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3.1 Do Objetivo 
 
 
 
 

 
3.2 Do Campo de Aplicação 
 
 

3.3 Da Estrutura Organizacional 
 
3.3.1 Segregação de Funções 
 
 
 

3.4 Princípios Gerais 
 
 
 
 
 

 
3.4.1 Formalismo 
 
 
 
 
 
 
3.4.2 Abrangência 
 
 
3.4.3 Melhores Práticas 

 

Este manual contém os conceitos e a descrição da metodologia adotada para o 
registro de todos os ativos, para efeito de valorização e cálculo de cotas dos 
fundos de investimentos 
 

2ª Edição - Este documento apresenta-se na sua 2ª Edição, demonstrando a 
sua construção e aplicação a partir de 15/01/2017. 
 

 
 

O principal objetivo da Marcação a Mercado é evitar a transferência de riqueza 
entre os diversos cotistas dos fundos e, além disto, garantir maior 
transparência aos riscos embutidos nas posições, uma vez que as oscilações de 
mercado dos preços dos ativos, ou dos fatores determinantes destes, estarão 
refletidas nas quotas, melhorando assim a comparação entre suas 
performances. 
 

Ativos que compõe as carteiras dos fundos de investimento sob a 
administração da AUSTRO CAPITAL (“AUSTRO”) e suas controladas. 
 

A Gestão de Riscos e Controles Internos dos Fundos de Investimentos é 
exercida pela área de Compliance. 
O processo de Marcação a Mercado (MaM) é conduzido pelo Ambiente de 
Administração de Fundos, sendo realizado de forma segregada do Ambiente de 
Gestão das carteiras dos Fundos de Investimento. 
 
Os Princípios a seguir são usados como direcionadores dos processos e práticas 
de Marcação a Mercado (MaM). São aplicados de forma coerente, ou seja, a 
forma de aplicação de um não pode inviabilizar a aplicação de outro. Isto 
significa que os princípios não são excludentes e ainda, que, não seguir 
qualquer um destes princípios, indica violação da relação fiduciária entre os 
cotistas de fundos de investimento e o administrador. 
 

A AUSTRO conta com processo formalmente estabelecido de MaM. Para tal, a 
metodologia está definida neste Manual de MaM e a empresa possui uma área 
responsável pela execução, pela qualidade do processo e metodologia, bem 
como pela preservação dos documentos que contenham as justificativas sobre 
quaisquer decisões tomadas relativamente ao processo de marcação a mercado. 

 
 

Todos os ativos que fazem parte das carteiras dos fundos administrados pela 
AUSTRO possuem o mesmo critério de MaM. 
 
O processo e a metodologia de MaM da AUSTRO seguem as melhores práticas 
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4. VISÃO DO PROCESSO 
 
 
 
 
 
 

 

4.1 A Coleta de Preços 
 
 
 
4.2 Tratamento dos Preços 

Coletados 
 

 
4.3 Validação dos dados/preços 

tratados 
 

4.4 Aplicação dos preços às 
Carteiras 

 

A AUSTRO compromete-se em assegurar que os valores marcados a 
mercado reflitam o mais fielmente possível os preços de mercado 
correspondentes. Para tanto busca constantemente aperfeiçoar seus 
métodos e fontes de dados utilizados. 
 

O tratamento imparcial nos procedimentos de MaM nos fundos é adotado 
indistintamente. 
 

As informações de preços e/ou fatores utilizados no processo de MaM 
seguem critérios objetivos e se apoiam em fontes externas independentes. 
 

Os ativos são marcados a mercado sem a observação dos fundos e carteiras 
que os possuem, evitando assim que um mesmo ativo tenha preços 
diferentes em qualquer dos fundos sob abrangência deste Manual. 
 

A MaM tem como frequência mínima a periodicidade de cálculo das cotas. 
 

Este manual de MaM deve ser disponibilizado no próprio site da AUSTRO e 
a versão completa à Anbima e seus clientes, demonstrando assim total 
transparência em seus métodos. 
 

