


Para investir em ativos ilíquidos é preciso avaliar muito bem a precificação e os 

riscos envolvidos em cada emissão. Eventos que pioram a qualidade creditícia do 

ativo e que são desconhecidos pelo investidor, geram exposição perigosa ao risco. 

Por isso, a atenção aos riscos de crédito e à correta precificação dos papéis precisa 

e deve ser redobrada.

A Resolução Nº 4.277 do BACEN é uma excelente referência que deve ser seguida 

por instituições financeiras, pois traz requisitos mínimos e ajustes prudenciais a 

serem observados no processo de apreçamento de instrumentos financeiros, o que 

torna o ambiente mais seguro e transparente para os envolvidos.

MERCADO E 
REGULAÇÃO
Em nosso dia a dia, o tempo todo, nos 

deparamos com situações de compra. 

Quando se trata de situações corriqueiras, 

muitas vezes, não nos damos conta da 

importância de termos uma referência de 

preço confiável e transparente antes de 

qualquer aquisição. No mercado 

financeiro a situação não poderia ser 

diferente: ter uma referência de preço 

também é uma necessidade. 



O ativo expõe o investidor ao risco 

desde sua aquisição até o 

vencimento ou venda e, por isso, é 

importante monitorar o preço justo 

e o nível de risco de crédito. Tal 

monitoramento pode ser mais 

consistente se adotadas algumas 

medidas propostas pela Resolução, 

as quais sugerem que o spread de 

crédito seja revisado para responder 

de forma tempestiva às variações do 

nível de risco. A resolução ainda 

sugere que o processo de 

apreçamento da instituição 

financeira seja independente do 

processo de verificação da acurácia 

dos preços, para evitar conflito de 

interesses, tornando o mercado 

mais transparente.

No caso das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (EFPC), 

segundo a Resolução Nº 4.661 do 

BACEN, elas devem observar, ou 

determinar que sejam observados, os 

preços máximo e mínimo de 

operações de Balcão, estabelecidos 

com base em metodologia publicada, 

por sistemas eletrônicos de 

negociação e registro, ou ainda, no 

caso da ausência das duas opções 

anteriores, apresentado ao menos 

três fontes secundárias. Dessa forma, 

um modelo com túnel de preços 

contribui para que a EFPC atenda às 

exigências de seu Regulador.

Neste contexto, é conveniente que corretoras, distribuidoras de valores 

mobiliários,  gestores de recursos e EFPCs disponham de um modelo de 

apreçamento que contempla revisão periódica da qualidade creditícia, uso de 

spreads de mercado líquido como referência e aplicação de modelo matemático 

documentado e executado de forma terceirizada. Ainda, para o caso das EFPCs, é 

importante um modelo matemático que forneça túnel de preço com referências de 

preços máximo e mínimo para o ativo.



A POP BR – Provedora Oficial de Preços Brasil, 

empresa especializada em apreçamento de ativos 

ilíquidos e de crédito, pode te ajudar com estas questões. 

Dado este cenário, somado à crescente busca pela diversificação por parte dos 

investidores e ao número cada vez maior de papéis e negociações no mercado 

secundário, algumas questões aparecem: 

Você tem uma 

referência de 

preço confiável e 

não conflitada? 

A maneira como 

você precifica os 

ativos é a mais 

adequada? 

As metodologias 

utilizadas são as 

mais eficazes e 

transparentes? 



A POP calcula diariamente o 

preço justo ou provável de 

títulos corporativos e curvas 

comparativas entre papéis de 

instituições financeiras. 

CONHEÇA 
A POP

É uma empresa da LUZ Soluções Financeiras, companhia que ajuda instituições a 

controlarem seus investimentos de forma eficiente, com segurança e transparência. 

A POP foi criada pela motivação de atender uma demanda do mercado que buscava 

uma empresa com sólido conhecimento do mercado financeiro para criar 

metodologias de apreçamento considerando o spread de crédito. Assim, a POP 

garante aos seus clientes:



Preços e curvas 

baseados em 

metodologia própria 

e de acordo com as 

melhores práticas 

de mercado.

Transparência nas 

metodologias, com 

processo documentado 

e seguro.

Evolução e túnel de 

preço para uma 

referência na 

negociação.

Governança devido à 

precificação 

independente.

Garante a 

transferência de 

conhecimento e 

incentiva o cliente a 

desafiar os preços.

Relatórios com a 

evolução do preço 

comparando a marcação 

a mercado feita pela 

POP com o percentual 

do PU Par.

A POP também oferece referência de preço na POP Trade, plataforma de 

negociação de ativos de renda fixa, na qual você pode fazer uma oferta e negociar 

uma oportunidade de forma simples, transparente e rastreada, garantindo o best 

execution e os melhores esforços. 

Tanto a POP quanto a POP Trade têm como objetivo fomentar o mercado de renda 

fixa corporativa, dando transparência e liquidez neste tipo de negociação. 



METODOLOGIA 
A POP oferece um modelo de 

apreçamento que contempla revisão 

periódica da qualidade creditícia, bem 

como o mercado líquido para usar seus 

spreads como referência, com modelo 

matemático definido e documentado. 

O modelo torna o mercado de ativos 

ilíquidos mais transparente, já que 

provê diariamente o preço justo para o 

nível de risco do ativo, acompanha 

tempestivamente a saúde financeira 

do devedor e é executada de forma 

independente. A metodologia própria e 
independente da POP, 
conta com três premissas 
básicas, sendo elas: 

O valor do ativo é calculado utilizando 

o spread de crédito das últimas 

negociações do ativo em relação à 

curva base de mesma data. Caso o ativo 

não tenha negociação desde a data de 

sua emissão, então o spread de crédito 

levará em consideração apenas o 

spread de crédito primário. Caso haja 

negociações mais recentes, é utilizado 

seu spread de crédito médio.

São aplicadas restrições para cada 

grupo de curvas de crédito da 

POP, sendo que a ordenação é 

uma premissa do modelo: curvas 

de grupos de mais risco de crédito 

apresentam maior spread e 

vice-versa.
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FOMENTANDO 
O MERCADO 
SECUNDÁRIO 
DE CRÉDITO 

A precificação dos ativos de crédito é 

realizada conforme o grupo de produtos, o 

indexador e o rating de crédito ao qual o 

título pertence. Tais grupos são formados 

pela similaridade entre os produtos, 

levando em consideração a formação das 

taxas dos títulos e a sua tributação. 

Exemplo: grupo de papéis de Instituições 

Financeiras (CDB, LF, entre outros), 

indexados ao CDI, rating AAA.

Quanto ao túnel de preços, a metodologia 

utiliza o conceito estatístico de 

Bootstrapping, que consiste em um método 

de reamostragens, o qual é aplicado para 

gerar curvas dentro de cada grupo de 

ativos semelhantes. Com as curvas 

geradas, os preços máximo e mínimo são 

calculados a partir do desvio-padrão em 

relação à curva de precificação que 

contempla a amostra completa de ativos 

do grupo de semelhantes.
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