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Informações Gerais 

Este documento descreve as políticas e metodologias empregadas para a precificação de ativos 

mantidos pelos fundos administrados e/ou geridos pela Hashdex Gestora de Recursos Ltda. 

(“Hashdex”) para efeito de valorização e cálculo de cotas dos fundos.  

Além disso, este manual visa apresentar os processos e a metodologia do processo de marcação 

a mercado de todos os ativos digitais bem como diretrizes para eventos de Distribuições de Rede, 

como hard forks, airdrops e emissions para ativos digitais ("Anexo 1"), tendo em vista que estes 

eventos podem trazer desdobramentos na precificação destes ativos no momento de sua entrada 

na carteira. 

A Hashdex se utiliza dos seguintes princípios para o apreçamento dos ativos financeiros:   

● Melhores Práticas: As regras, procedimentos e metodologias de apreçamento seguem 

as melhores práticas de mercado;   
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● Comprometimento: Busca constante pelo aperfeiçoamento dos seus métodos e fontes 

de dados, a fim de garantir que os preços reflitam o valor justo, alinhados com os 

praticados no mercado, de modo a estimar o preço pelo qual os ativos financeiros seriam 

efetivamente transacionados, maximizando o uso de dados observáveis relevantes e 

minimizando o uso de dados não observáveis;  

● Equidade: O tratamento equitativo dos investidores é o critério preponderante do 

processo de escolha de metodologia, fontes de dados ou de qualquer decisão para a 

precificação dos ativos financeiros;  

● Objetividade: As informações de preços ou fatores a serem utilizados na precificação de 

ativos financeiros são, preferencialmente, obtidos por fontes externas e independentes;  

● Consistência: O mesmo ativo financeiro tem o mesmo preço ou procedimento interno, 

independentemente de ser alocado em diferentes fundos;  

● Frequência: A marcação deve ter como frequência mínima a periodicidade de cálculo 

das cotas;  

● Transparência: As metodologias aplicadas são públicas e disponíveis.  

As técnicas e parâmetros adotados para mensuração do preço a mercado seguem normas legais 

e regulamentares estabelecidas e procedimentos comumente aceitos. A instituição prioriza as 

fontes ou os métodos a seguir:  

● Taxas e/ou Preço de mercado fornecidos por fonte auditável, externa e independente, 

sempre que esta estiver disponível;  

● Coleta de dados juntamente a um pool de players para o cálculo do “Preço Indicativo de 

Consenso” (PIC), metodologia aplicada nos casos de indisponibilidade de taxa e/ou preço 

de mercado por fonte auditável consensual ou quando não existir um nível mínimo de 

representatividade, seja por falta de liquidez ou por algum evento incomum de mercado. 

De acordo com a metodologia a seguir:  

○ A metodologia do PIC consiste em coletar/receber as informações mais recentes, 

de forma periódica, a partir de um pool de players previamente selecionados, 

taxas, volatilidades e preços, referentes a um determinado ativo, e apurar a 

mediana das informações recebidas. A utilização do critério de cálculo pela 

mediana se justifica por ser menos vulnerável a outliers causados, eventualmente, 

por input incorreto de dados ou qualquer outra falha operacional no processo de 

obtenção de valores.   
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○ Os critérios de formação do pool de players que contribuem para o PIC obedecem 

aos seguintes filtros:  

■ Alta representatividade em termos de volume transacionado por ativo - 

Análise do ranking da bolsa onde o ativo é negociado;  

■ Reputação como participante de relevância ou market makers caso o 

ranking dos principais players por volume operado não seja divulgado para 

o ativo em questão;  

■ Disponibilidade/viabilidade para o envio das informações de mercado;  

○ O pool de players sofre revisão periódica realizada pelo analista da equipe de 

precificação. As informações são recebidas por APIs privadas1, e-mail e ligações 

telefônicas gravadas, sendo consolidadas e armazenadas para fins de eventuais 

consultas e auditorias.   

● Métodos proprietários de apreçamento são aplicados em ativos para os quais inexistem 

dados de qualidade ou em quantidade mínima para a formação do PIC, tais como as 

opções de baixíssima liquidez, quando são utilizados modelos estatísticos - que 

associados a modelos de precificação, fornecem um preço teórico com base em 

parâmetros estimados a partir de séries históricas;  

● É admitida, apenas em alguns casos particulares, a apropriação de resultados pró-rata 

dia útil, conforme regulamentação em vigor.   

● Quando um novo ativo financeiro é adquirido pelos fundos sem método de apreçamento 

definido neste documento, inicialmente avalia-se se as metodologias atuais podem ser 

aplicadas pela semelhança entre os ativos e, caso contrário, gera-se uma exceção. 

Posteriormente, é elaborada uma proposta de metodologia de apuração de preço a 

mercado e submetida à aprovação do Comitê de Precificação.   

As informações e procedimentos citados anteriormente estão alocados em ordem de preferência, 

priorizando as fontes de dados observáveis, e são objeto de análise periódica por parte das 

equipes de risco da Hashdex. 

Em eventuais situações de eventos de crédito, o caso é analisado detalhadamente e pode ser 

apresentado no Comitê de Risco e Compliance para deliberação de Provisões para Devedores 

Duvidosos (PDD). O Comitê segue diretrizes internas que consideram a gravidade do evento e 

 
1 API Privada é uma interface que abre partes de dados, aplicações e funcionalidade do back-end de uma 
organização, para que desenvolvedores usem as informações e dados. 
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as especificidades de cada caso para a tomada de decisão. Todas as decisões são 

documentadas em atas.  

São considerados eventos de crédito:   

I. Os emissores que estiverem em atraso no pagamento de juros ou amortizações dos 

títulos emitidos;  

II. Os emissores em situação financeira que possa comprometer o fluxo de pagamentos 

futuros acarretando risco de perda de capital para o fundo administrado;  

III. Vinculação de informações, públicas ou não, relativas à situação financeira dos emissores 

de títulos de crédito.  

IV. Descumprimento de cláusula(s) da escritura da operação que leve a um vencimento 

antecipado do ativo;  

V. Outros casos que indiquem elevação na percepção de risco do ativo / emissor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia de Provisão de Perda de Crédito 

Em eventuais situações especiais de Crédito onde há algum evento que indique aumento da 

chance de não pagamento do título, a equipe de Precificação avalia a situação e deverá indicar 

aos membros do Comitê de Precificação que:  

 

• Os títulos com 30 dias de inadimplência serão provisionados em um valor de perda de 

25% do seu valor de mercado;  

• Os títulos com 60 dias de inadimplência serão provisionados em um valor de perda de 

60% do seu valor de mercado; e   

• Os títulos com 90 dias de inadimplência serão provisionados em um valor de perda de 

100% do seu valor de mercado. 
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Nesse sentido, os Depósitos a Prazo com Garantia Especial (DPGE) possuem garantia 

complementar do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) até o valor máximo de R$ 20 milhões de 

cada cliente contra uma mesma instituição.  

Desse modo, o ativo continuará sendo marcado conforme especificado no capítulo de Títulos 

Privados a partir do dia seguinte à intervenção do Banco Central na Instituição Financeira ou 

evento que resulte no default até o limite referido.  
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Estruturas Operacionais 

Governança 

O Diretor de Administração Fiduciária é o responsável por:  

● Assegurar o cumprimento dos processos e regras deste Manual; 

● Estruturar os processos e sistemas necessários à implementação, aplicação e eficácia 

das normas deste Manual, zelando pela manutenção da estrutura de recursos humanos 

e tecnológicos necessários ao bom desempenho das atividades; 

● Aconselhar e solucionar dúvidas e questionamentos dos Colaboradores em relação a 

este Manual; 

● Periodicamente, diligenciar para que seja ministrado treinamento para os Colaboradores; 

e 

● Zelar pela informação tempestiva e adequada dos valores e preços nos termos da 

regulamentação em vigor. 

É garantido ao Diretor de Administração Fiduciária todos os poderes e autoridade necessários 

para cumprir com suas atribuições.  

Comitê de Precificação 

O Comitê de Precificação é formado pelo Diretor de Administração Fiduciária, Diretor de Risco e 

pelo menos um integrante da área de Compliance.  Desde que não haja conflito de interesse e 

respeitadas a segregação de responsabilidades entre as áreas, os membros podem convidar 

representantes de outras áreas para participar do Comitê, porém somente os membros efetivos 

detêm poder de voto.   

A área de Administração Fiduciária é composta pela Diretor de Administração Fiduciária, a 

equipe de Precificação e a equipe de Controladoria. A equipe de Precificação é responsável pela 

aplicação da metodologia de apreçamento e, especificamente, a equipe de Controladoria é 

responsável pela análise diária de aderência dos preços calculados às condições de mercado 

dos ativos que compõem os fundos de investimento e carteiras sob administração ou gestão da 

Hashdex. Adicionalmente, a equipe de Controladoria elabora proposta de alteração do critério de 

precificação e atende os questionamentos dos gestores sobre a marcação a mercado dos ativos.  

A equipe de Controladoria também é responsável pelo monitoramento e análise dos ativos de 

crédito privado e pela sugestão de provisão, em caso de algum evento de crédito. O Diretor de 

Administração Fiduciária é o responsável pelo apreçamento dos ativos, reportando-se ao Comitê 

de Precificação.   
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Participantes 

O Comitê de Precificação é presidido pelo Diretor de Administração Fiduciária. Ao final de cada 

reunião, deve ser lavrada ata, a qual poderá ser em formato sumário, sobre o discutido e 

deliberado, com suas respectivas justificativas, devendo ser arquivada pela área de 

Administração Fiduciária, podendo também ser registrada eletronicamente ou por e-mail.  

O processo deste registro em ata inclui a redação, verificação, assinatura pelos membros do 

Comitê de Precificação e arquivamento do material elaborado bem como dos documentos que 

subsidiaram as decisões tomadas. Este arquivo será mantido pela Hashdex pelo período mínimo 

de 5 (cinco) anos.  

Visando evitar quaisquer potenciais conflitos de interesse, a estrutura foi desenvolvida de forma 

que não haja qualquer relação de subordinação entre as áreas envolvidas: Precificação, Risco 

Compliance.  

Eventuais preços que fujam das regras básicas de precificação e que não estejam contemplados 

nos modelos desenvolvidos deverão ser submetidos ao Comitê de Precificação.  

Quórum mínimo 

Para instauração do Comitê de Precificação é necessária a presença de, no mínimo, 2 membros 

– sendo necessariamente instalado com a presença do Diretor de Administração Fiduciária. As 

deliberações serão aprovadas mediante votos afirmativos da maioria dos membros efetivos e 

com poder de voto presentes à reunião. Sendo certo que na remota hipótese de algum dos 

membros estar em conflito de interesses com relação ao objeto posto em deliberação, esta 

informação será lavrada em ata e este membro estará impedido de votar. 

Principais Atribuições 

O Comitê de Precificação possui autonomia sobre a precificação dos Ativos, e tem por objetivo: 

● Definir orientações gerais, metodologia e aprovar modelos de precificação 

● Avaliar e discutir a precificação dos Ativos existentes nas carteiras dos Fundos 

administrados ou geridos pela Hashdex; 

● Avaliar e discutir a entrada de novos ativos digitais nas carteiras dos Fundos 

administrados ou geridos pela Hashdex 

● Discutir e buscar soluções de precificação;  

● Periodicamente, analisar, reavaliar modificar protocolos de obtenção de informações, 

processos e metodologias;  
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● Avaliar, analisar e especificar a precificação e modelagem dos ativos financeiros que 

tiverem características específicas, ou que demandem maiores cuidados;  

● Caso ocorram quaisquer eventos nas empresas e/ou títulos que possam impactar de 

forma significativa a marcação, o Comitê será convocado de forma extraordinária para 

deliberação exclusiva da empresa e/ou título que sofreu o evento. 

● Aprovar a Proposta de Avaliação e arquivar todos os documentos, atas de reunião, 

demais informações e materiais utilizados. 

Frequência 

O Comitê de Precificação se reunirá quinzenalmente ou por convocação de qualquer de seus 

membros, sempre que necessário, inclusive, sem limitação, quando do comportamento atípico 

de mercado, por divulgação de novas premissas e parâmetros e/ou alteração de legislação. 

