distribuição, isto é, o valor que divide a distribuição em 50 %
das observações acima e 50 % abaixo deste valor. A mediana é o valor da Taxa que
encontra-se nesta posição, dentro da distribuição.

Taxa Mínima e Taxa Máxima

Serão consideradas como Taxa Mínima e Taxa Máxima, a menor e maior
taxa, respectivamente, observadas dentro da distribuição depois do corte bilateral.

Desvio Padrão ( 0') e Variância ( 0'2)

Para medir o grau de dispersão das taxas em tomo da média, faremos uso
do Desvio Padrão ( 0') e da Variância ( 0'2), expressas abaixo:

0'=
;=1

NI,VE
1

1=1

, onde:

;=1

Dli = Taxa DI da i-ésima operação;
Jl = Taxa média apurada;
VEi = Valor de emissão da i-ésima operação

Coeficiente de Assimetria ( <X3 )

o grau de desvio em uma distribuição é denominado assimetria.
Utilizaremos o segundo coeficiente de Pearson para mensurarmos o grau de assimetria
da distribuição. O segundo Coeficiente de Pearson é definido pela expressão abaixo:

3x/"-Mnd)a3 = \fl , onde:
O'

Jl = Taxa média apurada;
Mnd = Mediana Apurada
O' = Desvio padrão apurado

Anexo do Comunicado CETIP, n° 113, de 26/01198 - fl04



Coeficiente do momento de Curtose ( (14 )

Curtos e é o grau de achatamento de uma distribuição em relação a uma
distribuição normal, Em uma distribuição normal o coeficiente de curtos e é igual a 3
(CX4= 3 ), sendo esta denominada de distribuição mesocúrtica. Uma distribuição com
(CX4 < 3) será denominada platicúrtica, isto é, distribuição com o topo achatado, e uma
distribuição com (CX4>3), será denominada leptocúrtica, distribuição com topo
relativamente alto. O coeficiente do momento de curtose é definido pela seguinte
expressão:

NL (DJ; -J1t xVE;
;=1

, onde:

N

LVE;
;=1

;=1

DIi = Taxa DI da i-ésima operação;
/..l = Taxa média apurada;
VEi = Valor de emissão da i-ésima operação

As estatísticas aqui listadas e apuradas têm por objetivo parametrizar cada
distribuição e criar uma série histórica dos parâmetros possibilitando desta forma
eventuais análises das distribuições.

CETIP
Departamento de Suporte a Clientes
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HESOLUCAON. 002U1

Regulamenta a Taxa de Juros de t.onqo
Prazo (TJLP) .

o Bl\NCOC.ENTRALDO BRASIl.., na forma do a.r t; . 9. da Lei
n. 4.595, de 31..12.64, torna publico que o CONSELHOMONETARTONl\CTO--
NAT...., em ses sao realizada em 30.11..94, tendo em vista as disposicoes
da Medida provisoria n. 684, de 31.10.94,

R E S O L V .E U:

Art. 1. Para fins de calculo da Taxa de Juros de
Longo Prazo (TJLP), serao consideradas as rentabilidades medias anua-
l:í.zadasdos Titulos da Divida Externa emitidos pela Republic:a Federa-
tiva do Br'as íl, bem COlHO, quando de sua em..Lssao no mercado primarí.o ,
as &)s Titulos da Divida Publica Mobiliaria Interna Federal.

Ar t . 2. poderaa integrar a base de calcula da TJLP,
os seguintes titulos:

T -- 'ri tulas da Divida Publica Externa:

Brazil Irrvestment Band~BTB (Bemus de Saida);
lnterest Due and Unpaid-IDU (Borius de .Ju.ros Devi-
dos e nao Pagos);
Par Band (Bonu8 ao Par);
D:i.scount Band (Bonus de Desconto) ;
Debt Convertion Bonel-·DCB(Bonus de Conve r s ao da
Divida) ;
Front-Loaded Lnt.e.r e s t. Reduct::ioD Bond-FLTP.B (Borru s
de Reducao Inicial de .Juro s l ;
Front-Loaded Tnterest Reduction with Capitaliza-
t.í.on Bond-"C" Bond (Bonus de Reducao Tn:i.c:i.al de
Juros com capital .i.z acao ) ;
New Money Borid 1994. (Bonus de Dinheiro .Novo-1994) ;
Eligible lnterest Bond-EI Bond (Bonus de Juros
Atrasados) ;
Outros ti.t.ulos que venham a ser emit:i.dos pela He-
publica Federativa do Brasil.

TI .- Ti tu l.o s da. Div:i.cla Publica l'1obiliaria Interna Fe-
deral:

Notas do T'e s our o Naciona.l-NrrN, series "DI! e "HII
;

Outros titulos, a criterio do Banco Central do
Brasil.

sivo
dez,
deste
prazos

Paragrafo 1. O Banco Central do Brasil, a 8eu exclu-
cr:i.ter:i.o, tendo em vista par arnet.ro s de negociabiLi.dade e l:i.qui-
definira os t:i.tulos, dentre os menc:i.ona&)s nos incisos I e 11
artigo, que in l:egrarao a base de calculo da TJLP, obs(~rvados os
especif:i.cados no paragrafo seguinte.

Pare.q r a f o 2. Somente poderao :i.ntegra.r a base de
calculo da TJLP os 'I'i t.ul.os da Divida Publica Ext.erna com prazo de
re8qate rru.ni.mo dp 2 (dois) anos, e os Titu108 da Divida Publica Ho-
b í.Lí.ar í.a Interna Federal com prazo de re sçiat;e aupe rio r a 6 (seis) me·-
ses.

Art. 3. A TJLP tera vigencia de 3 (tres) meses, con-
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tados f.i partir da data a ser indicada na sua divu l.qacao pelo Banco
Cerit.re.I do Brasil, sendo expressa. em termos anuais.

Art.. 4. O perí.odo de epur e cao da ren t.ab i lidade da
TJLP sera trimestral, com inicio no dia 16 (dezesseis) do quarto mes
anterior ao .ín i.cio de sua vigencia e final no dia 15 (quinze) do mes
imediatamente anterior, consideradas, para os titulas da Divida Pu-
blica Mobiliaria Interna Federal, as ofertas publicas realizadas no
periodo.

Art. 5. O Banco Central do Brasil pode.ra a1.tera.r os
prazos indicados nos arts. 3. e 4. desta Resolucao, observado o mini-
mo de 3 (três) meses.

Art. 6. O calculo da TJLP sera efetuado de acordo
com a metodologia a segui:r.discriminada:

I - calculo da rentabilidade media anual dos Titulas
da Divida Publica Externa:

a) f1TYDE
K
S ((

i=l

n
S ('rYDEij)

j=l
(SDPi) (PMRi) )

N

S ((SDPi) (PMRi) )

b) TDE
fv1TYDE 2

(( 1 + -------) -1) . 100
2 x 100

onde:
HTYDE = taxa media de rentabilidade dos titulas da

Divida Publica Externa, em moeda estrangei-
ra;

TYDE "Yield to mat ur ity ' do titulo, expr essa ao
ano;

SDP sa.ldo devedor de principal do titul.o,
inicio do período de apuracao;

no

P.l'1R'"praz o medio restante do titulo;
J '" dia observado;
11 numero de dias com cotacoes disponiveis;
K t.:i..tulosda Divida Publica Externa componen-

tes da base de calculo da TJLP;
TDE taxa media de rentabi.lidade dos titulas da

Divida Publica Externa., emmoeda nacional,
tomando em conta a. taxa. de cambio de parida-
de;

S ,= soma.torio.
11 calculo da rentabilid.ade media. anuaI dos T.:Ltulos

da. Divida Publica Mobiliaria Interna Federal:
n DCi!360 360!DCi
S ((((1 + JRi/lOO) (1 + AVNi)) 1) .100.DCi.vi)

i=l
TDI --------------------------------------------------------------

n
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S Dei.vi
i=1

onde:

TDI taxa media de rentabilidade dos titulas da
Divida Publica Mobiliaria Interna Federal;

,JRi '" j aros r eai s medi os, expressos ao ano, ob-
servados no "i-esimo" leilao ocorrido den-
tro do periodo de apuracao da TJLP;

n numero de ofertas publicas de titulas de
longo prazo ocorridas no pe:riodo de apura-
cao da TJLP;

De numero de dias en t.r-e a data "da liqu:i.dacao
da "i-esima" of er t.apublica e a data final
do periodo de apuracao da TJLP, inclusive;

vi Volume colocado da oferta publica detitu-
los de longo prazo "i";

ANVi atualizacao·do valor nomina.l do titulo "i",
observada no trí.mestre , tomando em conta,
quando pertinente, a taxa de ca.mbio de pa-
ridade;

S ::::somatorio

111 - calculo da Taxa de Juros de Longo Prazo:

TJLP = (p TOE) + (q . TDI)

onde: "p" e "q" sao fatores de ponderacao; TDr e
TDE acham-se definidos nos .i.t.ens anteriores.

Art. 7. Os fatores de ponderacao "p" e "q", especi-
ficados no inciso 111 do artigo anterior, deverao ser proporcionais
aos volumes em circulacao dos Titulos da Divida Publica Externa (TDE)
e 1'10biliaria Interna. Federal (TDI) , respectivamente, que integram a
base de calculo daTJLP.

Paragrafo 1. O fato:r. de ponderacao "q", associado
aos Titulas da Divida Publica Mobiliaria Interna Federal (TDI) tera
o valor minimo de 0,3 (t.res decimos), excet.o quando inexistirem t.í tu-
los que atendam o disposto no a:rt. 2. desta Resolucao.

Paragrafo 2. Na :i.mpossibilidade de se calcular uma
das taxas formadoras da TJLP, o fator de ponderacao da taxa disponi-
vel fica alterado para 1 (um).

Art. 8. O Banco Central do Brasil divulgara a TJLP
no primeiro dia util do periodo de sua vigencia.

Art. 9. Fica o Banco Cent.ral do Brasil autorizado a
adotar as medid.as que julgar necessarias para í.mp l ement.acao do dis-
posto nesta Resolucao.

Art. 10 Esta Resolucao entra em vigor na data. de sua
publicac:ao.

Bras:i.lia,30 de novembro de 1994

Pedro Sampaio Malan
Presidente
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RESOLUCAO N. 002679

Define a Taxa de Juros de Longo
Prazo (TJLP) para o primeiro tri-
mestre de 2000.

o BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9. da Lei n.
4.595, de 31 ele dezembro de 1964, torna publico que o CONSEIJHO
MONETARIO NACIONALJ, em sessao realizada em 21 de dezembro de 1999,
tendo em vista as disposicoes da Medida Provisoria n. 1.966-3, de 9
de dezembro de 1999,

R E S O L V E U:

Art. 1. Fixar em 12% (doze por cento) ao ano a Taxa de Ju-
ros de Longo Prazo (TJLP) a vigorar no periodo de 1. de janeiro a 31
de marco de 2000, inclusive, calculada a partir da meta de inflacao
pro rata para os prox~mos doze meses, baseada no contido no art. 2.
da Resolucao n. 2.615, de 30 de junho de 1999, equivalente a 6'% (seis
por cento), acrescida de premio de risco de 6% (seis por cento).

Art. 2. Esta Resolucao entra em vigor na data de sua publi-
ca.cao.

Art. 3. Fica revogada a Resolucao n. 2.654, de 30 de setem-
bro de 1999.

Brasilia, 21 de dezembro de 1999

A.nninio Fraga Neto
President.e

eVolta à homepage
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RESOLUCAO N. 002654

Define a Taxa de Juros de Longo
Prazo (TJLP).

o BANCO CEN'I'RAJ.JDO BRASIL, na [arma do art. 9. da Lei n.
4.595, de 31 de dezembro de 1964., torna publico que o Presidente do
CONSELHO HONETARIO NACIONAL, por ato de 30 de setembro de 1999, com
base no art. 8., Paragrafo 1., da Lei n. 9.069, de 29 de junho de
1995, "ad-referendum" daquele Conselho, e t:endo em vista as d.iapo si.>
coes da !I1edidaprovisoria n. l.921, de 3D de setembro ele 1999,

R E S O L V E U:

Art. 1. Fixar em 12,5% (doze inteiros e cinco decimos por
cento) ao ano a Taxa de .Juros de Longo Prazo (TJLP) a vigorar no pe-
riodo de 1. de outubro a 31 de dezembro de 1999, inclusive, calcula-
da a partir da meta de I nf Lacao "pro rata" para os proximos doze
meses, baseada no contido no art. 2. da Resólucao n. 2.615, de 3D de
junho de 1999, equivalente a 6,5% (seis inteiros e cinco decimos por
cento), acrescida de premio de Yisco de 6% (seis por cento).

Art. 2. Esta Resolucao entra em vigor na data de sua publi-
cacao.

Art. 3. Fica revogada a Resolucao n. 2.587, de 30 de dezem-
bro de 1998.