O processo de Marcação a Mercado cumpre os seguintes estágios: 
 a coleta de preços; 

 o tratamento dos preços coletados; 

 a validação dos dados/preços tratados; 

 a aplicação dos preços às carteiras; 

 a validação da aplicação dos preços às carteiras; 

 a supervisão dinâmica da metodologia 
 

A coleta de preços dos ativos das carteiras dos fundos de investimento é 
realizada por meio de download de arquivos nos sites das fontes primárias de 
preços ou pesquisa de taxas de junto aos emissores de títulos. 
 

Para os preços de ativos obtidos diretamente de fontes primárias, a exemplo 
de PUs e cotações, não há necessidade de tratamento dos preços. Com 
relação aos preços calculados a partir de taxa, a precificação é obtida a partir 
de modelo próprio. 
 

Os preços tratados são validados por meio de checagem efetuada pela área 
responsável pela precificação original. 
 

Para efeito de processamento das carteiras, os preços e as cotações coletadas 
das fontes primárias, bem como os preços calculados a partir de taxas 
pesquisadas junto aos emissores, são importadas para o sistema de ativo de 
fundos de investimento. 
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4.5 Validação da Aplicação dos 
Preços às Carteiras 
 
 
 

4.6 Supervisão Dinâmica da 
Metodologia 
 
 

5. METODOLOGIA  
 

5.1 Coleta e Tratamento de 
Preços 
 
 

5.1.1 Fontes Primárias 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.2 Fontes Alternativas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Aplicação da Metodologia de 
Marcação a Mercado  
 

5.2.1 Títulos Públicos 
 

5.2.1.1 Tesouro Prefixado (LTN) 
 
 
 
 

 

Para efeito de processamento das carteiras, os preços e as cotações coletadas 
das fontes primárias, bem como os preços calculados a partir de taxas 
pesquisadas junto aos emissores, são importadas para o sistema de ativo de 
fundos de investimento. 
 

As rentabilidades diárias geradas a partir do processamento das carteiras de 
fundos de investimento são comparadas com estimativas de rentabilidades, 
com vistas a identificar eventuais distorções de cada ativo integrante das 
carteiras dos fundos. 
 
 

A Área de Compliance é responsável pela revisão o Manual de Marcação a 
Mercado, propondo alterações sempre que ocorrerem eventos que 
justifiquem ajustes. 
 

a) Títulos Públicos Federais: ANBIMA 2 (PU para fundos com cota de fechamento e 
taxa para os fundos com cotas de abertura);  
b) Ações, opções sobre ações líquidas e termo de ações: BM&FBOVESPA;  
c) Contratos futuros, swaps, opções sobre índices líquidas e commodities (agrícolas): 
BM&FBOVESPA e ANBIMA;  
d) Títulos Privados: ANBIMA, BMF&BOVESPA FIX, CETIP; 
 

a) Títulos Públicos Federais: pool de preços/taxas divulgados pela ANBIMA; 
b) Ações, opções sobre ações líquidas e termo de ações: preços divulgados por 
empresa difusora de informações de mercado; 
c) Contratos futuros, swaps, opções sobre índices líquidas e commodities (agrícolas): 
Preços/Taxas divulgados por empresa difusora de informações de mercado;  
d) Títulos Privados: SND, média de negócios efetivados em uma janela de até 15 dias e 
cotações em corretoras e em outras instituições;  
 

Estas fontes poderão ser utilizadas todas as vezes que as fontes primárias não 
divulgarem seus preços, quando for observada falta de liquidez no mercado ou 
quando for percebida inconsistência nos dados das fontes primárias através de 
estudos estatísticos, abordagens analíticas e acompanhamento dos mercados. 

 
Os títulos públicos serão precificados segundo os preços unitários “PU” de títulos 
públicos divulgados pelo Mercado Secundário da ANBIMA.  
 