Vale ressaltar, também, que todas as exceções são documentadas em relatórios que são 

armazenados para consultas futuras, de forma que é possível identificar as razões que levaram 

a qualquer eventual alteração nos preços.   

Processo de Cálculo de Preços  

O processo de precificação de Ativos é executado pela equipe de Precificação, que se trata de 

estrutura totalmente independente em relação à área comercial, área administrativa, financeira, 

ou outras áreas, que não possuem arbítrio em qualquer processo envolvendo precificação de 

ativos. 

São atribuições da equipe de Precificação  

● Coletar preços, taxas e outras informações que sejam subsídio para a precificação de 

ativos; 

● Desenvolver e atualizar metodologias de precificação; 

● Independentemente ou por solicitação do Diretor de Administração Fiduciária, produzir 

estudos e análises para balizar as atividades de precificação; 

● Fornecer preços de forma tempestiva e adequada para as áreas da companhia que deles 

necessitarem; e 

● Zelar pela confidencialidade dos relatórios, documentos, ou toda e qualquer informação 

da equipe de Precificação.  

É garantida à equipe de Precificação a estrutura física, humana e tecnológica adequadas à 

estrutura da Hashdex para melhor exercício de suas atividades, bem como poderes e 

autoridades necessários para cumprir sua missão institucional. 
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A equipe de Controladoria é responsável por utilizar as metodologias definidas pela equipe de 

precificação para a marcação a mercado dos ativos das carteiras administradas e também é 

responsável por atuar como um segundo ponto de validação das regras e limites de variação 

definidas pela equipe de precificação.  

Fontes de Dados 

Os mecanismos de obtenção dos preços de mercado são automáticos, com as informações 

sendo importadas diariamente para as Bases de Dados da Hashdex. Os responsáveis pelos 

arquivos são: 

● B3 

● ANBIMA 

● CF Benchmarks 

● Coincap.io 

● Equipe de Precificação: responsável pelo cadastro de informações de ativos negociados 

em mercados de balcão, na ausência de informações dos provedores acima, para 

posterior checagem e validação. As fontes incluem corretoras especializadas por 

mercado, Bloomberg e Reuters. As informações originais recebidas dessas fontes são 

devidamente armazenadas. 

Processo de Validação 

Os preços importados são checados contra variações históricas relevantes, visando evitar dados 

incorretos. Além disso, a ausência do envio de determinado preço também gera uma mensagem 

de alerta, de forma que seja possível proceder com a verificação. 

A validação dos dados é realizada através de um processo de checagem que segue a estrutura 

a seguir, que será descrita ao longo deste manual: 
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Os preços são aplicados às carteiras uma vez que os seguintes passos sejam executados:  

1. Coleta de dados de mercado e de dados oriundos de fontes oficiais e auditáveis definidas 

para cada tipo de ativo na carteira do fundo (as fontes são detalhadas nas suas 

respectivas seções de precificação deste manual). 

2. Comparação dos dados de mercado com as informações oficiais/auditáveis 

a. Exceto por condições excepcionais (listadas a seguir), os preços de títulos 

públicos federais, ações, BDRs, opções de ações, Futuros, swaps e agrícolas são 

obtidos utilizando-se como fonte primária de informações a ANBIMA/B3/CF 

Benchmarks. 

b. Para as outras classes de ativos, se houver discrepâncias entre os dados de 

mercado e as informações oficiais e auditáveis, é feita a verificação pelas equipes 

de Precificação e de Controladoria com base em critérios definidos pela área de 

Risco como tipo de ativo, liquidez, emissor e duration. 

c. A equipe de Controladoria verifica diariamente eventuais discrepâncias que 

venham a ultrapassar os limites permitidos pelo Comitê de Precificação que são 

definidas em conjunto com a área de Risco. Essas discrepâncias devem ser 

justificadas e suas justificativas analisadas pelo Diretor de Administração 

Fiduciária, que pode ou não acatar a explicação para a liberação da carteira. 

Eventuais autorizações serão objeto de análise pela próxima reunião do Comitê 

de Precificação a ser instaurada. 

 

3. Cálculo final do valor da carteira. 
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A seguir, o processo é abordado em detalhe por tipo de ativo, com a apresentação de exemplos 

dos relatórios gerados. Em situações de falta de liquidez ou de crise sistêmica, os ativos que 

possuem fontes primárias definidas têm sua precificação justificada em ata do Comitê de 

Precificação, caso haja alguma divergência em relação aos provedores oficiais. Tais exceções 

são detalhadas nos modelos secundários utilizados. 

Metodologia de Precificação 

Em alguns casos, a informação usada na precificação dos ativos é obtida através de cálculos 

que utilizam como inputs os dados primários.  

Para a construção da Estrutura a Termo de Taxa de Juros (ETTJ), as taxas para os vértices 

padrão, importadas da B3, devem ser interpoladas para os vencimentos não divulgados e esse 

processo envolve o mapeamento das características de cada um dos ativos precificados. Como 

exemplos das características podemos citar o prazo para o vencimento, o tipo de capitalização 

(linear/exponencial), o período de capitalização e o método de contagem de dias, conforme 

apresentado na tabela a seguir:  

  

Taxa Forma                

 de 

Descapitalização 

Dias             

 para 

Descapitalização 

Forma       

 de 

Capitalização 

Formato Contagem de 

Dias 

Taxa Pré Brasileira Exponencial 252 Exponencial % Úteis 

Taxa Pré 

Americana 

Linear 360 Linear % Corridos 

Cupom de Dólar Linear 360 Linear % Corridos 

Cupom de IGPM Exponencial 252 Exponencial % Úteis 

Cupom IPCA Exponencial 252 Exponencial % Úteis 

Cupom de TR Exponencial 252 Exponencial % Úteis 
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Taxa         

 Pré 

Demais Países 

Linear 360 Linear % Corridos 

Na avaliação diária dos ativos e passivos denominados em moeda estrangeira, a conversão da 

moeda estrangeira para a moeda nacional é efetuada utilizando-se a Taxa de Câmbio 

Referencial (D2), para liquidação em D+2, divulgada diariamente pela B3 

(https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-

data/consultas/clearing-de-cambio/indicadores/taxas-de-cambio-referencial/ ),  que corresponde 

aos valores pesquisados pela bolsa, junto a instituições credenciadas, apurados das 15:30 às 

16:00 (de acordo com o anexo III do Ofício Circular 058/2002-DG). Caso os ativos e passivos 

negociados no exterior não sejam denominados em dólares americanos, estes são 

primeiramente convertidos das respectivas moedas para o dólar americano e, em seguida, é 

utilizada a Taxa de Câmbio Referencial (D2) para conversão em moeda nacional. 

Na hipótese de ser utilizada outra taxa, é informado em nota explicativa da Demonstração 

Financeira do Fundo devidamente justificada e sujeita a aprovação do administrador.  O uso de 

outra cotação é efetuado de forma consistente e sua fonte é de acesso público, confiável e possui 

frequente divulgação.  

Em relação ao horário de avaliação das curvas e dos ativos offshore (ex. ativos digitais), 

utilizamos o fechamento do mercado em Nova Iorque.  

Para fundos que possuem como benchmark índices de ativos digitais, utilizamos para sua 

marcação o preço de referência do ativo contra dólares dos Estados Unidos para o horário de 

fechamento indicado pelo calculador do índice. A conversão feita para Reais, segue o padrão 

descrito acima. 

Aplicação dos Preços/Taxas às Carteiras   

Os preços obtidos diretamente das fontes e os calculados são importados para as carteiras em 

um processo completamente automatizado minimizando-se, deste modo, o risco operacional. 

Todas as operações ativas na Hashdex recebem taxas/preços de acordo com a metodologia de 

precificação publicada nesse documento.  

 

https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/consultas/clearing-de-cambio/indicadores/taxas-de-cambio-referencial/
https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/consultas/clearing-de-cambio/indicadores/taxas-de-cambio-referencial/
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Tratamento dos Preços em Feriados 

Nos feriados locais e internacionais os ativos relacionados na tabela abaixo terão seus preços 

calculados nas situações assinaladas a seguir:  

 

ATIVOS Feriado Nacional Feriado Bolsa Brasil (B3) Feriado Offshore * 

Renda Fixa Onshore -- X X 

Renda Fixa Offshore -- X X 

Renda Variável Onshore -- -- X 

Renda Variável Offshore -- X X ** 

(*) Considera-se o ativo de acordo com a praça que foi registrado.   

(**) Caso os ativos sejam negociados em plataforma eletrônica global (Globex) será utilizado o valor do último negócio 

realizado em D0.  

Obs.: Os preços do dia anterior são repetidos para D0 nas situações (vide tabela) em que os valores não são 

calculados.  

 

Legenda:  

• X: os ativos não são precificados nos feriados marcados; 

• -- : nada muda em relação à precificação dos ativos. 

 

A seguir detalharemos a metodologia de cálculo de cada classe de ativo. 

Ativos Digitais 

A Hashdex usa CF Benchmarks como fonte primária de informação para calcular o valor justo de 

mercado dos ativos digitais dos fundos Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF (“HNCI-ETF”), 

Hashdex Nasdaq Bitcoin ETF (“HNB-ETF”) e Hashdex Nasdaq Ethereum ETF (“HNE-ETF”, em 

conjunto com os outros fundos, “Fundos”) - sendo a CF Benchmarks o agente de cálculo do 

Nasdaq Crypto Index (“NCI”), Nasdaq Bitcoin Reference Price (“NBRP”) e Nasdaq Ether 

Reference Price (“NERP”, em conjunto com outros índices, referidos como "Índices").  

O Valor Patrimonial Líquido das cotas dos Fundos é calculado com base nos preços fornecidos 

pela CF Benchmarks a partir das 03:00:00 PM Eastern Time (ET). A CF Benchmarks é um agente 

que estipula preços públicos capturando dados em tempo real de múltiplas exchanges de 

criptomoedas, aplicando a metodologia de precificação descrita no Anexo 2 para calcular, em 

tempo real e ao final do dia, os níveis dos Índices e o preço dos ativos subjacentes a estes. 
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Além disso, a Hashdex coleta os preços dos ativos do Coincap.io, outro agente que estipula 

preços públicos capturando dados em tempo real de múltiplas exchanges de criptomoedas.  A 

Coincap.io aplica a metodologia de precificação descrita no Anexo 3 para calcular um Preço de 

Mercado Global. Seu preço é usado para validar os preços fornecidos pela CF Benchmarks em 

momento anterior à avaliação do portfólio dos Fundos.  

Caso seja detectado, de forma automática, um evento de discrepância de preços, distorção ou 

dados incorretos, uma notificação é enviada pela equipe de Controladoria para a área de Risco. 

O Comitê de Precificação é responsável por avaliar situações extraordinárias e por tomar as 

decisões necessárias sobre contingências e ações corretivas, conforme detalhado acima no item 

"Processo de Validação".   

Os dados de preço utilizados para avaliação e precificação de portfólio são capturados em tempo 

real e armazenados em um banco de dados interno. Os dados de todos os ativos que compõe 

os portfólios dos Fundos da Hashdex são capturados em múltiplas fontes - sendo estas:  

  

Fonte de Dados Dados Frequência 

CF Benchmarks (Primária) 
● Preço de Referência dos 

Ativos  
● Precificação dos Índices  

Cada Minuto e 
Fim do Dia  

CoinCap.io (Secundária) ● Preço de Referência 
● Capitalização de Mercado 
● Fornecimento Circulante 
● Fornecimento Total  

Cada Minuto 

CoinApi  (Complementar) ● Full OrderBook 
● Cotações (melhor lances e 

ofertas) 
● Trades 

Tempo Real 

Diretamente de Exchanges  
(Bitstamp, Itbit, Bittrex, Kraken, 
Poloniex, Gemini, Binance, Bitfinex, 
Coinbase) (Complementar) 
 

● Melhor Preço de Oferta e 
Quantidade 

● Melhor “ask price” e 
Quantidade  

● Volume em 24 horas 
● Menor Preço (últimas 24h) 
● Maior Preço (últimas 24h) 
● Última Preço 

Cada Minuto 
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● Vwap (últimas 24h)  
 

Fonte Primária de Marcação: 

As cotações são obtidas em arquivo divulgado pelo administrador do índice de referência dos 

fundos (CF Benchmarks) através do site (https://www.cfbenchmarks.com/indices/). 