Brasilia, 30 de setenilirode 1999

Sergio Darcy da Silva Alves
Presidente, em exerci cio

o Volta à homepage
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RESOLUCAO N. 002587

Regulamenta a Taxa ele Juros de Loriqo
Prazo (TJLP).

o BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9. da Lei 11.

4.595, de 31.12.64, torna publico que o CONSELHO MONETARIO NACI.ONAL,
em sessao realizada em 30.12.1998, tendo em vista as disposicoes da
Medida provisoria n. 1790, de 29.12.1998,

R E S O L V E U:

Art. 1. Para fins de calculo da Taxa. de Juros de Longo
Prazo (TJLP), serao consideradas as rentabilidades medias anualizadas
dos Ti tulos da Divida Externa emitidos pela Repub1ica Federat~iva do
Brasi..l,bem como, quando de sua emissao no mercado primario, as dos
Titulos da Divida Publica MobiliaI"Í.a Interna Federal, observado o
disposto no artigo 8., desta Resolucao.

Art. 2.
seguintes titu10s:

Poderao integrar a base de calculo da TJLP, os

I - Titulos da Divida Publica Externa:

Brazil. Investment Boncl-BIB (Bonus de Saida);
Interest Due and Unpaid-IDU (Bonus de Juros Devidos e

nao pagos) ;
Par Bond (Bonus ao Par);
Discount Bond (Bonus de Desconto) ;
Debt Conversion Bond-DCB (Bonus de Conversa0 da

Divida) ;
Front-Loaded Interest Reduction Bond - FLIRB (Bonus de

Reducao Inicial de Juros) ;
Front-Loaded Interest Reduct:ion wit.h CapitaJ.ization

Bond- 'C' Bond (Bonus de Reducao In:i.cialde Juros com Capitalizacao);
New Money Bond 1994 (Borrus de Dinheiro Novo _. 19(4);
Eligible Interest Bond-EI (Bonus de J~ros Atrasados);
Outros titulos que venham a ser emitidos pela

Republica Federativa do Brasil.

I.I - Titulos ela Divida Publica Mobiliaria Interna Federal:

Notas do Tesouro Nacional - serie "1)" (N'rN-D);

Outros titulos, a criterio do Banco Central do Brasil.

Paragrafo 1. O Banco Central do Brasil, a seu exclusivo
criterio, tendo em vista parametros de negociabili.d<:Íde e liquidez,
definira os titul.os, dentre os mencionados nos incisos I e 11 deste
artigo, que Lnt eçrarao a base de calculo da TJLP, observados os
prazos especi [icados no pa raç ra [o seguin t:e.

Paragrafo 2. Somente pode rao integ:rar a base de calculo da
TJLP os Titulos da Divida Publica Externa com prazo de resgate minimo
de 1. (um) ano e os TiLulos da D:i.vidapublica r.-tob.:i..Li.aria Lnte r'rra
Federal com prazo de resgate igualou superior a 6 (seis) meses.

Art. 3. A TJLP tera vigencia de 3 (tres) meses, contados a
partir da data a ser indicada na sua divulgacao pelo Banco Cent.ral do
Brasil, sendo expre ssa em Lermos anuais.
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Art. 4. O periodo de apuracao da TJLP sera trimest.ral, com
inicio no dia 16 (dezesseis) do quarto mes anterior ao inicio de sua
vigencia e final no dia 15 (quinze) do me s í.med.í.at.arnent.e anterior,
considerada.s, pe.r'eos 'l'itulosda Divida Publica Hobiliaria Interna
Federal, as ofertas publicas r-ea Liaadas no periodo.

Art. 5. O Banco Central do Brasil podera alterar o prazo
indicado no art. 4. desta Resolucao.

Art. 6. O calculo da TJLP sera efetuado de acordo com a
metodologia a seguir discriminada:

I - Calculo da rentabilidade media anual dos Titulos da
Divida Publica ExteI~a:

n
S (TYDEij)

K j=l
S

i=1
(( ---------------

n
(SDPi) (1 /pI'1Ri))

a.) HTYDE := - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - .- - - - - - - - - - - -

k
S ((SDPi)

i=1
(l./PNRi))

b) TDE
MTYDE 2

((1+ ---------------- )
2 x 100

-1. ) . 100

onde:

HTYDE Taxa rnedia
Titulos da

de rentabilidade dos
Divida Publica Exter~a,

em moeda estrangeirai

'l'YDE "Yield to maturity" do titulo,
expressa ao anOi

SDP Saldo
titulo,

devedor de
no .i.nici.o

principal
do periodo

do
ele

apuracao;

PMR Prazo media restante do titulo;

j Dia observado;

n Numero de dias com cota coes
dísponiveisi

K Títulos da Divida Publica Ex.terna
componentes da base de calculo da
TJLP;

TDE Taxa media de rentabilidade dos
titulos da Dividapublica Externa,
em moeda nacional, tomando em conta
a taxa de cambio de paridade;

S Soma.torio

11 - calculo da rentabilidade media anua.l dos Titulos da
Divida Publica Hobi.1iaria. Interna Federal

n DCi/360 360/DCi
S (( ((l + .JI~j/l(0) (11 lWNi)) -1) .100.PHi.vi)

i=1.
TDI=-------------------------------------------------------

n
S PRi. vi
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ser na~-util, a divulga~ao ali prevista sera feita no ultimo
util antecedente.

dia

Art. 10 Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adotar
es medide s que julgar necessarias para. Lmpl.ementace.o do d..isposto
nesta Resolucao.

Art. 11 Esta Resolucao entra em vigor na data de sua
publ:i.cacao.

Art. 12 Ficam revogadas as Resolucoes n. 2.121, de
30.11.94, n. 2.145, de 24.02.95 e n. 2.335, de 13.11.96.

Brasil:i.a,30 de dezembro de 1998

Francisco Lafaiete de padua Lopes
Presidente, em exerc:i.c:i.o

Obs. :Retra.nsmi tida em funcao da supres sao da palavra "utiI." do art. 9.

eVolta à homepage
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onde:

TDI Taxa media de rent.abi1idade dos
Titulas da Divida Publica
1>lobiliariaInterna Federal;

JRi Juros reais medios, expressos ao
ano, obse:r.·vadosno 'i-esimo' Le i.Lao
ocorrido dentro do periodo de
apuracao da TJLP;

n Numero de ofertas publicas de
titulos de longo pr a z o ocorridas no
per iodo de apuracao da TJLP;

Dei Numero de dias entre a data .da
1iquidacao da 'i-es ima ' oferta
publica e a data final do perí.odo
de apuracao da TJLP, inclusive;

PRi Prazo em dias, entre o dia seguinte
ao termino do periodo de apuracao e
o do vencimento do 'i-esimo'
titulo;

vi volume colocado da oferta publica
de titulas de longo prazo 'i';

AVNi Atualizacao do valor nominal do
titulo 'i', observada no periodo de
apuracao, tomando em conta, quando
pertinente, a taxa de cambio de
paridade;
Somatorios

111 - caLcu lo da Taxa. de .Juros de Longo Prazo:

TJLP (p TDE) + (q TDI)

Orid e 'p' e 'q' sao fatores de
ponderacao; 'rDE e TDI acham-se
definidas nos incisos anteriores.

Art. 7. Os fatores de ponrleracao 'p' e 'q', especificados
no inciso 111 do artigo anterior, deverao ser proporcionais aos
volúmes em c i.rcuLace.o dos '1'itulosda. Divida Publica Externa ('T'DE)e
Mobiliaria Interna Federal (TDI) , respectivamente, que integram a
base de calculo da TJLP.

Paragrafo 1. O fator de ponderacao 'Sl', associado aos
Titulos da Divida Publica. N.obiliaria Interna Federal (TDI) r tera o
valor minimo de 0,25 (vinte e cinco centesimos), exceto qua.ndo
inexistirem titulosque atendam ao disposto no artigo 2. desta
Resolucao.

Paragrafo 2. Na imposs:i.b:Llidadede se
taxas forma.doras da TJLP, o fator de ponderacao
fica alterado para 1. (um).

calcu.lar uma das
da taxa disponivel

Art. 8. O valor da TJLP a ser divulgado sera o menor entre
o calculado c:ontanne estabelecido nos artigos anteriores e a media
aritmetica simples da ta.xa vigente nos uJ.i:::imos12 (doze) meses
multiplicada por 1,1. (um inteiro e um decimal.

Art. 9. o Banco Central do Brasil divulgara a TJLP no
primeiro dia d.o perioeJo de sua v:i.gencia.

Paragrafo unic:o. Na hipotese d.e o dia referido no "caput"
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. Busca de normativos editados pelo Banco Central do Brasiltt.t· Resoluções, Circulares, Cartas-Circulares, Comunicados, Decisões, .Atos-Presi e Atos-de-
Diretoria

COMUNICADO N. 00711.0

Divulga a Taxa Basica Financeira-TBF, o
Redutor-R e a Taxa Referencial-TR
relativos ao dia 01 de dezembro de 1999.

De acordo com o que determinam as Resoluco~s
30.10.97, e 2.604, de 23.04.99, comunicamos que a
Financeira-TBF, o Redutor-R e a Taxa Referencial-TR
periodos abaixo especificados:

n. 2.437, ele
Taxa Basica

relat.ivos aos

I Taxas Basicas Financeiras TBF:
a) de 01.12.1999 a 31.12.1999: 1.,4855% (um inteiro e quatro mil,
oitocentos e ci.nquenta e cinco decimos de m:i.lesimopor cento);
b) de 01.12.1999 a 01.01.2000: 1,5535% (um inteiro e cinco mil,
quinhentos e trinta e cinco decimos de miles:i.mopor cento);

11 Redutores R:
a) de 01.12.1999 a 31.12.1999: 1,0121 (um inteiro e cento e vinte e
um decimos de milesimo) ;
b) de 01.12.1999 a 01.01.2000: 1,0125 (um inteiro e cento e vinte e
cinco decimos de milesimo);

111 Taxas Referenciais TR:
a) de 01.12.1999 a 31.12.1999: O,2722'i; (dois mil, setecentos e vinte
e dois decimos de milesimos por cento);
b) de 01.12.1999 a 01.01.2000: 0,2998% (dois mil, novecentos e
noventa e oito decimos de m:i.lesimopor cento) .

Brasilia, 02 de dezembro de 1999.

Departamento Ecol1omico

Altami.r Lopes
Chefe

Volta à hornepaqe
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Busca de normativos editados pelo Banco Central do Brasil
Resoluções, Circulares, Cartas-Circulares, Comunicados, Decisões, Atos-Presi e Atos-oe-
Diretoria

RESOLUCAO N. 002171

Estabelece a metodologia de calculo da
Taxa Basica Financeira - TBF.

o BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do aTt. 9. da Lei
n. 4.595, de 31.12.64, torna publico que o CONSELHO MONETARIO NACIO-
NAL, em sessao real:i.zadaem 30.06.95, com base nas elisposicoes elo
art. 5. da Medida prov:i.sorian. 1.053, de 30.06.95,

R E S O L V E U:

Art. 1.. Para fins de calculo da Taxa Basica Finan-::···••
ceira - TBF de que trata o art. 5. da Medida provisoria n. 1.053, de
30.06.95, sera constitu:i.da amostra das 30 (trinta) maiores insti-
tuicoes f:i.nanceiras do Pais, assim conside:radas em funcao do volume
de captacao de depositos a prazo, dentre bancos mult-:Lplos com car-
te:i.racomercial Ou de invest:i.mento, bancos comerc:i.ais, bancos de in-
vestimento e caix.as economicas.

Paragrafo
refer:i.daneste artigo:

1. PaTa efeito da cemst:i.tuicao
\da amostra ",'

I considerar-se-a como uma unica instituicao finan-
ceira o conjunto de instituicoes de um mesmo conglomerado;

11 - serao levados em conta os dados constantes do ti-
tulo "DEPOSITOS A PRAZO" - codigo 4.1.5.10.00-9 dos balancos semes-
trais das instituicoes financeiras, elaborados na forma do plano Con-
tabil das Instituicoes do Sistema Finance:i.roNacional - COSIF, ou, na
sua falta, do balancete referente ao ultimo mes do semestre civil
correspondenl:e.

Paragrafo 2. O Banco Central do Brasil constituira a
amostra de que trata este artir;rono prazo de 30 (trinta) dias conta-'
dos do encerramento dó pr az o para recebimento dos balancos semes-
trais.

Art. 2. A TBF sera calculada a partir da remuneracao
mensal media dos certificados e recibos de deposito bancario
(CDB!RDB) emitidos a taxas de mercado prefixadas, com prazo entre 30
(trinta) e 35 (trinta e cinco) dias, inclusive.