A ANBIMA realiza diariamente pesquisa no mercado financeiro dos preços praticados 
para as LTNs e informa a taxa média praticada, calculada através de metodologia de 
apuração disponível em seu site. Como exemplo, a Taxa de mercado de 01/12/2009 
para a LTN com vencimento em 01/10/2010 (de acordo com a ANBIMA) é 9,7546% 
a.a. 
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5.2.1.2 Tesouro Prefixado com 
Juros Semestrais (NTN-F) 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.1.3 Tesouro Selic (LFT) 
 
 
 
 

5.2.1.4 Tesouro IGPM+ com Juros 
Semestrais (NTN-C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.1.5 Tesouro IPCA+ com Juros 
Semestrais (NTN-B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cálculo dos cupons: 
- Valor nominal atualizado é determinado segundo os Códigos Operacionais da 
ANBIMA. - O valor dos juros pagos é determinado segundo os Códigos Operacionais 
da ANBIMA. 
- A ANBIMA realiza diariamente pesquisa no mercado financeiro a fim de determinar 
as taxas praticadas no mercado de NTN-Fs para os diversos vencimentos. As taxas 
informadas, porém, são as Taxas Internas de Retorno (TIR) dos papéis (considerando 
a mesma taxa para todos os prazos). A partir destas taxas pode-se calcular o preço 
dos papéis. A divulgação da TIR, porém, ocorre em formato anualizado através da 
fórmula constante nos Códigos Operacionais da ANBIMA. 
 

- O seu valor nominal atualizado (VNA) é determinado segundo os Códigos 
Operacionais da ANBIMA 
- O valor a mercado (VP) da LFT é dado pelo seu valor nominal atualizado aplicando o 
spread de crédito (sc) do papel. 
 
Os cupons semestrais são calculados segundo determinam os Códigos Operacionais 
da ANBIMA. 
O valor de mercado de uma NTN-C é a soma dos valores presentes dos fluxos 
financeiros do pagamento de cupons e do principal. 
Fora da data de pagamento de cupons, porém, o valor nominal deve ser atualizado 
para refletir a expectativa de variação do IGP-M até a data de precificação. Esta 
atualização é feita conforme determinam os Códigos Operacionais da ANBIMA. 
A ANBIMA realiza diariamente pesquisa no mercado financeiro a fim de determinar 
as taxas praticadas no mercado de NTN-Cs para os diversos vencimentos. As taxas 
informadas, porém, são as Taxas Internas de Retorno (TIR) dos papéis (considerando 
a mesma taxa para todos os prazos). 
 
O valor nominal é atualizado conforme determinam os Códigos Operacionais da 
ANBIMA. 
O valor de mercado de uma NTN-B é a soma dos valores presentes dos fluxos 
financeiros do pagamento de cupons e do principal. Fora da data de pagamento de 
cupons, porém, o valor nominal deve ser atualizado para refletir a expectativa de 
variação do IPCA até a data de precificação. Esta atualização é feita conforme 
determinam os Códigos Operacionais da ANBIMA. A projeção da variação do IPCA do 
mês corrente é divulgada pela ANBIMA, que calcula esta projeção através de 
pesquisa junto ao mercado financeiro. Esta projeção será utilizada para a 
precificação das NTN-Bs. 
A ANBIMA realiza diariamente pesquisa no mercado financeiro a fim de determinar 
as taxas praticadas no mercado de NTN-Bs para os diversos vencimentos. As taxas 
informadas, porém, são as Taxas Internas de Retorno (TIR) dos papéis (considerando 
a mesma taxa para todos os prazos). 
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5.2.2 Títulos Privados 
 