A Hashdex utiliza coincap.io como fonte secundária e um pool de exchanges como backup para 

validações de precificação. 

Ações 

Ações cotadas em bolsa de valores no Brasil 

Metodologia: 

Utilizamos as cotações referentes ao preço de fechamento do dia negociadas na B3 de acordo 

com a Instrução CVM 438/06, conforme alterada, que trata do Plano Contábil dos Fundos de 

Investimentos - COFI. Caso alguma ação tenha tido negócios considerados atípicos, estes não 

são considerados na precificação. 

De acordo com o disposto no Capítulo 1 - Normas Básicas, Seção 2, item 3 - Ativos de Renda 

Variável, sub-item 3, da referida Instrução Normativa, caso o ativo de renda variável não tenha 

cotação nos últimos 90 (noventa) dias, mantemos o valor contábil do ativo e constituímos 

provisão pelo menor entre os seguintes valores: 

I. custo de aquisição; 

II. última cotação disponível; 

III. último valor patrimonial do título divulgado à CVM; ou 

IV. valor líquido provável de realização obtido mediante adoção de técnica ou modelo de 

precificação. 

Fonte Primária de Marcação: 

As cotações das ações são obtidas em arquivo divulgado no site da B3, através do endereço 

http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-

data/historico/boletins-diarios/pesquisa-por-pregao/pesquisa-por-pregao/ e o arquivo utilizado é 

o “Boletim de Negociação BVBG.086.01 PriceReport” 

http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/historico/boletins-diarios/pesquisa-por-pregao/pesquisa-por-pregao/
http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/historico/boletins-diarios/pesquisa-por-pregao/pesquisa-por-pregao/
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O valor patrimonial da empresa é obtido através do ITR (informação trimestral) divulgado no site 

da CVM 

http://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Sistemas/SCW/CPublica/CiaAb/FormBuscaCiaAb.aspx?TipoCo

nsult=c  

Ações cotadas em bolsa de valores no exterior 

Características: 

Ações negociadas em bolsas de valores no exterior, como por exemplo BSX (Bermuda stock 

exchange) e NYSE (New York stock Exchange) 

Metodologia: 

É utilizada a cotação referente ao preço de fechamento do dia na Bolsa de Valores onde o ativo 

é negociado. 

Fonte Primária de Marcação: 

As cotações das ações são obtidas no site da Bolsa de Valores onde o ativo é negociado ou 

através do terminal Bloomberg. 

Recibos de Subscrição de Ações 

Metodologia: 

Caso o recibo de subscrição seja líquido, utilizamos as cotações referentes ao preço de 

fechamento do dia negociadas na B3. Os negócios considerados atípicos não são considerados 

na precificação. Nesse caso, caberá a equipe de Controladoria da Hashdex, fundamentada na 

análise das negociações intraday, definir o valor de fechamento. 

Caso o recibo de subscrição seja ilíquido, utilizamos o preço do ativo objeto. 

 

Fonte Primária de Marcação: 

As cotações das ações são obtidas em arquivo divulgado no site da B3, através do endereço 

http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-

http://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Sistemas/SCW/CPublica/CiaAb/FormBuscaCiaAb.aspx?TipoConsult=c
http://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Sistemas/SCW/CPublica/CiaAb/FormBuscaCiaAb.aspx?TipoConsult=c
http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/historico/boletins-diarios/pesquisa-por-pregao/pesquisa-por-pregao/
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data/historico/boletins-diarios/pesquisa-por-pregao/pesquisa-por-pregao/ e o arquivo utilizado é 

o “Boletim de Negociação BVBG.086.01 PriceReport”. 

Empréstimo de Ações 

Metodologia: 

O cálculo dos valores financeiros do contrato de empréstimo pode ser dividido em duas partes: 

o volume financeiro do contrato e o fator da taxa carregada no período. 

O volume financeiro é representado pelo produto simples entre a quantidade de ativos 

emprestados e a cotação utilizada no contrato (Q*C, na fórmula abaixo). 

O fator da taxa precisa ser transformado de uma base anual para o período em que o empréstimo 

esteve vigente (utilizada a base de 252 dias úteis). No Empréstimo de Ativos as taxas são sempre 

apresentadas em base anual. 

O cálculo da remuneração financeira é definido por: 

𝑃𝑛𝐿 = (𝑄 ∗ 𝐶) ∗ {[(1 + 𝑖)𝑑𝑢/252] − 1} 

Onde: 

● PnL: Remuneração ao doador 

● Q: Quantidade de ativos emprestados 

● C: Cotação utilizada para o empréstimo 

● i: taxa anual de remuneração definida pelo doador 

● du: dias úteis em q o empréstimo esteve vigente 

 

Fonte Primária de Marcação: 

As cotações dos preços médios das ações são obtidas em arquivo divulgado no site da B3, 

através do endereço e http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-

dados/market-data/historico/boletins-diarios/pesquisa-por-pregao/pesquisa-por-pregao/ e o 

arquivo utilizado é o “Boletim de Negociação BVBG.086.01 PriceReport”. 

Caso não seja divulgado o arquivo com os preços médios pela B3 a Bloomberg será utilizada 

como fonte alternativa do preço. 

http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/historico/boletins-diarios/pesquisa-por-pregao/pesquisa-por-pregao/
http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/historico/boletins-diarios/pesquisa-por-pregao/pesquisa-por-pregao/
http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/historico/boletins-diarios/pesquisa-por-pregao/pesquisa-por-pregao/
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Títulos Públicos Federais 

Esta seção abrange os títulos públicos com custódia SELIC:  

 

Indexador Papéis 

Ref BBCA, LBC, LFT, NTNS 

Over/Pré BBC, BBCA, LTN, NTNS 

TR NTN-H 

TBF NTN-E 

IGPM NTN-C 

IPCA NTN-B 

Diversos MOPs 

Para todos os títulos públicos federais com divulgação de taxas indicativas pela ANBIMA é 

utilizada como fonte primária de preço essas taxas indicativas. Para este grupo de ativos, a 

precificação é definida da seguinte forma:  

1. O procedimento de marcação a mercado dos títulos públicos federais utiliza a taxa 

indicativa divulgada diariamente pela ANBIMA para toda e qualquer emissão.  

2. Na hipótese de ocorrência dos seguintes casos:  

a. indisponibilidade de obtenção do preço no site da ANBIMA;  

b. crise Sistêmica de mercado; 

c. crise de Liquidez de mercado; ou  

d. flagrante ausência de atualização do preço ANBIMA após leilão do título ou 

quando da divulgação da prévia do IGPM, poderão ser utilizadas, em regime de 

exceção, fontes secundárias de preço. Atualmente, tais fontes são corretoras 

ativas no mercado. Os preços utilizados no processo de marcação a mercado 

deverão estar em linha com aqueles informados por essas corretoras e nesses 

casos excepcionais a utilização da fonte secundária será documentada e 

arquivada.  
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• Para ativos para os quais não há referência de taxa na ANBIMA (como as moedas de 

privatização), são utilizadas taxas obtidas junto às corretoras que negociam estes papéis, sendo 

que as corretoras mais ativas em cada momento são consideradas; caso estas taxas não se 

encontrem disponíveis, taxas originadas na B3 para cada tipo de indexador seriam utilizadas 

como referência de precificação.    

Títulos Pós Fixados: LFT 

Características: 

● Prazo: Definido pelo Ministro de Estado da Fazenda, quando da emissão do título 

● Modalidade: Nominativa 

● Forma de Colocação: Oferta pública ou direta, em favor do interessado 

● Data-base: Data de referência para atualização do Valor Nominal, podendo ser anterior 

à data de emissão 

● Valor Nominal: Múltiplo de R$ 1.000,00 

● Rendimento: Taxa SELIC, divulgada pelo Banco Central, calculada sobre o valor nominal 

● Resgate: Valor nominal acrescido do respectivo rendimento desde a data-base 

● Referência Legal: Lei nº 13.043 de 13/11/2014 e Artigo 2º do Decreto no 9.292, de 

23/02/2018 

 

Metodologia: 

Os títulos pós-fixados indexados à taxa SELIC - LFT são precificados segundo a metodologia 

descrita a seguir: 

𝑃𝑈 =
𝑃𝑈𝑃𝐴𝑅

(1 + 𝑖)𝑑𝑢/252
 

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑆𝑒𝑙𝑖𝑐 =  ∏(1 + 𝑆𝑒𝑙𝑖𝑐𝑡)
1/252

𝑡𝑛−1

𝑡=𝑡0

 

Onde 

● 𝑃𝑈𝑃𝐴𝑅: Valor nominal (Vn = R$1.000,00) na data base corrigido pelo acumulado do fator 

da taxa SELIC entre as data base e de cálculo. 

● du: dias úteis entre as datas de cálculo e do vencimento do título 
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● 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑆𝑒𝑙𝑖𝑐 : Acumulado do fator diário da taxa divulgada pelo Banco Central no 

site https://www.bcb.gov.br/htms/selic/selicdiarios.asp entre as data-base e de cálculo. 

Caso a taxa Selic não seja divulgada até o início do processamento dos fundos à noite, 

usamos como previsão a estimativa de fechamento da Selic da ANBIMA. 

● i: taxa de ágio/deságio de mercado em base anual 252 para cada vencimento do título 

(Convenção: DU/252, Exponencial, Capitalização Diária). Há um deságio no título caso 

essa taxa seja positiva, e um ágio, caso contrário. 

Fonte Primária de Marcação: 

De acordo com a seguinte ordem de prioridade: 

I. Preços Unitários Indicativos divulgados diariamente pelo Mercado Secundário da 

ANBIMA no site http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/taxas-de-titulos-publicos. Os 

PUs para abertura de D+1 são obtidos corrigindo-se os PUs de fechamento de D0 pela 

Taxa SELIC; 

II. Caso o preço não seja divulgado pela ANBIMA, a taxa de mercado apurada será 

resultado da interpolação dos vértices adjacentes. Em seguida, o PU é calculado segundo 

a metodologia descrita nesta seção. 

Títulos Pré-Fixados: LTN - Letra do Tesouro Nacional 

● Prazo: Definido pelo Ministro de Estado da Fazenda, quando da emissão do título 

● Modalidade: Nominativa 

● Forma de Colocação: Oferta pública ou direta, em favor do interessado 

● Valor Nominal: Múltiplo de R$ 1.000,00 

● Rendimento: Deságio sobre o valor nominal 

● Resgate: Pelo valor nominal na data de vencimento 

● Referência Legal: Lei nº 13.043 de 13/11/2014 e Artigo 1º do Decreto no 9.292, de 

23/02/2018 

Metodologia: 

𝑃𝑈 =  
𝑉𝑟

(1 + 𝑖252)
𝑑𝑢
252

 

Onde: 

● Vr: Valor nominal de resgate (R$ 1.000,00) 

● du: Dias Úteis entre datas de cálculo e do vencimento 

https://www.bcb.gov.br/htms/selic/selicdiarios.asp
http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/taxas-de-titulos-publicos
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● 𝑖252: Taxa prefixada de mercado para o vencimento na data de cálculo (du/252, 

exponencial, capitalização diária) 

Fonte Primária de Marcação: 

De acordo com a seguinte ordem de prioridade: 

1. Preços Unitários Indicativos, divulgados diariamente pelo Mercado Secundário da 

ANBIMA no site http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/taxas-de-titulos-publicos.htm. 