Paragrafo 1. Para fins do calculo de que trata este
artigo, as insU.tuicoes integrant.es da amostra prestarao ao Banco
Central do Brasil, atraves do Sistema de Infox'macoes Banco Cen-
tral (SISBACEN), via transac:ao PESP560, as seguintes informacoes,

relativas ao dia uti1 imediatamente anterior:

I - montante, em reais, dos CDB!RDB referidos ~o "c:a-
put:" deste artigo, representativos da efet.iva capt.acao da i.nst.i.t.u.i.>
cao, excetuados aqueles colocados junto a institu:l.coes do mesmo cem-
glomerado;

1,1'· taxa mensal media ajustada (H) dos mencionados
CDB/RDB, obtida de acordo com o seguinte:

a) para cada CDB/RDB emitido, sera calculada a cor-
respondente taxa mensal a.just.ada, de acordo com a seçruinte formula:
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wp /360ui
l.

:i..
100 ((1 + A /1(0)

i
- 1.) fI;, onde:T

A taxa anual do i -·esimo CDB/RDB;
i

p numero de dias cor.rido s do i-es:i.moCDB/RDB;
i.

u numero de dias uteis do i-esimo CDB/RDB;
i

w = numero de dias ut.eis contidos no Lnt ervel.o compreendido entre
o dia daemissao (inclusive) e o seu correspondente no mes se-
guinte (exclusive);

b) a partir das taxas T obtidas, calcula-se a. tax.a
i

mensa.l media ajustada, de acordo com a seguinte formula:

S V T
i i

, onde
s V

i

V valor do i-esimo CDB/RDB.
I

Paragrafo 2. Para fins de determinacao do valor
"w" constante na formula estabelecida no Paragrafo 1.., inciso 11,

alinea "a", quando inexistente o dia correspondente ao dia da emissao
no mes seguinte, considerar-se-a o dia primeiro do mes posterior.

Paragrafo 3. As infonnacoes de que trata este artigo:

I - em se tratando de Lns tLt.uicces integrantes de un~')\
mesmo conglomerado, devem ser prestadas, em raz ao do disposto no art.
1.., Paragrafo 1., inciso I, em conjunto, pelo correspondente total,
com utilizacao do numero de inscricao no CGC da instit:.uicao LLder;

11 - sao devidas para cada dia util, assim considera-
dos, inclusive, eventuais feriados estaduais ou munLcí.pa.i.sr

111 - devem ser prestadas ao Banco Central do Brasil,
mesmo na hipotese de naoter havido captacao (valores nulos);

IV - em se tratando das taxas referidas no Paragrafo
1., .inc i.ao 11, aJ.inea "b", devem ser calculadas e info:rmadas com 4
(quat:.ro)casas decimais.

Paragrafo 4. As instituicoes integrantes da amostra
deverao manter a d:i.spos:i.caodo Banco Cent:ral do Brasil, pelo prazo de
6 (seis) meses, as plan:i.lha.sou memorias de calculo que deram origem
aos valores informados.

Art. ~. Para cada dia dD mes - dia de referencia
o Banco Central do Brasil calculara e divulgara a correspondente TBF,
para. o periodo de um mes com ini.cio no proprio dia. de referenci.a e
termino no seu correspondente no mes seguinte.

Paragrafo unico. O calculo referido neste artigo sera
efetuado a pe rt i.rda s informa.coes prestadas pelas instit:uicoes finan-
ceiras integrantes da. amostra, desconsiderando-se as duas maiores e
as duas menores tax.as mensais medias ajustadas informadas, de acordo
com a seguinte metodDlogi.a:
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I
I - em se tratando o'dia de referencia de dia util, a \

\TBF sera obtida a partir da taxa media ponderada das taxas considera-
das, de acordo com a seguinte formula:

S Y H
k k

X ----------, onde:
S y

k

H taxa mensal media ajustáda da k-esima instituicaoi
k

Y := montante dos CDB/RDB emitidos pela k=e si.ma .ins t ituí.cao,
k

11 ,- em se tratando o dia de referencia de dia nao
util:

a) sera calculado o indice correspondente a TBF efe-
tiva-dia do dia util imediatamente anterior ao dia de referencia,
conforme a f ozmu La abaixo:

I (1 + TBF
llf

/100) , onde:
u-I u-l

TBF = TBF relativa ao dia util imediatamente anterior ao dia de
u-l referenciai

f numero de di.as ut.eí.scompreendidos no peri..odo de vigenc:i.a
da TBF

u-I
b) sera calculado o indice correspondente a TBF efe-

tiva-dia do dia util i.med:i.atamenteposterior ao dia de referenc:i.a,
conforme a f ormu I.aaba ixo :

I (1 + TBF
llg

1100) , onde:
u+J. u+l

TBF TBF relativa ao dia util imediatamente posterior ao dia de
referenc:i.aiu+1

9 numero de dias uteis compreendidos no periodo de vigencia da
TBF

u+1

c) sera calculada a media geometrica de I e I
u-l 11+1

conforme a f o rmuLa abaixo:

I =. SQR ) iI I
u-I u+L

d) a TBF sera obtida conforme a formula abaixo:

TBF
h

100 (I - 1)%, onde
nu

h numero de dias uteis compreendidos no periodo de vigencia da TBF
relatlva ao d~a de referenc:i.a.

Art. 4. Sera considerada falta grave a prestacao,
por parte das inst:::i.tu:i.coesf.:Lnanceiras Lnt.eqrant.e s da amostra de que
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trata o art. 1., das informacoes referidas nesta Resolucao fora do
prazo e.s tabe.l.eci.doou com í.ncorr ecao. ficando a infratora sujeita a
multa de R! 280,00 (duzentos e oitenta reais) por dia decorri~~ sem a
regularizacao respectiva, observado, relativrunente a essa, o seguin-
te:

I - sera debitada automaticamente na conta "Reservas
Bancarias" da :i.:nfratoraou da .í.nsti.t.uí.ceo LLnanceira convenente;

11 - em se tratando da prestacao de informacoes fora
do prazo estabelecido, sera debita.da diariarnent.e, a partir do dia
u.t:i.lsubsequente ao da ocorr enc ía da irregularidade, ate sua r'egula-
r:i.zacao;

111 - em se tratan~~ da prestacao de informacoes.com
Lncozr-ecao , s era aplicada no dia ut.i.Isubsequent.e ao da r eti.f ice cao
das :i.n.fo.nnacoespre st.adas com incorrecao, calculado seu montante em
funcao do per iodo de ocorrenc:i.ada irregularidade.

Pa.raqraf o uni co . A mu.lta de que trata este artigo sera
ap lLcada semprejuizo das demais penaLi.dades prevíst.as no art. 44 da
Lei n. 4.595, de 31.12.64.

Art. 5. Delegar compet.enc í a ao Banco Central para:

I _.estabelecer as condi coes de remuneracao e apro-
pr iacao , bem como a fi.xacao de prazos m.i.ni.rno s , das operacoes :r.ea.liza-
das no mercado financeiro contratadas com base na TBF;

':",-'

11 - estabelecer metodologia para o calculo da TBF para
vigorar por periodos multiplos de 1. (um) mes, quando as condicoes de
mercado, em termos de representatividade da capt.e.caode certificados
e recibos de deposito bancario, assim o permitirem.

Art. 6. Fica a Banco Central do Brasil autorizado a.
baixar as na.nnas e adotar as medidas julgadas necessar:i.as a execucao
do disposto nesta Resalucao.

A:r.t. 7. Esta Resolucao entra em vigor na data de sua
publicacao, produzindo efeitos a partir do calculo da TBF relativa ao
dia 01.07.95.

Brasilia, 30 de junho de 1995

Gustavo Jorge Laboissiere Loyola
Pr e si.derit.e

Obs.: Nas formulas constantes no art. 2., paraqr-afo ].., inciso 11,
alinea "b" e no art. 3., inc:i.soT, onde se le "S", leia-se simbola
somatorio; e na formula constante no art. 3., paragrafo unico, inciso
11, alinea "c", onde se le "SQR" , leia-se raiz quadrada.

e Volta à homepage
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Busca-de normativos editados pelo Banco Central do Brasil
Resoluções, Circulares, Cartas-Circulares, Comunicados, Decisões, Atos-Presi e Atos-de-
Diretoria

RESOLUCi\O N. 002437

Altera a metodologia de calculo da Taxa
Referencial TR de dias nao-uteis e
con.soLi.da es normas relativas a TR e a
Taxa Basica Financeira - TBF.

o BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9. da Lei
n. 4.595, de 31.12.64, toma publico que o CONSELHO MONETARIO NACIO-
NAL, em sessao rea Liz ada em 30.10.97, com base nos arts. 5. da Medida
provisoria n. 1..540-29, de 02.10.97, 1..da Lei n. 8.177, de
01.03.91, e 1. da Lei n. 8.660, de 28.05.93,

R E S O IJ V E U:

Art. 1. Para fins de calculo da 'I'axaBasica Fi.nEm-- .•
ceira - TBF e da Taxa Referencial - TR, de que tratam os arts. 5. da
Medida provisoria n. 1.540-29, de 02.10.97, 1. da Lei n. 8.177, de
01.03.91, e 1. da Lei n. 8.660, de 28.05.93, se:r.acons t ít.u í.daamostra
das 30 (trinta) maiores instituicoes financeiras do Pais, assim con-
sideradas em funcao do volume de captacao de certificados e recibos
de deposito bancaria (CDB!RDB), dentre bancos mu1tiplos com carteira
cornerc ia.I. ou de invest::i.mento,bancos comerciais, bancos de .investi-
mento e caixas economicas.

/
Paragra[o 1.

referida neste artigo:
Para efeito da ccmstituicao da amostra

I considerar-se-a como uma unica instituicao finan-
ceira o conjunto de instituicoes de um mesmo conglrnnerado;

I
11 - serao levados em conta os somatorios dos valores I

de captacao de CDB/RDB ao longo de cada semestre civil, informados ao
Banco Central do Bra.s.i.lpor :i.ntermed:í.oda transe cao PESP500 do Siste-
ma de In[onnacoes Banco Central - SISBACEN, em cumprimento ao di.spos-
to no art. 2. da Circular n. 2.132, de 06.02.92.

Paragra[o 2. O Banco Central do Brasil constituira a
amost.ra de que trata este artigo at.e o d.ecimo dia ut.í.Idos meses de
janeiro e julho para vigorar a partir dos dias 1. de f eve.rei.roe 1..
de agosto de cada a.no.

TBF e a TR serao calculadas a partir da\
remuneracao mensal med:i.ados CDB/RDB emi tidos a taxas de mercado pre- i
fixadas, com prazo entre 30 \trinta) e 35 (trinta e cinco) dias, in-;
clusive.

Art. 2. A

Paragra:fo 1. Para fins do calculo de que trata est1:;
artigo, as institu:í.coes integrantes da amostra prest.arao ao Barioo.
Central do BrasiJ, no maximo ate as 16 (dezesseis) horas de cada dia
util, via transacao PESP560 do SISBACEN, as seguintes :infonnacoes,
relativas ao dia uti1 i~ediatamente anterior:

I ._.montante, em reais , dos CDB!RDB referidos no "ca-
put." deste ar ti.qo. represent.ativos da e:fet::í.vacaptacao da institui--
cao, excetuados aqueles colocados junto a :i.nstituicoes do mesmo con-
glomerado da instiUjicao emissora - nos termos do conceito estabele-
cido no PIa.no Cont:ab:i.ldas Lns ti.t.uicoe.s do S.:i..st::emaFinanceiroNac:i.o-·
na1. (COSIF) - e para os fund.os de investimento por essas e pela pro-
pria emissora adm:inistxados;
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TI·" taxa mensal media ajustada (N) dos mencionados
CDB/RDB, obtida de acordo com o seguinte:

a} para cada CDB/RDB emitido, sera calculada a cor-
respondente taxa mensal ajustada, observada a seguinte formula:

T 100 ( :,1.. + A
wpi!360ui

!100 ) - 1 ) % , onde:
i i

A taxa anual do i-esimo CDB/RDB;
i

p numero de dias corridos do i·-esimo CDB/RDB;

u numero de dias uteis do i-esimo CDB/RDB;
i

w numero de dias uteis entre o dia da e:rnissaoe o seu
correspondente no mes seguinte;

b} a partir das taxas Ti obtidas, calcula-se a taxa
mensal media ajustada, de acordo com a seguinte formula:

s V '1'
i i

onde:
s V

i

V valor do i-esimo CDB/RDB.
i

Para.grafo 2. Na coritaçrem do numero ele dias (ut.eis ou
corridos) r deve-se .í.ncLuí.r o dia relativo ao inicio do pe ráodo e ex-"

/'cluir o relativo ao final.

Pare.qre.fo 3. Para fins de det:erminacao do valor "v:"
constante na formula estabelecida no Paragrafo 1., inciso 11, alinea
"a", quando inexistente o dia correspondente ao dia da. emissao no mes
seguinte, considerar-se-a o dia primeiro do mes posterior.