5.2.2.1 CDBs 
 

Para CDB’s Pré-fixado e Pós-fixados em CDI/Selic a fonte primária para Taxa de Mercado 
é a curva de contratos futuros de DI proveniente da BM&FBOVESPA. 
Para CDB’s Pós-fixados em IPCA e IGP-M a fonte primária para Taxa de Mercado é a curva 
de contratos futuros de Cupom de IPCA/IGP-M proveniente da BM&FBOVESPA. 
A fonte primária para o spread de crédito é o estoque de títulos sob a responsabilidade 
da AUSTRO e apuração junto aos emissores desses CDBs. 
O cálculo do Spread de Crédito das operações tem como base uma combinação entre 
emissor (rating) e prazo de vencimento. Esta combinação é distribuída por emissores em 
5 classes através da classificação, onde periodicamente é revisada e se necessário 
alterada. 
A classificação tem como nomenclatura as letras A, B, C, D e E. 
Após esta fase, os dados são agrupados em faixas de prazos: 
- 1ª faixa: de 1 a 126 dias úteis 
- 2ª faixa: de 127 a 252 dias úteis 
- 3ª faixa: de 253 a 504 dias úteis 
- 4ª faixa: de 505 em diante. 
 
A amostra utilizada para o cálculo do spread de crédito utiliza uma janela móvel de até 
15 dias úteis. 
Para cada classe de rating X faixa de prazo é calculado Spread de Crédito médio 
ponderado pelo volume negociado em até 15 dias úteis das operações de CDB em 
estoque da AUSTRO. 
A Taxa Média (spread de crédito) para marcação a mercado é calculada conforme as 
seguintes condições: 
Valor a mercado do título: 

Onde: 
MtM = Valor do título marcado a mercado. 
VF = Valor Futuro projetado 
TaxaMéd = Taxa média dos CDBs, com características semelhantes (prazo, rating) 
du = dias úteis até o vencimento 
Exp = expectativa da curva di 
 

Antes da aplicação das taxas encontradas existem filtros estatísticos e abordagens 
analíticas de retirada de outliers e observações que possam distorcer o resultado da 
amostra. Além da média, são calculadas a Mediana e o Desvio Padrão. 
Para cada par é determinada uma banda onde os limites (inferior e superior) são 
calculados de maneira conservadora, sendo o maior valor entre a Taxa Média de Spread 
+/- o desvio com IC (Índice de Confiança). 
A Taxa Média de Spread deve estar dentro da banda, caso contrário, a Taxa Média de 
Spread é atualizada para a faixa mais próxima. 
Caso não haja informações suficientes para cálculo do spread de crédito médio, será 
adotado procedimento alternativo. Em tal hipótese, será utilizado o prêmio de risco 
definido pelo grupo de trabalho de precificação para o título em questão (com as 
mesmas características). Os CDBs cadastrados na CETIP com Cláusula “S”, serão 
marcados a mercado por sua taxa de emissão devido a sua condição de recompra 
antecipada pelo emissor pela taxa da operação. 
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5.2.2.2 CCB, CCCB e CCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.2.3 Precificação de 
Debêntures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

As CCBs, CCCBs e CCI são títulos que utilizam para o cálculo da taxa de Marcação a 
Mercado dois elementos principais: Taxa de Mercado e Spread de Crédito.  
As Taxas de Mercado são provenientes das curvas de mercado definidas anteriormente 
como fonte primária. 
O Spread de Crédito para marcação a mercado das operações é determinado através de 
uma amostra de dados formada pelas operações em estoque na AUSTRO, levando-se em 
consideração uma janela histórica de até 15 dias úteis, prazo este definido a depender da 
volatilidade / liquidez do mercado. 
A partir da amostra final das operações o cálculo do spread de crédito é determinado 
pelos parâmetros abaixo: 
- Rating do emissor atribuído pela Gerência de Pesquisa, Análise e Estruturação, divido 
em 5 classes; 
- Spread de Crédito das operações com característica similares (prazo, indexador); 
- Rating da Operação atribuídos por agentes externos, considerando às estruturas de 
garantias vinculadas a emissão (penhor de recebíveis, fianças, garantias reais); 
- Spread de Crédito implícito no último negócio (taxa de aquisição dos últimos 3 meses); 
A amostra final das taxas de spread de crédito é então dividida em sub-amostras 
seguindo o critério de 5 classes de rating e 4 faixas de prazos. A partir destas sub-
amostras são ponderados os parâmetros de rating da operação e spread de crédito 
implícito no último negócio para definição da Taxa Média de Spread 
Cada sub-amostra obtida é filtrada para exclusão de “outiliers” para formação da Taxa 
Média de Spread. 
Para cada par é determinada uma banda onde os limites (inferior e superior) são 
calculados de maneira conservadora, sendo o maior valor entre a Taxa Média de Spread 
+/- o desvio com IC (Índice de Confiança). 
A Taxa Média de Spread deve estar dentro da banda, caso contrário, a Taxa Média de 
Spread é atualizada para a faixa mais próxima. 
Caso não haja informações suficientes para cálculo do spread de crédito, será adotado 
procedimento alternativo.  
Em tal hipótese, será utilizado o prêmio de risco definido pelo grupo de trabalho de 
precificação para o título em questão (com as mesmas características). 