Os PUs para abertura de D+1 são obtidos corrigindo-se os preços de fechamento de D0 

pelo fator dia da taxa DI, divulgada pela B3, diariamente, no site http://www.b3.com.br;  

2. Caso o preço não seja divulgado pela ANBIMA, a taxa prefixada de mercado (i252) será 

calculada de acordo com a metodologia do PIC, descrita anteriormente. No caso de 

ausência de PIC para algum vencimento, a taxa de mercado apurada será resultado da 

interpolação dos vértices adjacentes. Em seguida, o PU é calculado segundo a 

metodologia descrita nesta seção; 

3. Na hipótese da não divulgação de taxa para o primeiro vencimento aberto de LTN é 

utilizada a ETTJ Prefixada Brasileira, obtida a partir dos vértices das Taxas Referenciais 

DI x Pré divulgados, diariamente, pela B3 no site http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-

e-indices/servicos-de-dados/market-data/historico/boletins-diarios/pesquisa-por-

pregao/pesquisa-por-pregao/ no arquivo “Mercado de Derivativos - Taxas de Mercado 

para Swaps”. Posteriormente, o PU do título é calculado, de acordo com a metodologia 

apresentada nesta seção. 

Títulos Pré-Fixados: NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F: 

Características 

● Prazo: Definido pelo Ministro de Estado da Fazenda, quando da emissão do título 

● Modalidade: Nominativa 

● Forma de Colocação: Oferta pública ou direta, em favor do interessado 

● Valor Nominal: Múltiplo de R$ 1.000,00 

● Rendimento: Deságio sobre o valor nominal 

● Taxa de Juros: Definida pelo Ministro de Estado da Fazenda, quando da emissão, em 

porcentagem ao ano, calculada sobre o valor nominal 

● Pagamento de Juros: Semestralmente, com ajuste no primeiro período de fluência, 

quando couber, e o primeiro cupom de juros a ser pago contemplará a taxa integral 

definida para seis meses, independentemente da data de emissão do título 

● Resgate: Pelo valor nominal, na data do vencimento 

http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/taxas-de-titulos-publicos.htm
http://www.b3.com.br/
http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/historico/boletins-diarios/pesquisa-por-pregao/pesquisa-por-pregao/
http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/historico/boletins-diarios/pesquisa-por-pregao/pesquisa-por-pregao/
http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/historico/boletins-diarios/pesquisa-por-pregao/pesquisa-por-pregao/
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● Referência Legal: Lei nº 13.043 de 13/11/2014 e Artigo 7º do Decreto no 9.292, de 

23/02/2018 

 

Metodologia: 

𝑃𝑈𝑗𝑢𝑟𝑜𝑠 = [(1 + 𝑖𝑐𝑢𝑝𝑜𝑚)
6
12] − 1 ∗ 1000 

𝑃𝑈 = [∑
𝑃𝑈𝑗𝑢𝑟𝑜𝑠,𝑡

(1 + 𝑖)
𝑑𝑢𝑡
252

𝑇

𝑡=𝑡0

] + [
𝑃𝑟

(1 + 𝑖)
𝑑𝑢𝑡
252

] 

Onde, 

● icupom: taxa de cupom de juros a ser paga regularmente nas datas pré estabelecidas 

(dut/252, exponencial) 

● i: taxa prefixada de mercado para o vencimento na data do cálculo 

● dut: dias úteis entre a data de cálculo e a data t 

● t: data de vencimento do título 

● Pr: Principal na data do vencimento 

 

Fonte Primária de Marcação: 

De acordo com a seguinte ordem de prioridade: 

4. Preços Unitários Indicativos, divulgados diariamente pelo Mercado Secundário da 

ANBIMA no site http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/taxas-de-titulos-publicos.htm. 

Os PUs para abertura de D+1 são obtidos corrigindo-se os preços de fechamento de D0 

pelo fator dia da taxa DI, divulgada pela B3, diariamente, no site http://www.b3.com.br;  

5. Caso o preço não seja divulgado pela ANBIMA, a taxa prefixada de mercado (i252) será 

calculada de acordo com a metodologia do PIC, descrita anteriormente. No caso de 

ausência de PIC para algum vencimento, a taxa de mercado apurada será resultado da 

interpolação dos vértices adjacentes. Em seguida, o PU é calculado segundo a 

metodologia descrita nesta seção; 

6. Na hipótese da não divulgação de taxa para o primeiro vencimento aberto de NTN-F é 

utilizada a ETTJ Prefixada Brasileira, obtida a partir dos vértices das Taxas Referenciais 

DI x Pré divulgados, diariamente, pela B3 no site http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-

http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/taxas-de-titulos-publicos.htm
http://www.b3.com.br/
http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/historico/boletins-diarios/pesquisa-por-pregao/pesquisa-por-pregao/
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e-indices/servicos-de-dados/market-data/historico/boletins-diarios/pesquisa-por-

pregao/pesquisa-por-pregao/ no arquivo “Mercado de Derivativos - Taxas de Mercado 

para Swaps”. Posteriormente, o PU do título é calculado, de acordo com a metodologia 

apresentada nesta seção. 

Títulos Indexados ao IGP-M: NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C 

Características: 

● Prazo: Definido pelo Ministro de Estado da Fazenda, quando da emissão do título 

● Modalidade: Nominativa 

● Forma de Colocação: Oferta pública ou direta, em favor do interessado 

● Data-base: Data de referência para atualização do Valor Nominal, podendo ser anterior 

a data de emissão 

● Valor Nominal na data-base: Múltiplo de R$ 1.000,00 

● Atualização do Valor Nominal: Pela variação do IGP-M (Índice Geral de Preços – 

Mercado) do mês anterior, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), desde a data-

base do título 

● Taxa de Juros: Definida pelo Ministro de Estado da Fazenda, quando da emissão, em 

porcentagem ao ano, calculada sobre o valor nominal atualizado; 

● Pagamento dos Juros: Semestralmente, com ajuste no primeiro período de fluência, 

quando couber, e o primeiro cupom de juros a ser pago contemplará a taxa integral 

definida para seis meses, independentemente da data de emissão do título 

● Resgate: Em parcela única, na data do vencimento 

● Referência Legal: Lei nº 13.043 de 13/11/2014 e Artigo 5º do Decreto no 9.292, de 

23/02/2018 

Metodologia: 

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝐼𝐺𝑃𝑀 = 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝐼𝐺𝑃𝑀,𝐴 ∗ (1 + 𝑃𝑟𝑜𝑗𝐼𝐺𝑃𝑀)
𝑑𝑢𝑡
𝑑𝑢  

𝑃𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜 = 1000 ∗ 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝐼𝐺𝑃𝑀 

𝑖𝑐𝑢𝑝𝑜𝑚 = (1 + 𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙)
6/12 − 1  (taxa semestral equivalente à taxa anual definida na característica do título) 

𝑐𝑡 = 𝑃𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜 + 𝑖𝑐𝑢𝑝𝑜𝑚 

Onde, 

● 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝐼𝐺𝑃𝑀: Fatoracumulado de correção do IGPM entre a data base e a data de cálculo; 

http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/historico/boletins-diarios/pesquisa-por-pregao/pesquisa-por-pregao/
http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/historico/boletins-diarios/pesquisa-por-pregao/pesquisa-por-pregao/
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● 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝐼𝐺𝑃𝑀,𝐴: Fator acumulado de correção do IGPM entre as datas base e do último 

aniversário do indexador; 

● 𝑃𝑟𝑜𝑗𝐼𝐺𝑃𝑀: projeção do IGPM entre as datas base e do último aniversário do indexador; 

● du: dias úteis totais entre o último e o próximo aniversário do indexador IGP-M; 

● 𝑑𝑢𝑡: dias úteis entre a data do último aniversário do indexador IGP-M e a data de cálculo; 

● 𝑐𝑡: taxa de cupom a ser paga regularmente nas datas pré-estabelecidas (Convenção: 

DU/252, Exponencial, Capitalização Semestral). 

 

Finalmente temos: 

𝑃𝑈 = [∑
𝑐𝑡

(1 + 𝑖)𝑑𝑢,𝑡/252

𝑇

𝑡=𝑡1

] + [
𝑃𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜,𝑇

(1 + 𝑖)𝑑𝑢,𝑇/252
] 

Onde: 

● 𝑃𝑡: Principal na data de vencimento 

● i: TIR de mercado para o para o vencimento na data de cálculo (Convenção: DU/252, 

Exponencial, Capitalização diária) 

● du,t: dias úteis entre a data de cálculo e a data t 

● t: datas de pagamento dos cupons de juros; 

● T: data de vencimento do título. 

 

Fonte Primária de Marcação: 

De acordo com a seguinte ordem de prioridade: 

1. Preços Unitários Indicativos divulgados pelo Mercado Secundário da ANBIMA no site 

http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/taxas-de-titulos-publicos.htm. Os PUs para 

abertura de D+1 são obtidos corrigindo-se os preços de fechamento de D0 pelo fator dia 

da taxa DI, divulgada, diariamente, pela B3 no site http://www.b3.com.br;  

2. Caso o preço não seja divulgado pela ANBIMA, a taxa de mercado (i) será calculada de 

acordo com a metodologia do PIC, descrita anteriormente. No caso de ausência de PIC 

para algum vencimento, a taxa de mercado apurada será resultado da interpolação dos 

vértices adjacentes. Em seguida, o PU é calculado segundo a metodologia descrita nesta 

seção; 

http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/taxas-de-titulos-publicos.htm
http://www.b3.com.br/
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3. Na hipótese da não divulgação de taxa para algum vencimento é utilizada a ETTJ de 

cupom IGP-M. Posteriormente, o PU do título é calculado, de acordo com a metodologia 

apresentada nesta seção. 

Títulos Indexados ao IPCA: NTN-B (Nota do Tesouro Nacional – Série B) 

Características: 

● Prazo: Definido pelo Ministro de Estado da Fazenda, quando da emissão do título 

● Modalidade: Nominativa 

● Forma de Colocação: Oferta pública ou direta, em favor do interessado 

● Data-base: Data de referência para atualização do Valor Nominal, podendo ser anterior 

a data de emissão 

● Valor Nominal na data-base: Múltiplo de R$ 1.000,00 

● Atualização do Valor Nominal: Pela variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo) do mês anterior, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), desde a data-base do título 

● Taxa de Juros: Definida pelo Ministro de Estado da Fazenda, quando da emissão, em 

porcentagem ao ano, calculada sobre o valor nominal atualizado 

● Pagamento dos Juros: Semestralmente, com ajuste no primeiro período de fluência, 

quando couber, e o primeiro cupom de juros a ser pago contemplará a taxa integral 

definida para seis meses, independentemente da data de emissão do título 

● Resgate: Em parcela única, na data do vencimento 

● Referência Legal: Lei nº 13.043 de 13/11/2014 e Artigo 4º do Decreto no 9.292 de 

23/02/2018, 

 

Metodologia: 

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝐼𝑃𝐶𝐴 = 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝐼𝑃𝐶𝐴,𝐴 ∗ (1 + 𝑃𝑟𝑜𝑗𝐼𝑃𝐶𝐴)
𝑑𝑢𝑡
𝑑𝑢  

𝑃𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜 = 1000 ∗ 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝐼𝑃𝐶𝐴 

𝑖𝑐𝑢𝑝𝑜𝑚 = (1 + 𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙)
6/12 − 1  (taxa semestral equivalente à taxa anual definida na característica do título) 

𝑐𝑡 = 𝑃𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜 + 𝑖𝑐𝑢𝑝𝑜𝑚 

Onde, 
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● 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝐼𝑃𝐶𝐴: Fatoracumulado de correção do IPCA entre a data base e a data de cálculo 

● 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝐼𝑃𝐶𝐴,𝐴: Fator acumulado de correção do IPCA entre as datas base e do último 

aniversário do indexador 

● 𝑃𝑟𝑜𝑗𝐼𝑃𝐶𝐴: projeção do IPCA divulgada pela ANBIMA para o mês corrente utilizada durante 

o período que não foi divulgado o IPCA pelo IBGE;  

● du: dias úteis totais entre o dia 15 do mês anterior a data do cálculo (inclusive) e o dia 15 

do mês do cálculo (exclusive); 

● 𝑑𝑢𝑡: dias úteis entre o dia 15 do mês anterior (inclusive) a data de cálculo e a data de 

cálculo (exclusive); 

● 𝑐𝑡: Cupom de juros. 