Paragrafo 4.. As Lnfo.rmacoes de que trata este artigo:
"I - no caso de instituicoes integrantes de um mesmo

conglomerado, devem ser prestadas, em raz ao do disposto no art. 1.,
paragrafo 1" inciso I, em conjunto, pelo correspondente total, com.,
utilizacao do numero de inscricao no Cadastro Geral de Contribuintes /
(CGC) da instituicao lider;

11 - sao devidas para cada dia util, assim considera-
dos, inclusive, eventuais feriados estaduais ou municipais;

III - devem ser prestadas ao Banco Central do Brasil,
mesmo na hipotese de nao ter havi~o captacao (valores nulos);

IV - no caso das taxas referidas no Paragrafo 1., in-
CI.SO 11, aLi.n ea "b", devem ser .caIcuLada s e i.nformadas com 4 (quet.ro)
casas decimais, com utí.Liz aoao das Regras de Arredondamento na Nume-
racao Decimal (NB.R.5891.) estabelecidas pela Associacao Brasileira de
Normas Tecnicas - ABNT.
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Paragrafo 5. 1nclusoe5 ou alteracoes das informacoes
de que trata este artigu fora do pra~o estabelecido devera o ser soli-
citadas ao Banco Central do Brasil, Departamento de Estudos Especiais
e Acornpenhament.o do Sistema Financeiro (DEASF), via. t:ra.nsacaoPTv!SG750
do SISBACEN.

Paragrafo 6. As instituicoes integrantes da amostra
deverao manter a disposicao do Banco Central do Brasil, pelo prazo de
6 (seis) meses, as planilhas ou memorias de calculo que deram origem
aos valores .i.n f orme.dos .

~
Art. 3. Para. cada dia de> mes - dia de referenc:ia - \

~e~~~~O ~~:~.t~~I~f~.i~.~~~.:S~~~~;~~t~~~i~. ~~~~!.~:~;n~i:B;, t~:r~.~n~~~r~~;~)
cor I espondente no mes seguJ.nte, cons i.derando-se a h.a.pot.e se pr ev i SL~/
no paragrafo 2 .. inciso IV. deste artigo. /

ao dia de
periodo °

-.Paragrafo 1.. Quando inexistente o dia correspondente\ -,
r:-fer~~ci~ .~omes ~:egu~:nt~::c:onsiderar-se-a como termino do )
dí.a pr .I.Ine.1J.)do rnes pos t.eri.or.

./

Paragrafo 2. O calculo referido neste artigo sera
efetuado a partir das informacoes prestadas pelas instituicoes finan-
ceiras integrantes da amostra, desconsiderando-se as duas majores e
as duas menores taxas mensais medias ajustarlas diferentes de zero in-
formadas, de acordo com a seguinte metodologia:

I - em se tratando o dia de referencia de dia util, a
TBF sera obtida a partir da taxa media ponderada das taxas considera-
das, d.e acordo com i:1 seguinte f o.rmul.a: i

!

y J.:1.

k k
X ------------ , onde:

s y
k

)

Tv! taxa mensal media ajustada da k-esima instituicao;
k

Y mont.ant.e dos CDB/RDB emitidos pela k -esima Lnst.ituicao :
k

II - em se tratando o dia de referencia de dia. nao-
ut.IL:

aI sera calculado o indice correspondente a TBF efe-
tiva-di.a do dia ut.i I Lmedí.at.ament.e ante:r:i.orao dia de r eferenci.e,
conforme a formula abaixo:

u-l
( 1 + TBF

u-l

l/f
/ 100 ) , onde:I

u·-I.
TBF relativa ao dia util imediatamente anterior ao

dia de referencial
TBF

f numero de dias ut.e.iscompreendi.dos noperiodo de
vigencia da TBF

u-1

b) sera calculado o indice correspondente a TBF efe-
tí ve.-cí.i.edo di.a ut:i.limediatamente po st.eri.ora.o di.a de re f erericia ,
conforme a formula abaixo:

l/q
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u+1
( 1 + TBF

u+l
/ 100) , onde:I

u+l
TBF relativa ao dia util imediatamente posterior

ao dia de referencia;
TBF

numero de dias ute:i.scompreendidos no período de
vigencia da TBF

u+1
c) sera calculada a media geometrica de Iu-1 e Iu+1,

conforme a formula abaixo:

g

I \/ ( I . I
u-J. u+l

d) a TBF sera obtida conforme a formula abaixo:

h
TBF

nu
100 I 1 ) 't; , onde:

h numero de dias uteis compreendidos no periodo de vigencia da
TBF relativa ao dia de referencia;

111 - a TBF da data-base relativa ao ultimo dia util do
ano sera calculada como de dia de referencia nao-util, de acordo com
o criterio definido no inciso 11 acima, sendo tal dia, entretanto,
considerado na contagem da quantidade de dias ut.ei.s dos pe:riodos de
que faz pa rt.ei

IV - sendo a data de referencia o dia primeiro de um
mes cujo numero de dias seja maior que ()numero de dias do mes ante-
rior, serao calculadas TBF adicionais, tantas quantas a diferenca en-
tre os numeros de dias desses meses, validas para os períodos compre-
erididos entre o dia primeiro do mes em curso (data de referencial e
os dias do p.rop ri.o Ines que nao tenham correspondencia no mes ante-
rior. Essas TBF serao calculadas ajustando-se a TBF relativa ao pe-
riodo de primeiro desse mes a primeiro do mes seguinte pe Lo numero de
dias uteis do seu proprio periodo de validade., de acordo com a se-
guinte formula:

a
100 ( ( 1 + TBF

1

x!y
! 100 ) - 1 ) 'ti, onde:TBF

TBF
1.

TBF relativa ao periodo de primeiro do mes corrente
a primeiro do mes seguinte;

x numero de dias ute:i.scompreendidos no periodo entre o dia
primeiro do mes e o dia, desse mesmo mes, que nao tem cor-
respondencia no mes anterior;

y = m~nero de dias uteis compreendidos no periodo de vigen~ia
da TBF

1

Art. 4. Para cada TBF obtida segundo a metodologia
descrita no art. 3., sera calculada a correspondente TR, pela aplica-
cao de um redutor "H", de acordo com a sequinte f ortnula:
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TR 100 (1 + TBF / 100 ) - 1)

R

Paragrafo 1.
ao dia 01.11.97, os valores
com a seguinte formula:

A partir
do redutor

do
!I ,R li

calculo da TR relativa
serao calculados de acordo

R = a + b . TBFm, onde:

TBFm media aritmetica simples das TBF relativas aos 5 ultimas
dias uteis do mes anterior ao mes de referencia, expressa
na forma decimal;

a '" 1,0025;

b '" 0,4'5.

Paragrafo 2. O Banco Central do Brasil calculara o
red.u.tor ITR" de que trata. o "capllt'! (leste ar ti.qo u t i.Lí.zando , no pro-
cesso, todas as casas decimais dos valores envolvidos, procedendo ao
arredondamento do valor final para 4 (quatro) casas decimais, de
acordo com as regras citadas no art. 2., Paragrafo 4., inciso IV.

Paragrafo 3. Os valores estabelecidos, no Paragrafo
1., para a constante "a" e o fator de ponderacao °b" vigorarao por
prazo í.ndet.errru.nado, podendo ser aI terados com obs ervanc í.a da an t.ece-
dencia minima de 180 (cento e oitenta) dias para sua entrada em vi-
gor.

Paraq.rafo 4. Os valores do redutor "R" serao divul-
gados pelo Banco Central do Brasil no segundo dia util do mes de re-
ferencia.

Art. 5. O Banco Cent.ral do Brasil divulgara as TBF e
as correspondentes TR no primeiro dia util subsequente ao dia de re-
ferencia mencionado no "caput " do art. 3 ..

do, domingo
subsequente.

Pa:r.agrafo
ou feriado,

unico. C~so o dia de re:ferencia seja saba-
a divulgacao ocorrera no sequndo (lia ut:.:i.l

Art. 6. Nos anos em que os dias 24 e/ou 31 de dezem-
bro forem utei.s, as in formacoes que deveriam ser enviadas nesses (lias
terao seu prazo prorrogado por um dia util, sendo as TBF e correspon-
dentes TE di.vuLq'ades t.amberncom um dia u ti.L de defasagem.

Art. 7. Sera considerada falta grave a prestacao,
por parte das instituicoes fi.nanceiras integrantes da amostra de que
trata o art. 1., das informacoes referidas nesta Resolucao fora do
prazo estabelecido ou com incorrecao, ficando a infratora sujeita as
mul.tas previstas na R.esolucao n. 2.1.94.,de 31.08.95.

Art.
za.do a estabeJ.ecer:

8. Permanece o Banco Central do Brasil aut.ori-

I - as condicoes de remuneracao e apropriacao, bem
como a f ixa cao de prazos m in.i.mos , das operacoes real:i.zadasno mercado
financeiro contratadas com base na TBF e na TE;

11 - a metodologia para o calculo da TBF para vigorar
por periodos multiplos de um mes, quando as condicoes de mercado, em
termos de representativi.dade da captacao de CDB/RDB, assim o permiti-
rem.

Art. 9. Fica o Banco Central do Brasil autorizado a
baixar as normas e adotar as medidas julgadas necessarias a execucao
do disposto nesta ResoJ.ucao.
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Art. 10. Esta. Resolucao entra. em vigor na da.ta de sua.
publicacao, produzindo efeitos a partir do calculo da TBF e da TR re-.
lativas ao dia 01.11. 97, quando f ícarao revoga.das as Resolucoes n. S

2.097, de 27.07.94, 2.171, de 30.06.95, 2.179, de 20.07.95. 2.265, de
28.03.96, 2.291, de 27.06.96, 2.319, de 26.09.96, 2.326, de 30.10.96,
2.336, de 28.11.96. 2.346, de 19.12.96, 2.355, de 23.01.97. 2.358, de
27.02.97, 2.368, de 25.03.97, 2.376, de 24.04.97, e 2.3137, de
22.05.97, a Circular n. 2.470. de 24.013.94, as Cartas-Circulares n.s
2.459, de 26.05.94, 2.461, de 27.05.94, 2.469, de 28.06.94, 2.480, de
29.07.94, 2.4133, de 04.08.94, 2.672, de 23.07.96, 2.691, de 17.10.96,
e 2.717, de 23.(J1.97, e os Comunicados 2.3r55, de 05.04.91, 3.318, de

Continua ...

Volta à hornepaqe
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Diretoria

RESOLUCAO .N. 001723

AUTORIZA A EHISSAO DE NOTAS PROMISSO-
RIAS, COMO VALOR MOBILIARIO, PELAS SO-
CIEDADES POR ACOES.

O BANCO CENTRA,L DO BRASIL, NA FORMA DO ART. 9. DA
LEI N. 4.595, DE 31.1.2.64, 'I'ORNA PUBLICO QUE O CONSELHO MONETARIO NA-
CIONAL, EH SESSAO REAI.,IZADA NESTA DATA, TENDO EM VIS'I'A AS DISPOSI-
COES DO ART. 2., INCISO 111, DA LEI N. 6.385, DE 07.12.76,

R E S O L V E U:

ART. 1 .. CONSIDERAR COMO VALOR MOBILIARIO, PARA
OS EFEITOS DA LEI N. 6.385, DE 07.1.2.76, A NOTA PROMISSORIA EMITIDA
POR SOCIEDADE POR ACOES, DESTINADA A OFERTA PUBLICA.

AR'l'. 2 .. O DISPOSTO NO ARTIGO .l\NTERIo.R NAO SE
APLICA AOS TITULOS EtlITIDOS POR INSTITUICOES FINANCEIRAS, SOCIE.:DADES
CORRETORAS E DISTRIBUIDORAS DE VA.LORES MOBILIARIOS E SOCIEDADES DE
ARRENDAl'1ENTO MERCANTIL.

ART. :3 .• AUTORIZAR A COMISSAO DE VALORES MOBI-
LIARIOS A BAIXAR NORMAS COMPLEMENT.ARES E A l-\.DOTAR AS ~-1EDIDAS NECESSA-
RIAS A EXECUCAO DO DISPOSTO NESTA RESOLUCAO.

ART. 4 .. ESTA RESOLUCAO ENTRA EM VIGOR NA DATA
DE SUA PUBLICACAO.

BRASILIA (DF), 27 DE JUNHO DE 1990

IBRAHIN ERIS
PRESIDENTE

! Volta à homepage
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íNSTRÚÇÕES

Instrução CVM nº 134, DE 01 DE FEVEREIRO DE 1990.
Vide Consolidação da Instrução 134

Dispõe acerca da
emissão de NOTA
PROMISSÓRIA para
distribuição pública

O Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários torna público que em reunião
realizada nesta data, com fundamento no disposto na Convenção para Adoção de
uma Lei Uniforme sobre Letras de Câmbio e Notas Promissórias, promulgada pelo
Decreto nº 57.663, de 24 de janeirode 1966, e no artig08º da Lei nº 6.385, de 07 de
dezembro de 1976, bem como na Resolução CMN nº 1.723, de 27 de junho de
1990, resolveu baixar a seguinte Instrução:

DA EMISSÃO

Art. 1º - As companhias poderão emitir, para colocação pública, notas promissórias que
conferirão a seus titulares direito de crédito contra a emitente.