 
A partir da experiência bem sucedida na precificação de títulos públicos, a ANBIMA 
efetuou estudos para implantar modelo semelhante na divulgação das informações 
referentes ao mercado da dívida privada. Para dar início ao projeto, a Associação optou 
por aproveitar sua experiência no desenvolvimento do SND - Sistema Nacional de 
Debêntures.  
Decidiu-se, então, que a Associação replicaria para as debêntures a mesma metodologia 
de trabalho levada a cabo para os títulos públicos. Foi montada uma amostra de papéis e 
de instituições que enviam diariamente seus preços à Associação. Após a aplicação de 
filtros estatísticos, a ANBIMA apura e divulga as taxas calculadas.  
Atualmente são disponibilizadas taxas médias, de compra/venda e máxima/mínima das 
debêntures mais negociadas, que são utilizadas para a apuração dos preços de mercado 
dos fundos e carteiras, considerando as características de seus fluxos de pagamentos e 
índices de atualização.  
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5.2.2.4 Precificação de Ativos em 
Default 
 
 
 
 

 
 

5.2.2.5 Ações  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerando a liquidez e volatilidade dos mercados, podemos utilizar qualquer uma 
delas.  
Para as debêntures que não estão na relação divulgadas pela ANBIMA é utilizado o 
conceito de spread de risco de crédito calculado conforme as seguintes regras:  
- O Spread de Crédito é calculado a partir de uma amostra que é determinada por 
observações que possuam preço indicativo publicado pela ANBIMA, segregando as 
operações por similaridade:  

 
 Segmento / Ramo de Atividade e Características Similares das Debêntures: 

rating emissor, rating operação, prazo, indexador e garantias.  

 O Spread de Crédito Médio é calculado em 4 faixas de prazos para cada classe 
de rating: A, B, C, D e E, ponderado pelo volume das operações.  

 Caso não haja informação suficiente na amostra o spread é calculado a partir 
dos preços dos últimos negócios registrados no SND (Sistema Nacional de 
Debêntures).  

 Caso não seja possível obter o spread de crédito de acordo com o modelo, o 
método alternativo se baseará nas decisões do prêmio de risco estabelecidas no 
Grupo de Trabalho de Precificação.  

 
Para os ativos que passam a ser inadimplentes em pagamentos de juros, amortização e 
correção monetária (fluxos), realizamos analise de posição. 
 

É realizada uma reunião do Comitê de Ativos onde são definidos os critérios a serem 
seguidos, podendo ser utilizada a tabela de provisão descrita na Resolução do Bacen nº 
2.682, ou devido ao andamento de cobrança/processo jurídico do emissor, pode ser 
utilizada tabela com metodologia específica conforme Política de PDD da administradora. 