Finalmente temos: 

𝑃𝑈 = [∑
𝑐𝑡

(1 + 𝑖)𝑑𝑢,𝑡/252

𝑇

𝑡=𝑡1

] + [
𝑃𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜,𝑇𝑡

(1 + 𝑖)𝑑𝑢,𝑇/252
] 

Onde: 

● 𝑃𝑡: Principal na data de vencimento 

● i: TIR de mercado para o para o vencimento na data de cálculo (Convenção: DU/252, 

Exponencial, Capitalização diária) 

● du,t: dias úteis entre a data de cálculo e a data t 

● t: datas de pagamento dos cupons de juros; 

● T: data de vencimento do título. 

Fonte Primária de Marcação: 

De acordo com a seguinte ordem de prioridade: 

1. Preços Unitários Indicativos, divulgados pelo Mercado Secundário da ANBIMA 

http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/taxas-de-titulos-publicos.htm. Os PUs para 

abertura de D+1 são obtidos corrigindo-se os preços de fechamento de D0 pelo fator dia 

da taxa DI, divulgada, diariamente, pela B3 no site http://www.b3.com.br;  

2. Caso o preço não seja divulgado pela ANBIMA, a taxa de mercado (i) será calculada de 

acordo com a metodologia do PIC, descrita anteriormente. Em seguida, o PU é calculado 

segundo a metodologia descrita nesta seção. 

3. Na hipótese da não divulgação de taxa para algum vencimento, as informações são 

obtidas interpolando as taxas de mercado dos vencimentos adjacentes conforme 

metodologia descrita no Anexo 5. Em seguida, o PU é calculado segundo a metodologia 

descrita nesta seção. 

http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/taxas-de-titulos-publicos.htm
http://www.b3.com.br/
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Títulos Privados 

Diversos tipos de títulos são considerados nesta categoria, como: 

● Debêntures 

● Notas Promissórias 

● CDBs: Certificados de Depósito Bancário 

● RDBs: Recibos de Depósito Bancário 

● LFs: Letras Financeiras de todos os níveis 

Para a marcação a mercado dos títulos privados compara-se diariamente os negócios efetuados 

em fundos administrados com a marcação em vigor para cada ativo. 

Para a checagem do estoque de títulos privados, realiza-se um processo diário de verificação 

que utiliza diferentes fontes de dados disponíveis em mercado para atingir maior robustez, 

especialmente devido à falta de uma fonte única de informações de preço/cupom e da relativa 

falta de liquidez dos papéis. São elas: B3 (Bovespa Fix), ANBIMA, CETIP Trader, Sistema 

REUNE ANBIMA, relatórios de corretoras de títulos e valores mobiliários que negociem os 

papéis, relatório de outros administradores fiduciários, prospectos de emissões primárias 

restritas e Sistema Nacional de Debêntures (SND, www.debentures.com.br). 

Caso as Debêntures a serem precificadas não tenham dados indicativos publicados pela 

ANBIMA e/ou nos casos em que a ANBIMA, por motivos alheios a vontade da Hashdex, não 

divulgar os dados em tempo hábil para o fechamento dos preços para cálculo de cotas e/ou em 

situações de stress pode-se definir o spread de crédito de marcação a ser utilizado no âmbito do 

Comitê de Precificação. Os dados a serem utilizados como referência para precificação no comitê 

para análise e definição deste spread serão: 

I. Coletados de, no mínimo, uma das fontes mencionadas neste item do manual; 

II. De fontes que tem funcionamento regular no mercado; 

III. Obtidos, no máximo, em até 15 dias da data de análise; 

IV. Analisados individualmente e em grupos de ativos com risco similares. Caso haja outliers 

à amostragem, estes deverão ser cuidadosamente analisados de forma a refletir a 

dinâmica de mercado; 

V. Analisados também via volume de operações, caso exista tal informação. 

As situações de stress são aquelas que se caracterizam por restrições e/ou eventos que 

comprometam consideravelmente a capacidade de pagamento da companhia e que não se 

refletem instantaneamente no mercado secundário. Por exemplo, uma empresa entra com 

pedido de Recuperação Judicial pós divulgação das taxas ANBIMA. 
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As situações que demandam medidas conservadoras são aquelas em que o Comitê de 

Precificação identifica que a taxa indicativa primária não representa a visão mais coerente do 

perfil de crédito da companhia. Por exemplo, um ativo indexado à inflação que o mercado 

acompanhe através de curvas de inflação distintas pode ocasionar distorções no preço do ativo. 

Neste caso, o Comitê pode adotar a taxa de marcação mais conservadora. 

Outras considerações: 

● Vale ressaltar que as informações de mercado secundário do SND e da Bovespa Fix só 

existem para debêntures. 

● Para papéis indexados a “CDIE + taxa absoluta”, é sempre feita a conversão desta taxa 

para uma taxa no padrão “percentual do CDI”, com base na curva a mercado pré-fixada 

e no vencimento do título no dia em questão. 

● Dos três tipos de CDBs que podem ser registrados na Cetip (“S”, com cláusula de 

recompra, “N”, sem cláusula de recompra e “M”, recompra a mercado) os tipos “N” e “M” 

são considerados no processo de marcação a mercado (CDBs do tipo “S” são levados na 

curva). Para estes títulos, três avaliações são realizadas diariamente: 

○ Verificação da adequação da taxa de mercado do CDB com a avaliação interna 

de risco para o emissor; 

○ Verificação da consistência da precificação dos ativos de mesmo emissor na 

carteira consolidada de todos os fundos administrados, avaliando-se se as taxas 

de todos os CDBs estão “coerentes” entre si, ou seja, não apresentem 

discrepância de taxa superior a um determinado limite cadastrado, para uma 

determinada diferença de prazo (vale ressaltar que, assim como para as outras 

classes de ativos, os limites e metodologia são estabelecidos pela equipe de 

Precificação). 

○ Comparação entre as taxas de precificação atuais com as taxas de novas 

posições de CDBs (do tipo “N” ou “M”) observadas na carteira dos Fundos de 

Investimento administrados pela Hashdex. Vale destacar que diferenças como 

prazo e volume são consideradas nesta análise. 

 

 

Títulos de Captação Bancária: CDB, LCA, LC, LCI, LF, LFS, LFSN, RDB: 

Pós e Pré Fixados 

Características: 

● Prazo: Definido na contratação da operação 
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● Valor Nominal: Definido na contratação da operação 

● Remuneração: Prefixada ou pós-fixada 

● Pagamento de Juros: Na data de vencimento ou periódicos 

● Juros: Fixos ou spread ao ano, em base 252 dias úteis ou 360/365 dias corridos. 

● Amortização: Incidente sobre o Valor Nominal de Emissão (VNE) ou Valor Nominal 

Remanescente Atualizado 

● Resgate do Principal: Em parcela única, na data do vencimento, pelo valor nominal mais 

o montante de juros ou em datas definidas 

Metodologia: 

Os Certificados de Depósitos Bancários (CDB), Letras de Câmbio (LC), Letras de Crédito 

Agrícola (LCA), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letra Imobiliária Garantida (LIG), Letras 

Financeiras, Letras Financeiras Subordinadas – LFS e LFSN e os Recibos de Depósitos 

Bancários (RDB) são valorizados pela taxa de emissão da data de início de rentabilidade até a 

data de vencimento e trazidos a valor presente pela taxa de mercado conforme a característica 

do ativo e as fórmulas descritas no Anexo 4: Conceitos Fundamentais. 

Letras Financeiras Subordinadas – Elegíveis para compor PR, Capital Complementar (LFSC), 

são calculadas pela soma dos valores presentes dos fluxos de juros projetados até 2100. No 

caso de existência de opção de recompra o valor de cada vértice é ponderado pela probabilidade 

de não exercício até a data anterior acrescido do valor do principal ponderado pela probabilidade 

de exercício na data do vértice cujas fórmulas estão descritas no Anexo 4: Conceitos 

Fundamentais. 

Fonte Primária de Marcação: 

A. CDB, LC, LCA, LCI, LF e RDB - não subordinados 

De acordo com a seguinte ordem de prioridade: 

1. Taxas e PU indicativos ANBIMA, caso a Associação divulgue as informações. Quando da 

disponibilização somente da taxa indicativa, a equipe de precificação da Hashdex irá 

calcular o preço; 

2. Para o ativo que não tenha referência ANBIMA, a taxa de mercado é dada pela mediana 

das taxas coletadas juntamente a um pool de players para elaboração do PIC; 

3. Quando os dados para cálculo do PIC não forem de qualidade/quantidade mínima, a taxa 

de mercado do ativo será pela construção de curvas para cada emissor, com base em 

coleta de taxas ou operações do referido emissor verificadas no administrador, que serão 

determinadas por metodologias internas considerando informações como rating do 
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emissor e prazo. A curva de precificação representa a taxa de desconto i que será 

utilizada para o cálculo do valor presente de cada ativo; 

4. A taxa de mercado será formada pela curva livre de risco adicionado do spread de compra 

(conforme descritas no Anexo 4: Conceitos Fundamentais) alinhado com o 

monitoramento do risco de crédito dos emissores e devedores dos ativos constantes nas 

carteiras dos fundos. 

B. CDBS, LFS, LFSN e RDB - subordinados 

De acordo com a seguinte ordem de prioridade: 

● Taxas e PU indicativos ANBIMA, caso a Associação divulgue as informações. Quando da 

disponibilização somente da taxa indicativa, a equipe de precificação da Hashdex irá 

calcular o preço; 

● Para o ativo que não tenha referência ANBIMA, a taxa de mercado é dada pela mediana 

das taxas coletadas juntamente a um pool de players para elaboração do PIC; 

● Quando os dados para cálculo do PIC não forem de qualidade/quantidade mínima, a taxa 

de mercado aplicada é obtida através das curvas de precificação subordinadas por 

emissor, onde são consideradas as curvas dos emissores para operações não 

subordinadas assim como as operações subordinadas de todos os emissores, o rating, e 

o prazo das operações; 

● A taxa de mercado será formada pela curva livre de risco adicionado do spread de compra 

alinhado com o monitoramento do risco de crédito dos emissores e devedores dos ativos 

constantes nas carteiras dos fundos. 

Operações Compromissadas com Lastro em Títulos de Renda 

Fixa 

Características: 

Operações compromissadas pré-fixadas sem liquidez diária são marcadas a mercado tomando-

se como base a taxa da curva de juros pré-fixados para o prazo a decorrer, acrescida de um 

spread característico desse tipo de operação. Este spread é encontrado pela interpolação da 

curva formada pelos seguintes pontos: spread entre a SELIC e o CDI do dia; spread para a 

compromissada de prazo de 3 meses; spread para a compromissada de prazo de 6 meses. O 

spread das compromissadas de 3 e 6 meses utilizado é a média dos valores enviados por um 

pool de corretoras diariamente. Operações compromissadas pós-fixadas sem liquidez diária são 

marcadas tomando-se como base a taxa na qual a operação foi fechada. Para operações 
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compromissadas negociadas com liquidez diária, a marcação a mercado será realizada com 

base na taxa de revenda/recompra na qual a operação foi fechada. 

Metodologia Pré-Fixados: 

O spread sobre a taxa livre de risco, que será considerado constante ao longo do tempo, é 

calculado como a diferença entre a taxa da ETTJ Prefixada na data da operação e a taxa da 

operação. 

𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 = [
(1 + 𝑖0)

(1 + 𝑖)
] − 1 

𝑃𝑈 =
𝑉

(1 + 𝑖𝑑𝑐 + 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑)𝑑𝑢/252
 

Onde, 

● 𝑖0: taxa da operação 

● i: taxa livre de risco para a data de vencimento do título no dia da operação conforme 

descrito em Curvas Referenciais para marcação a mercado de taxas no Brasil. 

● 𝑖𝑑𝑐: taxa livre de risco para o vencimento da operação compromissada na data de cálculo 

conforme descrito em Curvas Referenciais para marcação a mercado de taxas no Brasil. 