Art. 2º - As notas promissórias circularão por endosso em preto, de mera transferência
de titularidade, conforme previsto no artigo 15 do Anexo I da Convenção para Adoção
de uma Lei Uniforme sobre Letras de Câmbio e Notas Promissórias, promulgada pelo
Decreto nº 57.663, de 24 de janeiro de 1966.

Parágrafo único - Constará obrigatoriamente do endosso a cláusula 11 sem garantiall
,

devendo tal condição constar, ainda, necessariamente, do prospecto de lançamento
(artigo 22).

Art. 3º - Somente poderão efetuar emissões de notas promissórias, as companhias que
tenham Patrimônio Líquido igualou superior a 10 (dez) milhões de Bônus do Tesouro
Nacional para fins Fiscais - BTNF, com base em demonstrações financeiras (artigo 176
da Lei 6.404 de 15.12.76) elaboradas em moeda de capacidade aquisitiva constante e
levantadas em data que anteceder, no máximo, a 03 (três) meses do ingresso do
pedido de registro na CVM.

Art. 42 - Computado o montante de notas promissórias a serem emitidas, o índice de
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endividamento (Passivo Circulante mais Exigível a Longo Prazo, dividido pelo
Patrimônio Líquido) não poderá exceder à 1.2.

§ 12 - A cada deliberação de nova emissão de nota promissória, a companhia emissora,
para cômputo do limite referido neste artigo, deverá considerar as emissões já
deliberadas e ainda não resgatadas.

§ 22 - O limite deste artigo não se aplica às emissões elou parcelas da emissão que
sejam objeto de:

a) linhas de crédito contratadas quando da emissão, concedidas por instituição
financeira habilitada, e disponíveis, de forma irrevogável e irrestrita, quando 00 resgate
das notas promissórias;

b) seguro de crédito, irrevogável e irrestrito.

Art. 52 - Somente poderão colocar notas promissórias as companhias que estiverem em
dia com as obrigações contraídas em colocações anteriores de notas promissórias.

DO VALOR NOMINAL

Art. 62 - O valor nominal da nota promissória, expresso em moeda nacional, não poderá
ser inferior a quantia equivalente a 80.000 BTNF, na data da deliberação de sua
emissão.

DO PRAZO DE VENCIMENTO E DATA DE EMISSÃO

Art. 72 - As notas promissórias deverão ser emitidas com prazo mínimo de vencimento
de 30 (trinta) dias e máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da
emissão.

§ 1º - Na data de vencimento, a nota promissória deve ser liquidada.

§ 22 - A emissora poderá, havendo anuência expressa do titular, resgatar
antecipadamente as notas promissórias. O resgate parcial deverá ser efetivado
mediante sorteio ou leilão, observado o prazo mínimo, deste artigo.

§ 32 - O resgate da nota promissória implica na extinção do título, vedada sua
manutenção em tesouraria.

Art. 82 - Para todos os fins e efeitos, a data de emissão das notas promissórias deverá
ser a data de sua efetiva integralização, a qual será feita em moeda corrente, à vista,
quando da subscrição.
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Art. 99 - O estatuto social da emissora deverá dispor quanto à competência para
deliberar sobre a emissão de notas promissórias, que poderá ser a assembléia de
acionistas ou órgãos da administração.

Art. 10 - A deliberação de emitir notas promtssórlas deverá dispor sobre o seguinte:

I-o valor da emissão, e a sua divisão em séries, se for o caso;

11 - quantidade e valor nominal das notas promissórias;

111- as condições de remuneração e de atualização monetária, se houver;

IV - prazo de vencimento dos títulos;

V - g~rantias, quando for o caso;

VI- demonstrativo para comprovação dos limites previstos nesta Instrução;

VII - local de pagamento;

VIII - contratação de prestação de serviços, tais como custódia, liquidação, emissão de
certificados, agente pagador, conforme o caso.

Parágrafo único - A atualização monetária pós-fixada da Nota Promissória deve
obedecer os prazos mínimos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil para o
Certificado de Depósito Bancário.

DO REGISTRO DA COMPANHIA EMISSORA

Art. 11 - As companhias que estiverem com o registro de que trata o artigo 21 da Lei nº
6.385, de 07 de dezembro de 1976, devidamente atualizado, dependerão apenas do
pedido. de registro da distribuição de notas promissórias para sua colocação junto ao
público, nos termos desta Instrução.

Art. 12 - As companhias que não possuírem o referido registro deverão solicitá-lo
juntamente com o pedido do registro de distribuição, instruído com os seguintes
documentos:

I - quando se tratar de pedido de registro para negociação em Bolsa de Valores,
declaração da bolsa informando o deferimento do pedido de admissão à negociação
das notas promissórias da companhia, condicionado apenas à obtenção do registro na
CVM;
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11 - exemplar atualizado do Estatuto Social, observado o disposto no artigo 9º;

111 - informações referentes ao último exercício social contendo o seguinte: .

a) relatório da administração elaborado e publicado na forma do artigo 133 da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, observados os padrões aplicáveis às companhias
abertas; .

b) demonstrações financeiras, inclusive, se for o caso, consolidadas, elaboradas na
forma exigida pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, acompanhadas de Notas
Explicativas e Parecer de Auditor Independente registrado na CVM.

IV - demonstrações financeiras, inclusive, se for o caso, demonstrações consolidadas,
elaboradas em moeda de capacidade aquisitiva constante, para pleno atendimento ao
Princípio do Denominador Comum Monetário, acompanhadas de Notas Explicativas,
levantadas em data que anteceder, no máximo, a 03 (três) meses do pedido de registro
na CVM;

V - ata da última Assembléia Geral Ordinária;

VI - declaração da companhia contendo informações de natureza cadastral sobre:

a) títulos protestados nos últimos 12 (doze) meses; e

b) pedidos de concordata ou falência, a qualquer tempo.

Art. 13 - A companhia deverá prestar à CVM, periodicamente, as seguintes
informações, nos prazos especificados:

I - demonstrações financeiras e, se for o caso, demonstrações consolidadas,
elaboradas nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e
complementadas em moeda de capacidade aquisitiva constante, acompanhadas do
Relatório da Administração, Notas Explicativas e Parecer do Auditor Independente
registrado na CVM:

a) até um mês antes da data marcada para a realização da AGO; ou,

b) no mesmo' dia de sua publicação pela imprensa ou de sua colocação à disposição
dos acionistas, se essa ocorrer em data anterior à referida na letra" a" .

11 - edital de convocação da Assembléia Geral Ordinária, no mesmo dia de sua i'~

publicação pela imprensa; '~

111 - estatuto social atualizado até 30 (trinta) dias após a realização da Assembléia Geral '~
Ordinária. ,

IV - ata da Assembléia Geral Ordinária, até 30 (trinta) dias após sua realização.

Parágrafo único - Caso a companhia tenha sido declarada falida, ou em liquidação
extrajudicial, o síndico, ou o liquidante deverá prestar informações trimestrais sobre
prazos fixados, etapas atingidas, bens alienados, valores arrecadados, importâncias
reembolsadas e outras informações consideradas relevantes para os titulares das notas
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promissórias, até 60 (sessenta) dias após o término de cada trimestre do exercício
social.

Art. 14 - A companhia deverá prestar à CVM e ao mercado as seguintes informações:

I - comunicação sobre ato ou fato relevante, nos termos do § 4º do artigo 157 da Lei nº
6.404; de 15 de dezembro de 1976, e da Instrução CVM nº 31, de 08 de fevereiro de
1984, no mesmo dia de sua divulgação pela imprensa:

11 - informação sobre pedido de concordata, seus fundamentos, demonstrações
financeiras especialmente levadas para obtençãodo benefício legal e, se for o caso,
situação dos titulares das notas promissórias quanto ao recebimento das quantias
investidas, no mesmo dia da entrada do pedido em juízo;

111 - sentença concessiva de concordata, no mesmo dia de sua ciência pela companhia;

IV " informação sobre pedido ou confissão de falência, no mesmo dia de sua ciência
pela companhia, ou do ingresso do pedido em juízo, conforme o caso;

V - sentença declaratória de falência, com indicação do síndico da massa falida, no
mesmo dia de sua ciência pela companhia;

VI - outras informações solicitadas pela CVM, no prazo que esta assinalar.

Art. 15 - A companhia emissora que não mantiver seu registro atualizado, nos termos
da regulamentação vigente, ficará sujeita à multa cominatória diária de 10 (dez) vezes o
valor nominal de 6,92 Bônus do Tesouro Nacional - BTN -, sem prejuízo da
responsabilidade dos admínistradores nos termos dos artigos 9º - V e 11 da Lei nº
6.385, de 07 de dezembro de 1976.

Parágrafo único - Esta multa incidirá a partir do primeiro dia útil subseqüente ao
término dos prazos previstos na citada regulamentação desta CVM sobre atualização
de registro, independentemente de interpelação.

Art. 16 - Configura infração grave para os fins previstos no § 3º do Artigo 11 da Lei nº
6.385, de 07 de dezembro de 1976, a transgressão às disposições desta Instrução e a
não observância do prazo fixado no artigo 13,2da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de.....
1976, para a realizaçãoda assembléia geral ordinária. .'

Art. 17 - A companhia registrada nos termos desta Instrução deverá declarar sua
condição de companhia aberta nas publicações ordenadas pela Lei das Sociedades por
Ações e por outras normas legais que disponham sobre o mercado de valores "
mobiliários, especificando que esta condição a torna habilitada apenas à colocação \~
pública de notas promissórias.

t

Art. 1,8 - A negociação de outros valores mobiliários de ermssao das sociedades \','
registradas nos termos desta Instrução dependerá de prévia autorização da CVM, após
cumprimento das normas regulamentares aplicáveis.

Art. 19 - As sociedades com registro de companhia para negociação exclusivamente de
notas promissórias, obtido nos termos desta Instrução, poderão solicitar o
cancelamento desse registro, de acordo com a regulamentação vigente, após
comprovação do resgate de todas as notas promissórias de sua emissão.
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Parágrafo único - As companhias que obtiverem o cancelamento do registro nos
termos deste artigo, poderão, a qualquer tempo, solicitar novo registro.

DO REGISTRO E DISTRIBUiÇÃO PÚBLICA

Art. 20 ...O registro da distribuição de notas promissórias deve ser requerido à CVM pela
própria companhia emissora ou através de instituição integrante do sistema de
distribuição de valores mobiliários.

Art. 21 - O requerimento de registro deve ser acompanhado dos seguintes documentos:

I - cópia do contrato de distribuição e, se for o caso, de garantia de colocação;

11- minuta do prospecto (artigo 22);

111- minuta do anúncio de início e de encerramento da distribuição (Anexos 11e 111);

IV - manifestação prévia da Bolsa de Valores em que se realizará a operação, quando
for o caso;

V - relação dos participantes do consórcio de lançamento, discriminando a quantidade e
títulos atribuída a cada um, quando for o caso;

VI - contrato de prestação de serviços, tais como custódia, liquidação, emissão de
certificados, agente pagador, conforme o caso;

VII - exemplar da publicação da ata de deliberação da emissão dos títulos;

VIII - contrato referido no § 2º do artigo 4º.

DO PROSPECTO

Art. 22 - Prospecto é o documento que contém os dados básicos sobre a operação e a
companhia emissora, dele devendo constar, no mínimo:

I - informações detalhadas sobre o lançamento e companhia emissora, nos termos do l~:<"
Anexo I, juntando as demonstrações financeiras da emissora (artigo 3º), caso não tenha
sido firmado o contrato de que trata o § 2º do artigo 4º;

11- informações sobre o garantidor, anexando as demonstrações financeiras relativas ao
último balanço semestral levantado;

111- ata da reunião que deliberar a emissão das notas promissórias;
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IV - cópia do contrato referido no § 2º do artigo 4º.

Parágrafo único - O prospecto deverá necessariamente ser entregue a cada
adquirente de nota promissória, devendo a instituição líder do lançamento, a pedido da
CVM, comprovar tal entrega.

PRAZOS DE ANÁLISE

Art. 23 - O registro tornar-se-á automaticamente efetivado se o pedido não for
indeferido dentro de 10 (dez) dias úteis após a sua apresentação à CVM, mediante
protocolo, com os documentos e informações exigidas.

§ 12 - O prazo de 10 (dez) dias úteis poderá ser interrompido uma única vez, caso a
CVM solicite informações adicionais ou condicione o registro a modificações na
documentação pertinente.

§ 22 - Para o atendimento das eventuais exigências, será concedido prazo não superior
a 20 (vinte) dias úteis, contados do encaminhamento da respectiva correspondência.

DEFERIMENTO

Art. 24 - O deferimento do registro será comunicado mediante ofício à empresa e/ou ao
-intermediário na distribuição, conforme o caso.

INDEFERIMENTO

Art. 25 - O registro poderá ser indeferido quando o ofertante não cumprir, no prazo
estipulado no artigo 23, §2º, as eventuais exigências.

