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REGRAS ADIADAS 
ACENDEM  

DISCUSSÃO

Novo modelo 
de precificação 
de títulos dará 

melhores condições 
para a definição 

de estratégias de 
casamento de 

ativos e passivos 

A nova norma para pre-
cificação dos títulos de 
renda fixa nas carteiras 

das Entidades Fechadas de Pre-
vidência Complementar, que 
tinha sua entrada em vigor es-
perada para maio, sofreu um 
adiamento no início do mês, 
quando o Conselho Nacional 
de Previdência Complementar 
(CNPC) decidiu postergar a pu-
blicação da Resolução que havia 
sido aprovada no último dia 13 
de março. Esse novo conjunto 
de regras define o espaço para 
que as fundações mantenham 
títulos privados marcados na 
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curva ou a mercado, de acordo 
com o tipo de plano, garantindo 
flexibilidade no que diz respeito 
aos estoques de ativos já em cartei-
ra. Ao mesmo tempo, reduz o espa-
ço para marcação na curva no caso 
dos novos títulos comprados. 

O adiamento da mudança 
em pleno ambiente de crise - e de 
altíssima volatilidade - frustrou 
expectativas e trouxe à tona a preo-
cupação de que a Resolução tivesse 
sido postergada em decorrência 
de fatores ligados ao mercado de 
investimentos. Mas o mais prová-
vel, concordam dirigentes e con-
sultores, é que isso tenha ocorrido 
apenas em função de questões 
administrativas. A justificativa do 
governo é que a demora na análise 
da Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN) motivou o atraso 
na publicação. 

Uma das hipóteses seria a de 
que a marcação a mercado, que 
será obrigatória para as novas 
aquisições de papéis pelos planos 
de Contribuição Definida (CD) e 
Benefício Definido (BD) em de-
terminadas condições, inibiria 
a compra de NTN-Bs com venci-
mento em prazos mais longos, 
cujas taxas foram elevadas depois 
do início da crise. “Não vejo re-
lação forte entre o adiamento e 
questões de mercado nesse caso”, 
analisa o Sócio-Diretor da consul-
toria Aditus, Guilherme Benites. 

Ele explica que as novas re-
gras não inviabilizariam as opera-
ções com NTN-Bs longas, já que a 

Ele credita a demora na publica-
ção à burocracia nos processos de 
análise da PGFN, conforme a jus-
tificativa oficial. “Não sabemos se 
houve algum fator adicional ligado 
à pandemia ou se apenas decorreu 
de atos formais que foram retarda-
dos”, diz o dirigente. 

Marca registrada
A flexibilidade é a marca re-

gistrada da norma, que embora 
mais restritiva em relação ao uso 
da marcação na curva, preservou 
essa possibilidade para os títulos 
em estoque, que poderão seguir 
as regras anteriores. Além disso, 
o modelo de precificação de títu-
los das EFPCs fica mais próximo 
ao que é praticado na indústria de 
fundos de investimentos, estando 
alinhado às regras contábeis inter-
nacionais (CPC 49) e à Instrução 
CVM nº 438. 

Por conta da suavidade ado-
tada na mudança, Martins observa 
que não haveria qualquer proble-
ma para as entidades, até porque 
no atual ambiente de crise os mo-
vimentos de rebalanceamento de 
carteiras têm sido muito pontuais. 
“Queremos ver a Resolução publi-
cada o quanto antes; ela é importan-
te para o sistema e dará melhores 
condições para os gestores defini-
rem as estratégias de casamento de 
ativos e passivos dos planos.”  

Na avaliação do  Diretor de 
Investimentos e Controladoria 
da Fundação Libertas, Rodrigo 

“Fruto de ampla 
discussão, a Resolução 
é uma norma moderna, 
flexível, que atende às 

necessidades do sistema”

vedação para marcar na curva é 
apenas para planos CD e, no caso 
dos planos BD, somente para pa-
péis com prazos inferiores a cinco 
anos.  Nesse sentido, não haveria 
impacto porque também não há a 
obrigatoriedade de marcar a mer-
cado os títulos que estão em esto-
que precificados na curva. “Talvez 
alguns planos CV ou CD que quei-
ram comprar mais NTN-Bs fica-
riam sem espaço adicional, mas 
eles ainda estão muito longe disso.” 

Benites lembra que tanto as 
EFPCs quanto o seu órgão supervi-
sor (Previc) participaram de todo o 
processo de discussões que levou à 
elaboração da norma, assim como 
ao seu acompanhamento junto ao 
mercado. A nova Resolução, por-
tanto, deverá vir bem alinhada ao 
que já vinha sendo praticado pelas 
fundações.