● Spread: Diferença entre a TIR e a taxa de mercado na data da operação 

● V: Valor de resgate 

 

Metodologia Pós-Fixados: 

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜 = ∏{1 + [(1 + 𝑖𝑡)
1/252 − 1] ∗ 𝑃}

𝑡𝑛−1

𝑡=𝑡0

 

𝑉𝑁𝐶 = 𝑉𝑖 ∗ 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜 

Onde: 

● VNC: Valor nominal corrigido 

● Vi: Valor inicial 

● 𝑖𝑡: taxa do indexador selecionado para a remuneração a data t; 
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● P: percentual contratado no início da operação; 

● 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜: fator de correção (taxa contratada) entre as datas de emissão e de 

cálculo; 

● 𝑡0: Data de emissão 

● 𝑡𝑛−1: dia anterior à data de cálculo; 

● i: taxa livre de risco para o vencimento da operação compromissada na data de cálculo 

conforme descrito em  Curvas Referenciais para marcação a mercado de taxas no Brasil. 

Cotas de Fundos 

Cotas de Fundos abertos 

Características: 

Fundo abertos são aqueles em que os cotistas podem solicitar o resgate de suas cotas a qualquer 

tempo. 

Metodologia: 

A avaliação das cotas de fundos abertos é realizada através da cota divulgada pelo administrador 

do fundo. 

Fonte Primária de Marcação: 

Administrador do fundo 

Cotas de Fundos fechados 

Características: 

Fundos fechados são aqueles com prazo determinado de duração e que não admitem o resgate 

das cotas durante o período de duração do fundo. A única forma de pagamento aos cotistas do 

fundo é através da amortização das cotas. Ao final do prazo de duração do fundo, as cotas podem 

ser resgatadas, quando, então, o fundo é encerrado. 
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As cotas dos fundos fechados podem ser transferidas através de cessão de cotas, 

diferentemente dos fundos abertos. Todavia, se o detentor das cotas de fundos fechados for: (i) 

Fundos de Investimentos abertos, regulados pela Instrução CVM 555 ou (ii) Investidores Não 

Residentes; a transferência das cotas de fundos fechados detidas por estas 2 entidades somente 

poderão ocorrer dentro do mercado secundário, isto é Bolsas de Valores ou de Mercadorias e 

Futuros ou em mercado de balcão organizado. 

As modalidades de fundos fechados mais comuns no mercado de capitais brasileiro são: (i) 

Fundos de Investimento (regulados pela Instrução CVM 555, na modalidade de fundos 

fechados), (ii) Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), (iii) Fundos de 

Investimento em Participações (FIPs), (iv) Fundo Mútuo de Investimento em Empresas 

Emergentes (FMIEEs), (v) Fundos de Investimento Imobiliários (FIIs), (vi) Fundo de 

Financiamento da Indústria Cinematográfica Internacional (Funcine). 

Metodologia e Fonte Primária de Marcação: 

A avaliação de cotas de fundos fechados obedece necessariamente a seguinte ordem de 

prioridade: 

1. Caso a cota seja negociada no mercado secundário de ambiente eletrônico é utilizado o 

preço de fechamento da bolsa onde o fundo é negociado; 

2. Caso a cota não seja negociada no mercado secundário de ambiente eletrônico, a 

cotação de mercado será estimada pela mediana das cotações fornecidas por um pool 

de players participantes do mercado para elaboração do PIC. 

3. É utilizada a cota divulgada pelo administrador do fundo. 

Cotas de Fundos Listados em bolsa de valores 

Metodologia: 

A avaliação de cotas de fundos fechados obedece necessariamente a seguinte ordem de 

prioridade: 

1. Caso a cota seja negociada no mercado secundário de ambiente eletrônico é utilizado o 

preço de fechamento da bolsa onde o fundo é negociado; 

2. Caso o fundo seja considerado ilíquido, a área de risco pode autorizar a utilização da cota 

divulgada pelo administrador do fundo. 
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Cotas de Fundos no exterior 

Características: 

Fundo no exterior são fundos constituídos fora do Brasil em que os cotistas podem solicitar o 

resgate de suas cotas a qualquer tempo. 

Metodologia: 

O Comitê de Precificação avalia e aprova em ata a metodologia de precificação dos agentes de 

cálculo do patrimônio líquido (NAV Calculator) do fundo investido no exterior para garantir que 

sua metodologia de precificação está aderente a metodologia estabelecida neste manual. 

Fonte Primária de Marcação: 

A avaliação de cotas de fundos no exterior obedece necessariamente a seguinte ordem de 

prioridade: 

1. Caso a cota seja negociada no mercado secundário de ambiente eletrônico com liquidez 

é utilizado o preço de fechamento da bolsa onde o fundo é negociado; 

2. Caso o fundo seja considerado ilíquido, a área de risco pode autorizar a utilização da cota 

divulgada pelo administrador do fundo. 
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Anexo 1 - Orientações para Eventos de Distribuição de 
Rede (Network Distribution Events)  

O que são Eventos de Distribuições de Rede?  

Os Eventos de Distribuições de Rede são eventos que geram crédito de tokens de ativos digitais 

a um detentor de um determinado ativo digital. Os tokens creditados podem ser do mesmo ativo 

ou de um novo ativo.  

O mapeamento da precificação destes eventos determina seu tratamento na carteira dos fundos 

administrados pela Hashdex.  

Tipos de Eventos de Distribuição de Rede (Network Distribution Events) 

As distribuições de rede podem ser de 3 tipos: Hard Forks, Air Drops e Emissões (emissions).   

Hard Forks 

A maioria dos Ativos Digitais, incluindo Bitcoin e Ethereum, são de código aberto - o que significa 

que qualquer usuário pode baixar o software, modificá-lo e, então, propor modificações no ativo 

digital aos seus usuários e mineradores. Quando uma modificação é introduzida e a maioria 

substancial de usuários e mineradores consente com ela, a mudança é implementada e a rede 

permanece ininterrupta.  

No entanto, se porção inferior à maioria substancial de usuários e mineradores consentir com a 

modificação proposta, e a modificação não for compatível com o software antes da modificação 

proposta, a consequência seria o que é conhecido como um "fork" da rede em duas redes 

incompatíveis - uma executando o software original e a outra executando o software modificado. 

O efeito de tal bifurcação seria a existência de duas versões do ativo digital rodando em paralelo 

com os detentores de tokens da versão anterior, normalmente tendo o mesmo saldo de tokens 

na nova versão -  mas sem intercambiabilidade entre estes.  

Exemplos notáveis de Hard Forks incluem os forks de Bitcoin, que criaram o Bitcoin Cash no final 

de 2017, e o fork de Bitcoin Cash em 2018, que criou o Bitcoin SV. 
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Airdrops 

Um evento de Airdrop ocorre quando um ativo digital é concedido aos detentores de um ativo 

digital existente de forma pontual ou ocasional. 

Muitas redes de ativos digitais distribuem tokens gratuitos na forma de Airdrops para suas 

comunidades visando aumentar a visibilidade do projeto, o fornecimento circulante e estimular 

operações e trades. Essas distribuições gratuitas são comumente conhecidas como Airdrops.  

A maioria dos Airdrops atualmente são “recompensas”, que compensam tokens por completar 

tarefas simples de mídia social (ingressar no grupo do Telegram, repostagem no Twitter, etc). 

Outros airdrops oferecem recompensas simplesmente por manter um ativo digital específico, 

sem expectativa de qualquer consideração recíproca. 

Eventos de Emissão (Emissions) 

Os eventos de emissões fazem parte do protocolo de alguns ativos digitais que fornecem 

recompensas regulares, normalmente na forma de "gás" que alimenta as transações na própria 

rede. 

Um exemplo de ativo que tem eventos de emissões regulares é NEO, que faz a distribuição do 

token GAS para todos os detentores de NEO a uma taxa predefinida em cada geração de bloco. 

O GAS é usado para pagar transações na rede NEO. 

Desafios ao Lidar com Eventos de Distribuição de Rede 

A Hashdex pode não ser capaz de perceber os benefícios econômicos dos Eventos de 

Distribuição de rede, imediatamente ou nunca, o que poderia afetar adversamente o Valor 

Patrimonial Líquido da cota dos Fundos.  

A Hashdex pode não ser capaz, ou pode não ser prático, garantir ou realizar transações para 

comprar ou vender o novo ativo por vários motivos, tais como: 

● Falta de suporte para o novo ativo pelo custodiante que presta serviços de custódia para 

os ativos digitais da Hashdex.  

● A Hashdex pode auferir que não há maneira segura ou prática de custodiar o novo ativo. 

● A tentativa de adquirir o novo ativo pode representar um risco inaceitável para a posse 

do ativo original (por exemplo, reivindicar um ativo pode exigir a exposição de chaves 

privadas em um ambiente online). 
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● Os custos de adquirir ou manter a posse do novo ativo digital excedem os benefícios de 

possuí-lo. 

● Como as distribuições de rede são eventos descentralizados que podem ser 

desencadeados a qualquer momento, por qualquer grupo de membros da comunidade, 

e podem ter um alcance limitado em seu anúncio, pode não ser viável monitorar, ter 

conhecimento da existência ou participar de eventos Distribuições de Rede. 

● Leis, regulações ou outros fatores podem impedir que os fundos se beneficiem do novo 

ativo, mesmo se houver uma maneira segura e prática de custodiá-lo. 

● O novo ativo não pode ser suportado, temporária ou permanentemente, por nenhuma das 

exchanges ou mesas de negociação (OTC’s) em que os Fundos estão autorizados a 

negociar. 

● O novo ativo pode não ter um preço de referência calculado pela fonte de preços definidas 

pelos critérios deste manual .  

Monitoramento da Ocorrência de Eventos Distribuições de Rede 

A Hashdex monitorará constantemente o ecossistema dos ativos digitais mantidos na carteira 

dos fundos por ela geridos e/ou administrados para identificar, compreender e se preparar para 

potenciais Eventos de Distribuições de Rede. 

Para cada ativo que compõe o portfólio de cada um dos fundos, serão adotadas as seguintes 

medidas: 

● Assinar as páginas de anúncios do líder de implementação;  

● Monitoramento dos principais canais de mídia social, incluindo Twitter, Reddit e Telegram; 

● Monitoramento da lista de ativos disponíveis em cada uma das exchanges elegíveis para 

detectar e identificar cada novo ativo; 

Diretrizes para Eventos de Hard Fork  

As seguintes diretrizes gerais serão seguidas pela Hashdex por ocasião de um evento de Hard 

Fork:  

● O ativo com maior capitalização de mercado pós Hard Fork será considerado o ativo 

original e o com menor capitalização de mercado será considerado o novo ativo. 
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● O ativo original herdará o histórico de preço e liquidez do ativo pré-fork; o novo ativo não 

herdará o histórico de preço e liquidez e será tratado como uma nova listagem. 

● Se uma fonte de precificação confiável para um ativo digital não puder ser encontrada, o 

ativo terá o preço de 0 até que uma fonte de precificação confiável seja encontrada.  

● O novo ativo será incluído no Valor Patrimonial Líquido das cotas dos Fundos assim que 

todos os critérios abaixo forem atendidos: 

○ O ativo possui um preço de referência confiável aceito pelo administrador dos 

Fundos;  

○ O valor do ativo na carteira é de pelo menos 0,5% do  Valor Patrimonial Líquido 

da cota do Fundo;  

○ Pelo menos um dos custodiantes do Fundo sustenta o ativo e ele pode ser 

reivindicado das participações originais de forma segura; 

● Quando o novo ativo é incluído no Valor Patrimonial Líquido das cotas dos Fundos, aplica-

se o seguinte: 

○ Se a capitalização de mercado do novo ativo o tornasse elegível para satisfazer 

os critérios de inclusão do índice de referência do fundo, ele é retido na carteira 

até o próximo rebalanceamento; 

○ Se a capitalização de mercado do novo ativo não for expressiva o suficiente para 

qualificá-lo à inclusão no índice de referência do fundo, a posição será liquidada 

assim que o custodiante puder transferi-lo e uma exchange ou contraparte OTC 

puder negociá-la. Os recursos oriundos da transação serão investidos para 

reequilibrar o Fundo ao seu índice de referência. 