DISTRIBUiÇÃO E DIVULGAÇÃO
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Art. 26 -A distribuição pública de Notas Promissórias só pode ser iniciada após:

I - concessão do registro pela CVM;

11 •• publicação do anúncio de início de distribuição; e,

111- colocação do prospecto à disposição para a necessária entrega aos investidores.

Art. 27 - A distribuição de que trata esta instrução encerrar-se-á no prazo de 03 (três)
meses, a contar do deferimento do registro pela CVM.

Art. 28 - As informações referentes à distribuição serão divulgadas através de anúncio
de início de distribuição, que deve ser publicado pelo menos 1 (uma) vez em veículo de
livre escolha da companhia emissora.

Art. 29- Qualquer texto publicitário para oferta, anúncio ou promoção da distribuição
deve observar as características básicas do prospecto, considerando-se falta grave a
divulgação de texto publicitário em desacordo com as condições da emissão aprovadas
pelaCVM.

RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES

Art. 30 - A emissora e o líder da distribuição são responsáveis pela veracidade e
consistência das informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao
mercado durante o prazo de distribuição.

Art. 31 - A emissora deverá comunicar, de imediato, à CVM qualquer inadimplência
quanto ao cumprimento das obrigações contraídas perante os titulares de notas
promissórias.

Parágrafo único - O disposto neste artigo também se aplica ao líder da distribuição
durante o prazo de colocação das notas promissórias. ,t

VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES

Art. 32 - O registro de que trata esta Instrução tem a finalidade de garantir ao investidor
o acesso às informações sobre a empresa emissora e os valores mobiliários objeto da
distribuição, e não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade dessas
informações, nem julgamento sobre a qualidade da companhia ou sobre as notas
promissórias a serem distribuídas.
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SUSPENSÃO DA DISTRIBUiÇÃO

Art. 33 - A CVM pode suspender a distribuição quando:

I - for fraudulenta ou ilegal, ainda que após efetuado o registro;

11- a oferta, o lançamento, a promoção ou a divulgação estejam ocorrendo sem o
devido registro, ou em condições diversas das constantes desta Instrução, ou do
registro, ou com informações falsas, dolosas, ambíguas ou imprecisas. '

Parágrafo único - A CVM comunicará a suspensão às entidades participantes da
distribuição e dará ampla divulgação aos demais integrantes do mercado de valores
mobiliários.

Art. 34 - A Bolsa de Valores pode, igualmeflte, suspender em seu recinto qualquer
negociação que se esteja processando de forma contrária à presente Instrução,
comunicando imediatamente o fato à CVM.

REMUNERAÇÃO PELOS SERViÇOS PRESTADOS

Art. 35 - A CVM cobrará taxa de registro de que trata esta Instrução, de acordo com as
disposições legais e regulamentares.

PENALIDADES

Art. 36 - Considera-se infração grave, para os efeitos do § 3º, do artigo 11, da Lei
6.385, de 07 de dezembro de 1976, a realização das distribuições de que trata esta
Instrução:

I - em condições diversas das constantes do registro ou desta Instrução;

11- sem prévio registro na CVM;

111- em que as informações sejam falsas, dolosas, ambíguas ou imprecisas;

IV - o descumprimento ao disposto nos artigos 30 e 31.

Art. 37 - São responsáveis pelo cumprimento das normas da presente Instrução a
emissora e os intermediários que participarem da colocação.
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Art. 38 - Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.

ARV OSWALDO MATTOS FILHO

PRESIDENTE

ANEXO I

JN'=-Q_RM8Ç-º-E.~MíNJMAS_SQ6BE_A-ºISIBl6U1Ç8QJ;tASJ~.oTAS_PR0lV1IS.SÓRlASJ\
SEREMJ~LCLUIDAS NQPRQSPECTO

1. Nome e endereço da empresa emissora das notas promissórias;

2. Nome da(s) instituição (ões) escolhida(s) para promover a colocação das notas
promissórias;

3. Esclarecimentos. quanto à forma de colocação dos títulos, deixando claro se a
distribuição será feita em bolsa ou no mercado de balcão;

4. Principais características da distribuição e das notas promissórias a serem ofertadas:

4.1. montante, quantidade, forma, valor nominal e prazo de vencimento das notas
promissórias;

4.2. condições de remuneração e de atualização monetária, se houver;

4.3. preço de venda para pagamento à vista;

4.4. data da deliberação sobre a emissão;

4.5. caso existam linhas de crédito ou seguro contratado para pagamento do título,
esclarecer o nome do garantidor e as principais características do contrato;

4.6. bolsa de valores e a data (ou prazo) onde se realizará a operação, se for o caso;

4.7. informar que o investidor interessado em adquirir a nota promissória poderá fazê-lo
através de sociedade corretora de sua livre escolha, quando a oferta ocorrer em bolsa

I
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de valores;

4.8. nome do agente emissor dos certificados, se for o caso, e da instituição
responsável pelo resgate dos títulos;

4.9. esclarecer as principais características do contrato de colocação, tais como: prazos,
custo de distribuição, condições da garantia de subscrição, etc.;

4.10. informar, caso existam, as relações da empresa emissora com o líder da
distribuição e com a instituição fornecedora da linha de crédito ou do seguro para
pagamento dos títulos;

5. Informações sobre a companhia emissora:

5.1. capital social autorizado, subscrito e integralizado até a data do evento;

5.2. distribuição do capital social relacionando os acionistas detentores de mais de 5%
das ações ordinárias e preferenciais com direito a voto;

5.3. ramo de atividade, explicitando seus principais produtos e serviços;

5.4. principais sociedades controladas e coligadas;

5.5. dados econômico-financeiros do último exercício social encerrado e do
demonstrativo contábil previsto no artigo 3º da Instrução, que discriminem: Receita
Líquida, Lucro Operacional, Lucro Líquido, Exigível Total, Patrimônio Líquido, Capital
Social, Lucro Líquido/Receita Líquida (índice), Passivo Circulante mais Exigível a Longo
Prazo/Patrimônio Líquido;

5.6. quadro de ajustes nas informações considerando os eventos subseqüentes, se for
o caso;

5.7. informar os valores e vencimentos das notas promissórias emitidas anteriormente e
ainda não resgatadas;

6. Os dizeres, de forma destacada, na capa do Prospecto:

"O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBLJIÇÃO NA COMISSÃO DE VALORES
MOBILIÁRIOS OB}ETIVA, SOMENTE GARANTIR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES
PRESTADAS, NAO IMPLICANDO, POR. PARTE DA CVM, GARANTIA DA
VERACIDADE DAQUELAS INFORMAÇÕES, NEM JULGAMENTO QUANTO À
QUALIDADE DA COMPANHIA EMISSORA OU SOBRE OS VALORES MOBILIÁRIOS
A SEREM DISTRIBUíDOS".

7. Informações adicionais tais como:

7.1. outras informações que o ofertante e os intermediário(s) julgarem relevantes;

7.2. esclarecer a situação do registro da companhia emissora junto à CVM;

7.3. informar onde poderão ser obtidas maiores informações sobre a empresa
emissora;
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7.4. declaração de que inexiste informação relevante sobre a empresa que não seja do
conhecimento público;

7.5. número e data do registro na CVM, de forma destacada.

ANEXO 11

ANÚNCIQJJE:_INLCIQPI; QISTRJ6U1QA.Q_DENOTAS PROMISSÓRIAS

1. Nome e endereço da companhia emissora dos títulos;

2. Nome da instituição responsável pela colocação e dos demais consorciados;

3. Principais características da distribuição e das notas promissórias a serem ofertadas:

3.1. montante, quantidade, forma, valor nominal e prazo de vencimento das notas
promissórias;

3.2. data da reunião do órgão societário que deliberou sobre a emissão;

3.3. condições de remuneração e de atualização monetária; se houver;

3.4. preço de venda;

3.5. caso existam linhas de crédito ou seguro contratado para pagamento dos títulos,
esclarecer o nome do garantidor e as principais características do contrato;

3.6. Prazo de vencimento das notas promissórias;

3.7. nome do agente emissor dos certificados, se for o caso, e da instituição
responsável pelo resgate dos títulos;

3.8. local de pagamento das notas promissórias;

4. Data do início da distribuição;

5. Procedimento previsto para a distribuição, explicitando o tipo de tratamento que será
dado aos interessados e se a distribuição será feita em bolsa ou no mercado de balcão;

6. Locais onde as notas promissórias poderão ser adquiridas. Se a operação for
realizada em bolsa, informar que os investidores interessados em adquirir a nota
promissória poderão fazê-lo através de sociedade corretora de sua livre escolha;

7. Esclarecimento de que maiores informações sobre a distribuição poderão ser obtidas
junto à instituição lídér/consorciados ou na CVM;
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8. Número e data do registro na CVM de forma destacada;

9. Os dizeres a seguir, com destaque:

"O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NA COMISS,ÃO DE VALO~ES
MOBILlARIOS OBJETIVA SOMENTE GARANTIR O ACESSO AS INFORMAÇOES
PRESTADAS, NÃO IMPLICANDO, POR: PARTE DA CVM, GARANTIA DA
VERACIDADE DAQUELAS INFORMAÇÕES, NEM JULGAMENTO QUANTO À
QUALIDADE DA COMPANHIA EMISSORA OU SOBRE OS VALORES MOBILIÁRIOS
A SEREM DISTRIBUíDOS".

ANEXO 111

ANÚNC1Q_D.EJ:;NCEBBAMENTOOAPISTRIBUJÇÃODE NOTAS PROMISSÓRIAS

1. Nome e endereço da companhia emissora;

2. Montante, quantidade, forma e preço das notas promissórias distribuídas;

3. Relação das instituições que participaram do lançamento;

4. Número e data do registro na CVM, de forma destacada;

5. Os dizeres, de forma destacada:

"ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLWSIVAMENTE INFORMATIVO NÃO SE
TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS".

TEXTO INTEGRAL DA INSTRUÇÃO CVM Nº 134, DE 1 DE NOVEMBRO DE 1990,
COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA INSTRUÇÃO CVM NO 292, DE 15 DE

OUTUBRO DE 1998

INSTRUÇÃO CVM Nº 134 DE 1 DE NOVEMBRO DE 1990

Dtspõe acerca da emissão de NOTA
PROMISSÓRIA para distribuição pública

O Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários torna público que em .
reunião realizada nesta data, com fundamento no disposto na Conven ção para Adoção
de uma Lei Uniforme sobre Letras de Câmblo,e Notas Promissórias, promulgada pelo
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1. ,.

'.,.',

Decreto nº 57.663, de 24 de janeiro de 1966, eno artigo 8º da LEI Nº 6.385, de 07 de
dezembro de 1976, bem como na Resolução CMNnº 1.723, de 27 de junho de 1990,
resolveu baixar a seguinte Instrução:

DA EMISSÃO

Art. 1º - As companhias poderão emitir, para colocação pública, notas
promissórias que conferirão a seus titulares direito de crédito contra a emitente.

Art. 2º - As notas promissórias circularão por endosso em preto, de mera
transferência de titularidade, conforme previsto no artiço 15 do Anexo I da Conven ção
para Adoção de uma Lei Uniforme sobre Letras de C âmbio e Notas Promissórias,
promulgada pelo Decreto nº 57.663, de 24 de janeiro de 1966.

Parágrafo único - Constará obrigatoriamente do endosso a cláusula" sem
garantia" , devendo tal condição constar, ainda, necessariamente, do prospecto de
lançamento (artigo 22).

Art. 3º - Somente poderão efetuar emissões de notas promissórias, as
companhias que tenham Patrimônio Líquido igualou superior a 10 (dez) milhões de"
Bônus do Tesouro Nacional para fins Fiscais - BTNF, com base em demonstrações
financeiras (artigo 176 da Lei 6.404 de 15,12.76) elaboradas em moeda de capacidade
aquisitiva. constante e levantadas em data que anteceder, no máximo, a 03 (três) meses
do ingresso do pedido de registro na CVM.

Art. 4º - Computado o montante de notas promiss órias a serem emitidas, o índice
de endividamento (Passivo Circulante mais Exigível a Longo Prazo, dividido pelo
Patrimônio Líquido) não poderá exceder a 1.2.

§ 1º - A cada deliberação de nova emissão de nota promissória, a companhia
emissora, para cômputo do limite referido neste artigo, deverá considerar as emissões
já deliberadas e ainda não resgatadas.

§ 2º - O limite deste artigo não se aplica às emissões e/ou parcelas da emissão
que sejam objeto de:

a) linhas "decrédito contratadas quando da emissão, concedidas por instituição
financeira habilitada, e dispon íveis, de forma irrevogável e irrestrita, quando do resgate
das notas promissórias;

b) seguro de crédito, irrevogável e irrestrito.

Art. 5º - Somente poderão colocar notas promissórias as companhias que
estiverem em dia com as obrigações contraídas em colocações anteriores de notas
promissórias. "

DO VALOR NOMINAL

Art. 6º - O valor nominal da nota promissória, expresso em moeda nacional, não
poderá ser inferior a quantia equivalente a 80.000 BTNF, na data da delibera ção de sua
emissão.