“As mudanças na marcação de 
ativos foram fruto de uma ampla 
discussão do sistema no âmbito do 
CNPC. A Resolução é uma norma 
moderna, flexível, que atende às 
necessidades do sistema”, afirma 
o Diretor-Presidente da Abrapp, 
Luís Ricardo Marcondes Martins. 
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Eustáquio Barata, “a marcação a 
mercado representa o futuro, par-
ticularmente nos planos CD, que 
dão muita flexibilidade ao partici-
pante, inclusive com possibilidade 
de resgate”. Barata avalia, no en-
tanto, que a postergação pode ter 
sido um ato cauteloso diante da 
alta volatilidade dos mercados e da 
facilidade com que o risco assusta 
os participantes dos planos em si-
tuações de grande turbulência. 

Volatilidade e agilidade
O adiamento faz sentido 

neste momento porque a agenda 
emergencial do sistema é a dis-
cussão sobre liquidez e segurança, 
afirma o Diretor de Investimentos 
da Petros, Alexandre Mathias. Ele 
pondera que há duas ideias que 
fundamentam a precificação dos 
ativos. A primeira diz que a mar-
cação na curva isola a volatilidade 
e facilita assumir posições mais 
longas e próximas da duration dos 
passivos. Mas a segunda ressalta 
que essa é apenas uma questão 
de contabilização, não alterando 
em nada a realidade econômica. 
“A Petros concorda com a segunda 
ideia e reconhece a importância de 
ter estruturas de investimento pen-
sadas para se comunicarem conti-
nuamente com os passivos; se isso 
vai ser feito na curva ou a mercado 
não faz muita diferença”, assegura. 

Um ponto essencial é que os 
títulos marcados na curva dificul-
tam a venda de posições e reduzem 

Crítica da flexibilidade dada 
pela nova norma, ela lembra que a 
segregação entre estoques e novas 
aquisições poderá trazer dificulda-
des para a gestão de riscos, já que 
não faria sentido ter o mesmo pa-
pel com duas formas diferentes de 
rentabilidade. “A segregação dos 
estoques faz parecer que uma des-
sas formas está se saindo melhor 
do que a outra. É preciso entender 
que a carteira tem um valor diário 
e assim deve ser precificada”, opi-
na Marques. 

Ela defende que essa trans-
parência, inclusive, poderá con-
tribuir para a educação financeira 
dos participantes. A adoção geral e 
irrestrita da marcação a mercado 
ajudaria os atuários a enxergar 
melhor o risco dos investimentos, 
facilitando uma visão integrada 
de ativos e passivos. “Espero que 
essa discussão evolua para que 
os planos BD também decidam 
marcar suas carteiras de títulos a 
mercado.”  

A opção de marcar tudo a mer-
cado sempre esteve na mesa de dis-
cussões, observa Benites. “Eu não 
tenho nada contra. A questão é que 
toda a regulação de déficits e supe-
rávits parte do pressuposto de que 
há marcação na curva, então seria 
preciso haver uma grande mudan-
ça para mexer também do outro 
lado da regra.” Para o consultor, é 
bom lembrar que embora isso não 
seja visível, nos balancetes os nú-
meros já estão todos marcados da 
forma adequada, a mercado.  ■

Um ponto essencial é que 
os títulos marcados na 

curva dificultam a venda 
de posições e reduzem 
a agilidade da gestão

a agilidade da gestão. “Eu prefiro 
lidar com a volatilidade dos mer-
cados do que perder agilidade.” 
Na fundação, a maior parte dos 
37 planos de benefícios tem entre 
1% e 3% de seus ativos na curva. 
“Os planos CV têm um pouco mais 
do que isso, mas estamos tocando 
um projeto para movê-los para a 
marcação a mercado, independen-
temente do que disser a Previc”, 
informa Mathias.

Gestão de riscos
Caso a postergação seja por 

um período curto, de um mês, não 
haveria problema com a demora, 
mas é fundamental ter uma lei-
tura correta do risco do mercado, 
que está longe de ser normal neste 
momento, defende a Diretora de 
Previdência da Luz Soluções Finan-
ceiras, Sara Marques. “Não dá para 
fingir que está tudo bem ou colocar 
a marcação a mercado para debai-
xo do tapete só por causa da vola-
tilidade. É mais importante para 
as EFPCs mostrarem claramente 
como veem o risco e como isso afe-
ta suas estratégias.” 