● Se o novo ativo não estiver incluído no Valor Patrimonial Líquido das cotas dos fundos e 

seu valor de ativo na carteira puder ser calculado como acima de 0,5% do Valor 

Patrimonial Líquido das cotas dos fundos, ou sempre que um ativo bifurcado possa estar 

afetando as avaliações, a Hashdex emitirá uma comunicação a qualquer investidor que 

solicitar um resgate após a bifurcação e antes da inclusão do ativo no Valor Patrimonial 

Líquido da cota,  informando que existe a possibilidade de um ativo bifurcado agregar 

valor ao Valor Patrimonial Líquido da cota no futuro. 
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Diretrizes de Eventos de Airdrops 

Como os eventos do Airdrop são uma das principais formas de inicializar um novo ativo digital, 

tokens com pouco ou nenhum valor são criados e distribuídos em uma frequência que faria com 

que os custos de reivindicá-los e liquidá-los seriam superiores aos benefícios de seu valor. 

No entanto, alguns tokens lançados via eventos de Airdrops podem crescer em valor e se tornar 

significativos para o fundo. Nesse caso, a Hashdex pode decidir reivindicá-lo e incluí-lo no Valor 

Patrimonial Líquido da cota do fundo em benefício dos cotistas existentes. 

As seguintes orientações serão seguidas pela Hashdex quando um evento de Airdrop for 

detectado:  

● Se o evento de Airdrop for recepcionado em um ativo digital que já compõe a carteira do 

fundo: 

○ Se a origem puder ser claramente verificada com confiança, a Hashdex irá liquidar 

os ativos recebidos e usar para reenquadrar o fundo.  

○ Se a origem não puder ser verificada com clareza e o valor do depósito 

representar mais de 0,5% do Valor Patrimonial Líquido da cota do fundo, a 

Hashdex devolverá os ativos para o endereço de onde eles foram enviados, 

deduzindo os custos envolvidos na transferência. Se o custo de transferência do 

ativo for superior ao valor do ativo, ele será incluído no Valor Patrimonial Líquido 

da cota do Fundo.  

○ Se a origem não puder ser verificada com clareza e o valor do depósito 

representar menos de 0,5% do Valor Patrimonial Líquido da cota do Fundo, a 

Hashdex incluirá os ativos no Valor Patrimonial Líquido da cota do Fundo e 

utilizara-o para reenquadrar o Fundo. 

● Se o Evento de Airdrop for recepcionado em uma conta em exchange e essa exchange 

oferecer suporte para a venda do ativo, a posição será liquidada assim que identificada. 

● O ativo descartado será incluído no Valor Patrimonial Líquido da cota assim que todos os 

critérios abaixo forem atendidos: 

○ O ativo possui um preço de referência confiável aceito pelo Administrador dos 

fundos que compõem o layer offshore; 

○ O valor do ativo na carteira é de pelo menos 0,5% do Valor Patrimonial Líquido da 

cota do fundo.  
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○ O ativo pode ser reclamado de forma segura pelo custodiante do ativo original, 

sem impor riscos aos ativos atuais custodiados pelo prestador de serviço.  

● Quando o novo ativo é incluído no Valor Patrimonial Líquido da cota do fundo, aplica-se 

o seguinte: 

○ Se a capitalização de mercado do novo ativo o tornasse elegível para satisfazer 

os critérios de inclusão do índice de referência do Fundo, ele é retido na carteira 

até o próximo rebalanceamento. 

○ Se o valor de mercado do novo ativo não for expressivo o suficiente para satisfazer 

os critérios de inclusão do índice de referência do fundo, a posição será liquidada 

assim que o custodiante puder transferi-la e uma exchange ou contraparte OTC 

puder negociá-la. Os recursos são investidos para reenquadar o Fundo ao seu 

Índice de referência. 

Diretrizes de Eventos de Emissões 

As diretrizes a seguir serão seguidas pela Hashdex para gerenciar os eventos regulares de 

Emissões: 

● A Hashdex irá monitorar o saldo de ativos não reclamados em seus custodiantes pelo 

menos uma vez por mês. 

● Se o saldo de tokens não reclamados representar mais de 0,05% do Valor Patrimonial 

Líquido da cota do fundo, a Hashdex solicitará que o custodiante reivindique os tokens; 

● O saldo do ativo emitido será incluído no Valor Patrimonial Líquido da cota do Fundo, 

caso ocorra uma das seguintes situações: 

○ O saldo é automaticamente reclamado e apresentado nos relatórios de um 

custodiante ou câmbio. 

○ O saldo representa pelo menos 0,05% do Valor Patrimonial Líquido da cota do 

Fundo. 

No evento de rebalanceamento do índice, se o ativo emitido não fizer parte do Índice, todo o 

saldo reclamado será liquidado. 
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Anexo 2: CF Benchmarks - Metodologia de 
Precificação 

Introdução 

Os Índices são projetados para medir o desempenho de uma parte material do mercado geral de 

ativos digitais. Os ativos digitais são elegíveis para inclusão nos Índices se satisfizerem os 

critérios definidos em “Elegibilidade do Índice” dispostos nas respectivas metodologias. Os 

Índices, os seus constituintes e as suas formas de ponderação são ajustados periodicamente 

para refletir as mudanças no mercado de ativos digitais. 

Para o Nasdaq Crypto Index (NCI), na Data de Início, o preço de fechamento do Índice é definido 

em 1.000. Os constituintes NCI iniciais são selecionados como se a data de início fosse um dia 

de reconstituição e rebalanceamento. O NCI é calculado pela CF Benchmarks Limited ou outro 

agente de cálculo designado pela Nasdaq. O preço de fechamento do Índice é calculado uma 

vez por dia em Dias Úteis às 3:00:00 PM ET. 

Os Constituintes do Índice, as ponderações dos Constituintes do Índice e preço de fechamento 

do Índice serão publicados diariamente pela CF Benchmarks.  

Metodologia de Precificação  

O Nasdaq Crypto Index é calculado a cada segundo ao longo de um dia de negociação de 24 

horas, sete dias por semana, usando ofertas publicadas em tempo real e cotações de pedido 

para os ativos constituintes do Índice observados nas “Core Exchanges” por meio da API 

publicamente disponível. O NCI é baseado na soma dos preços ponderados dos ativos digitais 

de Core Exchanges. 

No caso do NCI, a metodologia da precificação é essa discriminada:  

PASSO 1: CÁLCULO DO PESO DE INFLUÊNCIA DE CADA EXCHANGE QUE INTEGRA A 

METODOLOGIA DE PRECIFICAÇÃO (“CORE EXCHANGE PARTICIPANTE”) 

Definir a operação de ponderação da Core Exchange Participante como Wk. Consulte o Preço 

de Liquidação Final para RVk, Ck, preço, Ck, volatilidadee Ck, volume. Calcule cada minuto na janela de 

preço de fixação (entre 2:50:00 e 3:00:00 PM ET) no Dia de Negociação menos um dia (T-1). 
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PASSO 2: CALCULAR O PREÇO DO ATIVO DIGITAL 

Os preços dos ativos digitais relevantes usados na construção do NCI para cada Core Exchange 

Participante são determinados pelo ponto médio entre o melhor lance (preço de compra mais 

alto) e o melhor preço de venda (preço de oferta mais baixa) sujeito às seguintes exclusões: 

Se a CF Benchmarks não conseguir recuperar o histórico de pedidos de Ativos Digitais de uma 

Core Exchange Participante que tenha mais de 30 segundos de existência antes do registro de 

data e hora do cálculo, essa exchange será omitida. 

Se o histórico de pedidos de Ativos Digitais de uma Core Exchange Participante exibir um 

mercado cruzado (lance sobre pedido), omitir um lance ou pedido, não dispuser nenhum lance 

ou pedido ou está em qualquer outro formato em desconformidade com o formato do registro 

pedido padrão, de modo que pode ser analisado de forma eficaz, essa exchange será omitida. 

Quando uma exchange é omitida, os pesos são ajustados para refletir o número reduzido de 

exchanges usadas no cálculo de precificação do ativo.  

PASSO 3: CALCULAR NCI 

A etapa final no cálculo de NCI se traduz na conversão dos preços de ativos digitais ponderados 

(Wj ∙ Pj) em tempo real preço do índice PR pela soma de K das Core Exchanges Participantes : 

 

 

 

METODOLOGIA DE PREÇO DE LIQUIDAÇÃO: 
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O preço de liquidação final (símbolo NCIS) é calculado uma vez a cada dia de negociação. O 

valor de liquidação será o Preço Médio Ponderado no Tempo (TWAP) calculado através dos 

Preços Médios Ponderados por Volume (VWAP) para cada minuto na janela de preço de 

liquidação (entre 2:50:00 e 3:00:00 PM ET). Fatores de penalidade (ajuste) se aplicam quando 

três ou mais Core Exchanges Participantes contribuem com a precificação de um ativo. Quando 

houver menos do que três Core Exchanges Participantes contribuindo para a precificação de um 

ativo digital, o volume de troca designado por RVk na Etapa 1 é aplicável. Se transações de 

nenhuma exchange forem recuperadas durante a janela de liquidação, os pesos das exchanges 

são ajustados para utilizar o número real de exchanges utilizadas no cálculo de precificação.  

PASSO 1: CALCULAR O VOLUME DE ATIVOS DIGITAIS DA EXCHANGE 

Calcule o volume da Core Exchange Participante, RVk, examinando os 30 (T- (1-30)) dias de 

negociação anteriores para determinar o volume médio negociado (uma medida de volume que 

reflete a atividade de negociação da Core Exchange Participant regular é semelhante à utilidade 

da informação dos cálculos de volatilidade histórica). A variável de 30 dias representa um mês 

por ano de contagem de 360 dias. 

PASSO 2: CALCULAR O FATOR DE PENALIDADE DE PREÇO ANORMAL PARA DEFINIR 

O PESO DA EXCHANGE 

Na ausência de um mercado global de "melhor lance/melhor oferta", um fator de penalidade 

(ajuste de preço anormal) é calculado para delinear atividade de negociação anômala indicando 

manipulação, iliquidez, grande bloco de negociação, ou questões operacionais que 

comprometem a representação de preços. 

Este ajuste é baseado puramente no preço. Ao examinar as Core Exchanges Participantes, 

aqueles com preços dentro de uma variação de desvio padrão do preço médio do ativo digital 

são incluídas (referidos como "exchanges normalizadas”) na fórmula. Para ativos digitais da Core 

Exchange participante que estão fora de um desvio padrão, um fator de penalidade é calculado 

proporcional à sua distância absoluta até o ponto médio. 

Por exemplo, se uma exchange tem 2,5 desvios padrão da mediana do ponto de preço, o fator 

de penalidade será um multiplicador de 1/2,5. O fator de ajuste de preço anormal é definido como: 
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onde Ck, preço  é o ajuste para preço anormal da k-ésima troca, Preçok é seu preço, epreço médio e 

σpreço são a mediana e o desvio padrão dos preços em todos as exchanges. 

PASSO 3: CALCULAR O FATOR DE PENALIDADE DE VOLATILIDADE ANORMAL PARA 

DEFINIR O PESO DA EXCHANGE 

Um fator de penalidade para séries de preços voláteis resultantes de efeitos de mercado de 

spreads de compra e venda amplos ou o efeito oposto (volatilidade de mercado nula) é calculado 

para delinear atividade de negociação anômala indicando manipulação, iliquidez, grande 

negociação em bloco ou questões operacionais que comprometem a representação de preços. 

Este ajuste é baseado puramente na volatilidade dos preços. Ao examinar Core Exchanges 

participantes, aquelas com volatilidade dentro de um desvio padrão da volatilidade mediana do 

ativo digital são incluídas (referidas como “exchanges normalizadas”) na fórmula. Para a 

volatilidade do preço do ativo digital fora de um desvio padrão, um fator de penalidade é calculado 

proporcional à sua distância absoluta até o ponto médio. 

Por exemplo, se uma exchange está a 2,5 desvios-padrão da mediana do ponto de preço da 

volatilidade, o fator de penalidade será um multiplicador de 1 / 2,5. O fator de ajuste de preço 

anormal é definido como: 

 

 

onde Ck, volatilidade é o ajuste para volatilidade anormal da k-ésima troca, Volatilidadek é sua 

volatilidade realizada (calculada como a soma dos retornos logados quadrados calculados para 
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cada minuto na precificação janela) epreço médio e a σpricevolatilidade são a mediana e o desvio padrão 

da volatilidade realizada em todas as Core Exchanges participantes. 