DO PRAZO DE VENCIMENTO E DATA DE EMISSÃO
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Art. 7º - O prazode vencimento das notas promissórias, contado a partir da data
da emissão, será de: (NR)*

I - trinta dias, no mínimo, e cento e oitenta dias, no máximo, quando emitidas por
companhia fechada;

11 trinta dias, no mínimo, e trezentos e sessenta dias, no máximo, na hipótese de
emissão por companhia aberta.

§ 1º - Na data de vencimento, a nota promissória deve ser liquidada.

§ 2º - A emissora pode, havendo anuência expressa do titular, resgatar
antecipadamente as notas promissórias.

§ 3º - O resgate da nota promissória implica a extinção do título, vedada sua
manutenção em tesouraria.

§ 4º - O resgate parcial deve ser efetivado mediante sorteio ou leil ão, observado o
prazo mínimo deste artigo.

Art. 8º - Para todos os fins e efeitos, a data de emiss ão das notas promissórias
deverá ser a data de sua efetiva integralização, a qual será feita em moeda corrente, à
vista, quando da subscrição.

DA DELIBERAÇÃO

Art. 9º - O estatuto social da emissora deverá dispor quanto à competência para
deliberar sobre a emissão de notas promissórias, que poderá ser a assembléia de
acionistas ou órgãos da administração.

Art. 10- A deliberação de emitir notas promissórias deverá dispor sobre o
seguinte:

I - o valor da emissão, e a sua divisão em séries, se for o caso;

11 - quantidade e valor nominal das notas promissórias;

111 - as condições de remuneração e de atualização monetária, se houver;

IV - prazo de vencimento dos títulos;

V - garantias, quando for o caso;

VI - demonstrativo para comprovação dos limites previstos nesta Instrução;

VII - local de pagamento;

VIII - contratação de prestação de serviços, tais como custódia, liquidação,
emissão de certificados, agente pagador, conforme o caso.
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Parágrafo único - A atualização monetária pós-fixada da Nota Promissória deve
obedecer os prazos mínimos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil para o
Certificado de Depósito Bancário.

DO REGISTRO DA COMPANHIA EMISSORA

Art. 11 - As companhias que estiverem com o registro de que trata o artigo 21 da
LEI Nº 6.385, de 07 de dezembro de 1976, devidamente atualizado, dependerão
apenas do pedido de registro da distribuição dê notas promissórias para sua colocação
junto ao público, nos termos desta Instrução.

Art. 12 - As companhias que não possufrern o referido registro deverão solicitá-lo
juntamente com o pedido do registro de distribuição, instruído com os seguintes
documentos:

I - quando se tratarde pedido de registro para negociação em Bolsa de Valores,
declaração da bolsa informando o deferimento do pedido de admiss ão à negociação
das notas promissórias da companhia, condicionado apenas à obtenção do registro da
CVM; ,

11-exemplar atualizado do Estatuto Social, observado o disposto no artigo 9 º;

111- informações referentes ao último exercício social contendo o seguinte:

a) relatório da administração elaborado e publicado na forma do artigo 133 da LEI
Nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, observados os padrões aplicáveis às
companhias abertas;

b) demonstrações financeiras, inclusive, se for o caso, consolidadas, elaboradas
na forma exigida pela LEI Nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, acompanhadas de
Notas Explicativas e Parecer de Auditor Independente registrado na CVM.

IV - demonstrações financeiras, inclusive, se for o caso, demonstrações
consolidadas, elaboradas em moeda de capacidade aquisitiva constante, para pleno
atendimento ao Princípio do Denominador Comum Monetário, acompanhadas de Notas
Explicativas, levantadas em data que anteceder, no máximo, a 03 (três) meses do
pedido de registro na CVM;

V - ata da última Assembléia Geral Ordinária;

VI - declaração da companhia contendo informações de natureza cadastral sobre:

a) títulos protestados nos últimos 12 (doze) meses; e

b) pedidos de concordata ou falência, a qualquer tempo.

Art. 13 - A companhia deverá prestar à CVM, periodicamente, as seguintes
informações, nos prazos especificados:

I - demonstrações financeiras e, se for o caso, demonstrações consolidadas,
elaboradas nos termos da LEI Nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e
complementadas em moeda de capacidade aquisitiva constante, acompanhadas do
Relatório da Administração, Notas Explicativas e Parecer do Auditor Independente
registrado na CVM:
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a) até um mês antes da data marcada para a realização da AGO; ou,

b) no mesmo dia de sua publicação pela imprensa ou de sua colocação à
disposição dos acionistas, se essa ocorrer em data anterior à referida na letra " a" .

11- edital de convocação da Assembléia Geral Ordinária, no mesmo dia de sua
publicação pela imprensa;

111- estatuto social atualizado até 30 (trinta) dias após a realização da Assembléia
Geral Ordinária.

IV - ata da Assembléia Geral Ordinária, até 30 (trinta) dias após sua realização.

Parágrafo único - Caso a companhia tenha sido declarada falida, ou em liquida ção
extrajudicial, o síndico, ouo liquidante deverá prestar informações trimestrais sobre
prazos fixados, etapas atingidas, bens alienados, valores arrecadados, importâncias
reembolsadas e outras informações consideradas relevantes para os titulares das' notas
promissórias, até 60 (sessenta) dias após o término de cada trimestre do exercício
social.

Art. 14 - A companhia deverá prestar à CVM e ao mercado as seguintes
informações:

I - comunicação sobre ato ou fato relevante, nos termos do § 4Qdo artigo 157 da
LEI NQ6.404, de 15 de dezembro de 1976, e da INSTRU çÃO CVM NQ31, de 08 de
fevereiro de 1984, no mesmo dia de sua divulgação pela imprensa:

\I - informação sobre pedido de concordata, seus fundamentos, demonstra ções
financeiras especíalmente levadas para obtenção do benefício legal e, se for o caso,
situação dos titulares das notas promissórias quanto ao recebimento das quantias
investidas, no mesmo dia da entrada do pedido em ju ízo;

111- sentença concessiva de concordata, no mesmo dia de sua ci ênciapela
companhia;

IV - informação sobre pedido ou confissão de falência, no mesmo dia de sua
ciência pela companhia, ou do ingresso do pedido em ju ízo, conforme o caso;

V - sentença declaratória de falência, com indicação do síndico da massa falida,
no mesmo dia de sua ciência pela companhia;

VI - outras informações solicitadas pela CVM, no prazo que esta assinalar.

Art. 15 - A companhia emissora que não mantiver seu registro atualizado, nos
termos da regulamentação vigente, ficará sujeita à multa cominatória diária de 10 (dez)
vezes o valor nominal de 6,92 Bônus do Tesouro Nacional - BTN -, sem prejuízo da
responsabilidade dos administradores nos termos dos artigos 9 Q- V e 11 da LEI NQ
6.385, de 07 de dezembro de 1976.

Parágrafo único - Esta multa incidirá a partir do primeiro dia útil subseqüente ao
término dos prazos previstos na citada regulamentação desta CVM sobre atualização
de registro, independentemente de interpelação.
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Art. 16 - Configura infração grave para os fins previstos no § 3º do Artigo 11 da
LEI Nº 6.385, de 07 de dezembro de 1976, a transgressão às disposições desta
Instrução e a não observância do prazo fixado no artigo 132daLEI Nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, para a realização da assembléia geral ordinária.

Art. 17 - A companhia registrada nos termos desta Instrução deverá declarar sua
condição de companhia aberta nas publicações ordenadas pelaLel das Sociedades por
Ações e por outras normas legais que disponham sobreo mercado de valores
mobiliários, especificando que esta condição a torna habilitada apenas à colocação
pública de notas promissórias.

Art. 18 - A negociação de outros valores mobiliários de emissão das sociedades
registradas nos termos desta Instrução dependerá de prévia autorização da CVM, após
cumprimento das normas regulamentares aplicáveis.

Art. 19 - As sociedades com registro de companhia para negocia ção
exclusivamente de notas promissórias, obtido nos termos desta Instrução, poderão
solicitar o cancelamento desse registro, de acordo coma regulamentação vigente, após
comprovação do resgate de todas as notas promissórias de sua emissão.

Parágrafo único - As companhias que obtiverem o cancelamento do registro nos
termos deste artigo, poderão, a qualquer tempo, solicitar novo registro.

DO REGISTRO E DISTRIBUiÇÃO PÚBLICA

Art. 20 - O registro da distribuição de notas promissórias deve ser requerido à
CVM pela própria companhia emissora ou através de instituição integrante do sistema
de distribuição de valores mobiliários.

Art. 21 - O requerimento de registro deve ser acompanhado dos seguintes
documentos:

I - cópia do contrato de distribuição e, se for o caso, de garantia de colocação;

11 - minuta do prospecto (artigo 22);

111 - minuta do anúncio de início e de encerramento da distribuição (Anexos 11 e 111);

IV - manifestação prévia da Bolsa de Valores em que se realizará a operação,
quando for o caso;

V - relação dos participantes do consórcio de lançamento, discriminando a
quantidade e títulos atribuída a cada um, quando for o caso;

VI - contrato de prestação de serviços, tais como custódia, liquidação, emissão de
certificados, agente pagador, conforme o caso;

VII - exemplar da publicação da ata de deliberação da emissão dos títulos;

VIII - contrato referido no § 2º do artigo 4º.

DO PROSPECTO



• ~' y

INSTRUÇÃO CVM N° 134, DE O 1 DE FEVEREIRO DE 1990. Page 19 of24

Art. 22 - Prospecto é o documento que contém os dados básicos sobre a
operação e a companhia emissora, dele devendo constar, no mínimo:

I - informações detalhadas sobre o lançamento e companhia emissora, nos
termos do Anexo I, juntando as demonstrações financeiras da emissora (artigo 3º), caso
não tenha sido firmado o contrato de que trata o § 2º do artigo 4º;

11 - informações sobre o garantidor, anexando as demonstrações financeiras
relativas ao último balanço semestral levantado;

111 - ata da reunião que deliberar a emissão das notas promissórias;

IV - cópia do contrato retendo no § 2º do artigo 4º.

Parágrafo único -.0 prospecto deverá necessariamente ser entregue a cada
adquirente de nota promissória, devendo a instituição líder do lançamento, a pedido da
CVM, comprovar tal entrega.

PRAZOS DE ANÁLISE

Art. 23 - O registro tornar-se-á automaticamente efetivado se o pedido não for
indeferido dentro de 10 (dez) dias úteis após a sua apresentação à CVM, mediante
protocolo, com os documentos e informações exigidas.

§ 1º - O prazo de 10 (dez) dias úteis poderá ser interrompido uma única vez, caso
a CVM solicite informações adicionais ou condicione o registro a modificações na
documentação pertinente.

§ 2º - Para o atendimento das eventuais exigências, será concedido prazo não
superior a 20 (vinte) dias úteis, contados do encaminhamento da respectiva
correspondência.

DEFERIMENTO

Art. 24 - O deferimento do registro será comunicado mediante of ício à empresa
e/ou ao intermediário na distribuição, conforme o caso.

INDEFERIMENTO

Art. 25 - O registro poderá ser indeferido quando o ofertante não cumprir, no prazo
estipulado no artigo 23, § 2º, as eventuais exigências.

DISTRIBUiÇÃO E DIVULGAÇÃO

Art. 26 - A distribuição pública de Notas Promissórias só pode ser iniciada após:

I - concessão do registro pela CVM;

11 - publicação do anúncio de início de distribuição; e,

111 - colocação do prospecto à disposição para a necessária entrega aos
investidores. 4
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Art. 27 - A distribuição de notas promissórias deve ser encerrada no prazo de
noventa dias, para a emissão por companhia fechada, e no prazo de cento e oitenta
dias, para a emissão por companhia aberta, contadosa partir do deferimento do
registro pela CVM.(NR)*

Art. 28 - As informações referentes à distribuição serão divulgadas através de
anúncio de início de distribuição, que deve ser publicado pelo menos 1 (uma) vez em
veículo de livre escolha da companhia emissora. <

Art ..29 - Qualquer texto publicitário para oferta, anúncio ou promoção da
distribuição deve observar as características básicas do prospecto, considerando-se
falta graveél divulgação de texto publicitário em desacordo com as condições da
emissão aprovadas pela CVM.

RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES

Art. 30 - A emissora e o Iíder da distribuição são responsáveis pela veracidade e
consistência das informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao
mercado durante o prazo de distribuição.

Art. 31- A emissora deverá comunicar, de imediato, à CVM qualquer
inadimplência quanto ao cumprimento das obrigações contraídas perante os titulares de
notas promissórias.

Parágrafo único - O disposto neste artigq também se aplica ao Iíder da distribuição
durante o prazo de colocação das notas promissórias.

VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES

Art. 32 - O registro de que trata esta Instrução tem a finalidade de garantir ao
investidor o acesso às informações sobre a empresa emissora e os valores mobiliários
objeto da distribuição, e não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade dessas
informações, nem julgamento sobre a qualidade da companhia ou sobre as notas
promissórias a serem distribuídas.