 
O preço de mercado de uma ação pode ser determinado através de dados dos negócios 
realizados com aquela ação nas bolsas de valores. Utiliza-se o preço de fechamento dos 
negócios realizados na BM&F/Bovespa ou o mercado em que o ativo apresentar maior 
liquidez, caso não seja negociado na BM&F/Bovespa; realizados no dia como o seu preço 
de mercado ou de acordo com as normas vigentes no período para cada tipo de 
fundo/carteira. 
No caso de não ter havido negociação na data de avaliação, será utilizado o preço do 
último dia em que houve negociação.  
As empresas que permanecerem sem negociação por mais de 90 dias, podem ter suas 
ações precificadas pelos seguintes critérios:  
- Valor médio de aquisição  
- Valor patrimonial  
- Valor econômico calculado com base em laudo de avaliação emitido por empresa 
qualificada (no caso de Fundo de Investimento em Participações).  
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5.2.2.6 Opções de ações  
 
 
 
 
 
5.2.2.7 Opções de moedas e/ou 
índices 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.2.8 Contratos Futuros e a 
Termo negociados na 
BM&FBOVESPA 
 

5.2.2.9 Swaps  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.3 Operações 
Compromissadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

As opções de ações são valorizadas pelo preço informado pela BM&F/Bovespa em seu 
Boletim de Informações Diárias – BDI ou o mercado em que o ativo apresentar maior 
liquidez, caso não seja negociado na BM&F/Bovespa. Para as opções com pouca liquidez, 
utiliza-se o modelo de Black & Scholes, baseando-se nas volatilidades implícitas obtidas 
de operações efetivadas no mercado bem como de observações de sistemas de 
informações do mercado, partindo do valor de mercado atual do ativo objeto. 
 

As opções de moeda, futuros e índices são valorizadas pelo preço informado pela 
BM&F/Bovespa em seu Boletim Diário – BD ou o mercado em que o ativo apresentar 
maior liquidez, caso não seja negociado na BM&F/Bovespa. Para as opções com pouca 
liquidez utiliza-se o modelo de Black, tomando como base, as volatilidades implícitas 
obtidas de operações efetivadas no mercado e de informações enviadas por corretoras. 
A marcação a mercado será feita pelos preços de ajuste da BM&F/Bovespa ou o mercado 
em que o ativo apresentar maior liquidez, caso não seja negociado na BM&F/Bovespa. 
 

 
 
Para a marcação a mercado dos contratos de swap serão consideradas as taxas de 
referência no mercado em que o ativo apresentar maior liquidez. Caso não haja liquidez 
em nenhum mercado, os contratos serão precificados utilizando o método de fluxos de 
caixa com as seguintes fontes para taxa de referência:  
- Taxa de juros pré-fixadas: Curva de ajuste dos contratos de DI Futuro divulgadas pela 
BM&F/Bovespa.  
- IPCA/IGPM projeção: Projeções divulgadas pela ANBIMA.  
- Taxa de câmbio Reais/Dólar dos EUA: PTAX - 800 divulgada pelo BACEN.   
- Cupom de IPCA/IGPM: Curva de ajuste dos contratos de Cupom de IPCA ou IGPM 
divulgadas pela BM&F/Bovespa, ou como fonte alternativa, interpolação das taxas 
indicativas dos títulos públicos NTN-B (IPCA) e NTN-C (IGPM) divulgas pela ANBIMA.  
- Cupom Cambial: Curva de ajuste dos contratos de Cupom cambial (FRC e DDI) 
divulgadas pela BM&F/Bovespa.  
 
 
 

No caso de operações compromissadas com lastro em títulos privados e sem liquidez, a 
marcação a mercado será em acordo com as taxas aplicadas pelo emissor para o prazo 
do título e, adicionalmente, um spread da natureza da operação. Para obtenção dos 
spreads de crédito a serem usados na marcação a mercado das operações 
compromissadas, adota-se o mesmo procedimento explicitado para os CDBs.  
 

Atividade Área 

Elaboração Gestão de Compliance 

Revisão Diretoria de Operacional 

Aprovação Comitê de Compliance e Risco 
 

 