SUSPENSÃO DA DISTRIBU1ÇÃO

Art. 33 - A CVM pode suspender a distribuição quando:

I - for fraudulenta ou ilegal, ainda que após efetuado o registro;

11 - a oferta, lançamento, promoção ou a divulgação estejam ocorrendo sem o
devido registro, ou em condições diversas das constantes desta Instrução, ou do
registro, ou com informações falsas, dolosas, ambíguas ou imprecisas.

Parágrafo único - A CVM comunicará a suspensão às entidades participantes da
distribuição e dará ampla divulgação aos demais integrantes do mercado de valores
mobiliários.

Art. 34 - A Bolsa de Valores pode, igualmente, suspender em seu recinto qualquer
negociação que se esteja processando de forma contr ária à presente Instrução,
comunicando imediatamente o fato à CVM.

REMUNERAÇÃO PELOS SERViÇOS PRESTADOS
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Art. 35 - A CVM cobrará taxa de registro de que trata esta Instrução, de acordo
com as disposições legais e regulamentares.

PENALIDADES

Art. 36 - Considera-se infração grave, para os efeitos do § 3º, do artigo 11, da Lei
6.385, de 07 de dezembro de 1976, a realização das distribuições de que trata esta
Instrução:

I - em condições diversas das constantes do registro ou desta Instrução;

11 - sem prévio registro na CVM;

111 - em que as informações sejam falsas, dolosas, amb íguas ou imprecisas; <

IV - o descumprimento ao disposto nos artigos 30 e 31.

Art. 37 - São responsáveis pelo cumprimento das normas da presente Instrução a
emissora e os intermediários que participarem da colocação.

DAS DISPOSiÇÕES FINAIS

Art. 38 - Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial
da União.

Original assinado por
ARY OSWALDO MATTOS FILHO

PRESIDENTE

(NR)*= Nova Redação ( alteração introduzida pela Instrução CVM nº 292, de 15
de outubro de 1998)

Ressaltamos que este texto não representa consolidação formal do normativo em
questão, tendo cunho meramente informativo.

ANEXO I

INFd~MAÇÕES MíNIMAS SqBRE A DISTRIBUiÇÃO DAS NOTAS
PROMISSORIAS A SEREM INCLUIDAS NO PROSPECTO

1. Nome e endereço da empresa emissora das notas promissórias;

2. Nome da(s) instituição (ões) escolhida(s) para promover a colocação das notas
promissórias;

3. Esclarecimentos quanto à forma de colocação dos títulos, deixando claro se a
distribuição será feita em bolsa ou no mercado de bale ão;

4 ..Principais características da distribuição e das notas promissórias a serem
ofertadas:

4.1. montante, quantidade, forma, valor nominal e prazo de vencimento das notas
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promissórias;

4.2. condições de remuneração e de atualização monetária, se houver;

4.3. preço de venda para pagamento à vista;

4.4. data da deliberação sobre a emissão;

4.5. caso existam linhas de crédito ou seguro contratado para pagamento do
título, esclarecer o nome do garantidor e as principais caracter ísticas do contrato;

4.6. bolsa de valores e a data (ou prazo) onde se realizará a operação, se for o
caso;

4.7. informar que o investidor interessado em adquirir anota promissória poderá
fazê-lo através de sociedade corretora de sua livre escolha, quando a oferta ocorrer em
bolsa de valores;

4.8. nome do agente emissor dos certificados, se for o caso, e da institui ção
responsável pelo resgate dos títulos;

4.9. esclarecer as principais características do contrato de colocação, tais como:
prazos, custo de distribuição, condições da garantia de subscrição, etc.;

4.10. informar, caso existam, as relações da empresa emissora com o Iíder da
distribuição e com a instituição fornecedora da linha de crédito ou do seguro para
pagamento dos títulos;

5. Informações sobre a companhia emissora:

5.1 . capital social autorizado, subscrito e integralizado até a data do evento;

5.2. distribuição do capital social relacionando os acionistas detentores de mais de
5% das ações ordinárias e preferenciais com direito a voto;

5.3. ramo de atividade, explicitando seus principais produtos e servi ços;

5.4. principais sociedades controladas e coligadas;

5.5. dados econômico-financeiros do último exercício social encerrado e do
demonstrativo contábil previsto no artigo 3º da Instrução, que discriminem: Receita
Líquida, Lucro Operacional, Lucro Líquido, Exigível Total, Patrimônio Líquido, Capital
Social, Lucro Líquido/Receita Líquida (índice), Passivo Circulante mais Exigível a Longo
Prazo/Patrimônio Líquido;

5.6. quadro de ajustes nas informações considerando os eventos subseqüentes,
se for o caso;

5.7. informar os valores e vencimentos das notas promiss órias emitidas
anteriormente e ainda não resgatadas;

6. Os dizeres, de forma destacada, na capa do Prospecto:

"O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUiÇÃO NA COMISSÃO DE VALORES
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MOBILIÁRIOS OBJETIVA, SOMENTE GARANTIR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES
PRESTADAS, NÃO IMPLICANDO, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DA

VERACIDADE DAQUELAS INFORMAÇÕES, NEM JULGAMENTO QUANTq À
QUALIDADE DA COMPANHIA EMISSORA OU SOBRE OS VALORES MOBILlARIOS

A SEREM DISTRIBUíDOS".

7. Informações adicionais tais como:

7.1. outras informações que o ofertantee o intermediário(s) julgarem relevantes;

7.2. esclarecer a situação do registro da companhia emissora junto à CVM;

7.3. informar onde poderão ser obtidas maiores informações sobre a empresa
emissora;

7.4. declaração de que inexiste informação relevante sobre a empresa que não
seja do conhecimento público;

7.5. número e data do registro na CVM, de forma destacada.

ANEXO 11

ANÚNCIO DE INíCIO DE DISTRIBUiÇÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS

1. Nome e endereço da companhia emissora dos títulos;

2. Nome da instituição responsável pela colocação e dos demais consorciados;

3. Principais características da distribuição edas notas promissórias a serem
ofertadas:

3.1. montante, quantidade, forma, valor nominal e prazo de vencimento das notas
promissórias;

3.2. data da reunião do órgão societário que deliberou sobre a emissão;

3.3. condições de remuneração e;de atualização monetária; se houver;

3.4. preço de venda;

3.5. caso existam linhas de crédito ou seguro contratado para pagamento dos
títulos, esclarecer o nome do garantidor e as principais caracter ísticas do contrato;

3.6. Prazo de vencimento das notas promissórias;

3.7. nome do agente emissor dos certificados, se for o caso, e da institui ção
responsável pelo resgate dos títulos;

3.8. local de pagamento das notas promissórias;

4. Data do in ício da distribuição;
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5. Procedimento previsto para a distribuição, explicitando o tipo de tratamento que
será dado aos interessados e se a distribuição será feita em bolsa ou no mercado de
balcão;

6. Locais onde as notas promissórias poderão ser adquiridas. Se a operação for
realizada em bolsa, informar que os investidores interessados em adquirir a nota
promissória poderão fazê-lo através de sociedade corretora de sua livre escolha;

7. Esclarecimento de que maiores informações sobre a distribuição poderão ser
obtidas junto à instituição líder/consorciados ou na CVM;

8. Número e data do registro na CVM de forma destacada;

9. Os dizeres a seguir, com destaque:
"O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUiÇÃO NA COMISSÃO DE VALORES

MOBILIÁRIOS OBJETIVA SOMENTE GARANTIR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES
PRESTADAS, NÃO IMPLICANDO, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DA

VERACIDADE DAQUELAS INFORMAÇÕES, NEM JULGAMENTO QUANTO À
QUALIDADE DA COMPANHIA EMISSORA OU SOBRE OS VALORES MOBILIÁRIOS

A SEREM DISTRIBUíDOS".

ANEXO 111

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA DISTRIBUiÇÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS

1. Nome e endereço da companhia emissora;

2. Montante, quantidade, forma e preço das notas promissórias distribuídas;

3. Relação das instituições que participaram do lançamento;

4. Número e data do registro na CVM, de forma destacada;

5. Os dizeres, de forma destacada:

"ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO NÃO SE
TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS".
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INSTRUÇÕES

INSTRUÇÃO CVM Nº 155, DE07 DE AGOSTO DE 1991.

Dispõe sobre a
simplificação dos
requisitos exigidos
para obtenção de
registro de

. distribuição de
notas promissórias
e dispensa do
registro de
companhia aberta

o Colegiado de Comissão de Valores Mobiliários - CVM torna público que em sessão
realizada nesta data, de acordo com o disposto nos artigos 19, parágrafo 5º, 11 e 21,
parágrafo 5º, I da Lei nº 6.385, de 07 de dezembro de 1976,

RESOLVEU:

Art. 1º - As companhias que efetuarem distribuição de notas promissórias nas
condições especificadas nesta Instrução estarão desobrigadas do atendimento às
seguintes. formalidades:

1- apresentação do prospecto e publicação do anúncio de início de distribuição
previstos nos artigos 22 e 28 da Instrução CVM nº 134, de 01 de novembro de 1990:

11 - obtenção do registro de companhia previsto no artigo 12 da Instrução CVM nº 134,
de 01 de novembro de 1990;

111 - observância do disposto nos artigos 3º e 4º da Instrução CVM nº 134, de 01 de
novembro de 1990.

Art. 2º - Para aplicação do disposto no artigo 1º desta Instrução, a distribuição deverá
atender às seguintes condições:

1- ter por objeto notas promissórias cujo valor nominal unitário seja, no mínimo, de Cr$
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100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros); 1

11 - não ser utilizado, para os fins de oferta, material publicitário destinado à divulgaçãp
pública, exceto o aviso previsto ao item 11 do artigo 3º desta Instrução.

Art. 32 - A distribuição pública de notas promissórias realizada nos termos desta
Instrução somente poderá ser iniciada após:

I - concessão do registro pela CVM;

11 - publicação ou divulgação do aviso contend0,de forma resumida, as principais
características de distribuição e os seguintes dizeres:

"O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUiÇÃO NA COMISSÃO DE VALORES
MOBILIÁRIOS OBJETIVA SOMENTE GARANTIR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES
QUE SERÃO PRESTADAS PELA EMISSORA A PEDIDO DOS SUBSCRITORES NO
LOCAL MENCIONADO NESTE AVISO, NÃO IMPLICANDO, POR PARTE DA CVM,
GARANTIA DA VERACIDADE DAQUELAS INFORMAÇÕES, NEM JULGAMENTO
QUANTO À QUALIDADE DA COMPANHIA EMISSORA OU SOBRE AS NOTAS
PROMISSÓRIAS A SEREM DISTRIBUíDAS."

Art. 42 -As notas promissórias distribuídas nos termos desta Instrução poderão ser
negociadas em Bolsas de Valores através de leilões especiais ou em mercado de
balcão organizado.

Art. 52 - A CVM atualizará, periodicamente, o valor previsto no inciso I do artigo 2º ..

Art. 6Q - A infringência ao disposto nos artigos 2º e 3º desta Instrução considerar-se-á
infração grave, para os efeitos previstos no parágrafo 3º do artigo 11 da Lei nº 6.385, de
07 de dezembro de 1976.

Art. 7º - Esta instrução entrará em vigor na data de sua publicação.

ARV OSWALDO ~ATTOS FILHO

PRESIDENTE

(Falta nota explicativadesta instrução)
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NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA EXPUCATIVA CVM nº 1551 DE 07 DE AGOSTO DE 1991.

Ref.: Instruçâo que introduz modificação às disposições da
INSTRUÇÃO CVM Nº 134, de 01 de novembro de 1990, a qual
dispõe sobre emissão de Nota Prornlssórla para dístrlbulção
pública

Em conHnuidade ao esforço que vem sendo desenvolvído pela
CVM no sentido de expandir o mercado de capitais brasileiro
via biliza ndo a seus partici pantes o ace sso a novos instru mentos,
estamos divulgando a presente tnstrução que sfmplifica as
exigências estabelecidas às empresas interessadas em
colocarem Notas Promissórias de sua emissão no mercado.

o propósito da reguramentação de registro prévio na CVM é o de
garantir ao investidor o acesso a um conjunto de informações
suficientes para avafiação das possibiHdades de investimento que
lhe estejam sendo oferecidas, sempre ponderando 05 custos
decorrentes com os beneftcíos auferidos pelos investidores.

Assím, acreditando que investídores de grande porte detêm
meios próprios de obter as informações necessárias à sua
decisão de investímento, a CVM está dispensando do
atendimento aos requisitos do registro da companhia emissora.
bem como dos limites impostos pela regulamentação vigente às
distribuições que sejam efetivadas sem esforço especial de
divulqaçâo e que tenham por objeto Notas Promissórias com
valor mínimo de Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros).

. z~". ,

ARV OSWALDO MATIOS FILHO

PRESIDENTE