PASSO 4: CALCULAR FATOR DE PENALIDADE DE VOLUME ANORMAL PARA 

DETERMINAR O PESO DA EXCHANGE 

Um fator de penalidade para séries de volume anormal resultante de efeitos de mercado de 

grandes posições negociadas, ou o efeito oposto (baixos volumes como resultado de problemas 

técnicos da exchange) é calculado para delinear atividade de negociação anômala indicando 

manipulação, iliquidez, grande negociação em bloco ou questões operacionais que 

comprometem a representação do preço. 

Esse ajuste é baseado no volume normalizado, definido como o volume de negociação durante 

a janela de preços dividido pelo volume normal. Ao examinar as Core Exchange participantes, 

aquelas com volatilidade dentro de um desvio padrão do volume médio do ativo digital são 

incluídas (referidas como “exchanges normalizadas”) na fórmula. Para o volume do ativo digital 

da exchange fora de um desvio padrão, um fator de penalidade é calculado proporcional à sua 

distância absoluta até o ponto médio. 

Por exemplo, se uma exchange tem 2,5 desvios padrão da mediana do ponto de preço do volume 

normalizado, o fator de penalidade será um multiplicador de 1/2,5. O fator de ajuste de volume 

anormal é definido como: 

 

 

 

onde VolumeNormk  é o volume de negociação na k-ésima troca durante a janela de preços 

dividido por seu volume regular RVk, e MedVolumeNorm e σVolumeNorm são a mediana e o desvio padrão 

desta métrica em todas as Core Exchanges participantes.  
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PASSO 5: CALCULAR PESOS FINAIS DAS EXCHANGES 

Dados os volumes regulares e os ajustes de fator de penalidade de todas as exchanges, os 

pesos finais das exchanges são calculados dessa forma: 

 

 

Observe que o denominador é a soma do numerador entre as Core Exchanges contribuintes. 

Isso garante que os pesos das exchanges somarão exatamente um (1,00). Além disso, é 

comprovado matematicamente que cada fator de ajuste individual atinge um mínimo de √1 / 𝑘 , 

onde K é o número variável de trocas. 

Por exemplo, se houver quatro exchanges e uma exchange divergir substancialmente do campo 

nas três métricas do fator de penalidade, seu peso final chegará a (√1/4)
3

=  1/8 de seu 

respectivo peso base. 

Este exemplo mostra a perspectiva sobre os ajustes do fator de penalidade, em que se um 

grande player de mercado move os preços, esse grande player também aumentaria o volume 

negociado e a volatilidade - reduzindo assim a exchange para uma fração de seu peso base. 

ETAPA 6: CALCULAR NCIS 

A etapa final no cálculo de NCIS é converter os preços de ativos digitais ponderados (Wj ∙ Pj ) no 

preço do índice de liquidação Ps , somando para K Core Exchange participantes:   
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POLÍTICA DE RECÁLCULO E RECUPERAÇÃO 

Todos os erros de precificação devem ser informados ao CIOC e conectado ao livro de registro 

de erros do Nasdaq. O CIOC deve supervisionar a gestão e operação do Índice, incluindo o 

recálculo do Índice e / ou consulta a terceiros especialistas, conforme necessário. O Comitê da 

CF será competente para exercer a supervisão de quaisquer atividades relacionadas à 

determinação do Benchmark realizadas por terceiros, em particular sobre o Agente de Cálculo. 

O CIOC deverá: (i); revisar e aprovar recálculos e reformulações do Índice; (ii) desde que em 

circunstâncias exigentes, incluindo circunstâncias necessárias para manter a integridade do 

Índice ou do mercado, o Presidente e o Vice-Presidente podem aprovar em conjunto medidas 

temporárias, posteriormente revistas pelo Comitê na próxima reunião agendada; (iii) garantir que 

as partes interessadas sejam informadas de qualquer recálculo e / ou reformulação. 

 

 

Anexo 3: Metodologia de preços do CoinCap 

A metodologia abaixo foi extraída do CoinCap em dezembro de 2019. 

(https://coincap.io/methodology#methodology) 

O objetivo do CoinCap é dar, em tempo real, a visão mais precisa da negociação de criptomoedas 

ocorrendo ao redor do mundo. Construído para atender às necessidades dos entusiastas de 

criptomoedas, o CoinCap se adapta às demandas exclusivas dos mercados de criptomoedas. 

https://coincap.io/methodology#methodology
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Crypto Market vs. Mercado tradicional 

 

Ao agregar dados de exchanges de todo o mundo, a CoinCap fornece cálculos rápidos com 

controles para detectar e remover outliers. Isso garante que o cliente terá acesso aos preços que 

melhor representam o mercado global naquele determinado momento.  

Metodologia de Precificação da CoinCap 

Para calcular o preço de um ativo digital, a CoinCap analisa os dados dos mercados onde esse 

ativo é a base ou a cotação de uma negociação. Sempre que esse ativo digital é comprado ou 

vendido, ele contribui para a avaliação de preço do CoinCap. O sistema avalia cada unidade 

igualmente.  

O volume manuseado por uma exchange pesa sobre o nível de contribuição daquela exchange 

na determinação do preço de mercado.  

Por exemplo, se uma exchange transaciona 2.000 unidades de uma moeda em um dia e outra 

exchange transaciona 1.000 unidades dessa moeda, a primeira exchange terá duas vezes mais 

influência no cálculo do preço global do ativo digital que a outra exchange.  
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O debate sobre precificação muitas vezes leva a discussões sobre o volume e se o volume 

reivindicado por exchanges pode ou não ser verificado. A equipe CoinCap está ciente e monitora 

esses debates, mas até o momento, nenhuma ação foi tomada para ajustar a influência das 

exchanges. A detecção de valores discrepantes evita que qualquer exchange única mova o preço 

global de maneira inconsistente com o mercado. 

Conforme mencionado acima, a precificação dos ativos pela CoinCap é um agregado de dados 

de exchanges de todo o mundo. A CoinCap reconhece que atualmente não coleta dados de 

todas as fontes de negociação de criptomoedas. Para adicionar mais exchanges ao CoinCap, a 

equipe de desenvolvimento deve ser capaz de trabalhar com a API desta exchange para coletar 

dados adequadamente. A equipe de desenvolvedores do CoinCap tem por intenção continuar a 

incorporar mais exchanges na sua metodologia de precificação.  

Detecção de Valores Discrepantes (Outliers) pela CoinCap 

Há momentos em que a CoinCap recebe dados que podem ser imediatamente identificados 

como defeituosos ou fora da faixa de aceitação. Para proteger a integridade dos dados, a 

CoinCap identifica dados defeituosos e não permite que estes contribuam para os cálculos da  

CoinCap. A seguir estão as medidas de segurança postas em prática para proteger a integridade 

dos dados: 

1. Detecção de Valor Discrepante  

À medida que a CoinCap recebe dados de preços comerciais das exchanges, o sistema compara 

o preço da exchange com o preço global em tempo real daquele ativo. Se o preço estiver mais 

de 10% fora (acima ou abaixo) do preço global atual, os dados serão marcados como 

discrepantes. Isso não impede que o preço de um ativo ganhe ou perca valor rapidamente. Os 

preços vão subir e cair gradativamente nos mercados à medida que os pedidos de trades 

atendidos impactam os preços. A CoinCap aceita movimentos de preços incrementais. A 

detecção de valores discrepantes de 10% proíbe uma única exchange de relatar falsamente um 
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preço muito acima ou abaixo do mercado em tempo real. Esses preços atípicos aparecerão no 

site com notação, mas não serão usados no cálculo do preço global do ativo digital. 

2. Tratamento de dados antigos 

Para ter informações em tempo real disponíveis, o sistema da CoinCap está constantemente 

solicitando os dados comerciais mais atualizados das exchanges. As exchanges respondem com 

dados onde constam o registro de data e hora para mostrar que este é o dado atual. Às vezes, 

uma exchange enviará dados comerciais que não tenham um carimbo de data/hora recente. O 

sistema da CoinCap analisa o carimbo de data/hora de cada resposta para verificar se é recente. 

Quaisquer dados comerciais recebidos com um carimbo de data / hora com mais de quatro horas 

serão identificados como dados antigos. Esses dados antigos aparecerão no site com notação, 

mas não serão usados no cálculo do preço global do ativo. 

3. Novos Mercados 

Todas as novas exchanges ou novos mercados em exchanges existentes são inspecionados e 

verificados como precisos antes de os dados serem incorporados aos preços do CoinCap. Isso 

é feito para garantir que todos os mercados representados no CoinCap realmente existem e os 

usuários possam tomar medidas com segurança com base nas informações precisas e 

verificadas fornecidas.  
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Anexo 4: Conceitos Fundamentais 

Regime de Juros Simples 

Juros pagos apenas sobre o capital inicial, tal que: 

𝐹 = 𝑃(1 +  𝑖 ∗ 𝑛) 

Onde: 

● F: Valor Futuro do Investimento 

● P: Valor Presente  

● i: Taxa de juros 

● n: Número de intervalos unitários de tempo 

 

Regime de Juros Compostos 

Os Juros (formados no fim de cada intervalo unitário de tempo) são gerados pelo montante 

existente no início de cada intervalo, tal que: 

𝐹 = 𝑃(1 + 𝑖)𝑛 

Onde: 

● F: Valor Futuro do Investimento 

● P: Valor Presente  

● i: Taxa de juros 

● n: Número de intervalos unitários de tempo 

 

Taxa de Juros Efetiva 

Diz-se que uma taxa de juros é efetiva quando os juros são capitalizados somente uma vez no 

período da taxa, ou seja, para uma taxa de 15% a.a. os juros são acruados a cada ano. Para o 

regime de taxa nominal os juros dependem do período de capitalização, isto é, se a taxa ainda 
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for de 15% a.a. porém com capitalização mensal, os juros não são mais acruados ao ano, mas 

acruados mensalmente. 

 

Taxa de Juros Nominal 

Diz-se que uma taxa de juros é nominal quando os juros são acruados várias vezes durante o 

período da taxa. Isto é, para uma taxa de 12% a.a. capitalizados mensalmente os juros são 

acruados mensalmente e não anualmente, tal que: 

𝐹 = 𝑃 ∗ (1 +
𝑗

𝑘
)
𝑘.𝑚

 

Onde: 

● F: Valor Futuro do Investimento 

● P: Valor Presente  

● i: Taxa de juros nominal 

● k: Número de capitalizações no período da taxa nominal 

● m: Periodo de Aplicação da Taxa Nominal 

 

Taxa Over 

Taxa Over é uma taxa de juros nominal mensal com capitalização diária, porém válida somente 

para dias úteis. 

 

Taxa Linear 

A Taxa Linear é idêntica à taxa no regime de juros simples. É determinada pela relação entre 

taxa de juros considerada e o período de capitalização. Muitos dos instrumentos financeiros 

utilizam a taxa linear como por exemplo a Libor e a Prime Rate. 
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Estrutura a Termo 

Basicamente, a estrutura a termo representa a expectativa do comportamento futuro de uma 

determinada taxa. Ou seja, é a relação entre o tempo e a taxa, veja o gráfico abaixo: 

 

O gráfico acima representa a expectativa de como a taxa em questão deverá se comportar ao 

longo do tempo. 

 

Cupom Cambial 

Cupom Cambial consiste em instrumento financeiro que possibilita uma remuneração por uma 

taxa de juros onde o investidor não corre o risco de oscilação cambial. Ou seja, consiste em ser 

remunerado por uma taxa de juros mais a variação cambial. 

Exemplo 

A. DDI – Contrato futuro de juros em dólares 

Derivativo onde o ativo objeto é a diferença entre a variação do dólar (PTAX800 venda) e a 

variação do CDI (Cetip). 

B. Swap de US Dólar vs. CDI 

Instrumento financeiro sem caixa onde duas contrapartes pactuam uma troca de indexadores 

(Dólar e CDI) por um determinado período de tempo e sobre um montante previamente 

estabelecido. A liquidação se dará no vencimento do contrato por diferença. 
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Curvas Referenciais para marcação a mercado de taxas no Brasil 

É utilizada a taxa de juros livre de risco referente ao indexador do ativo obtida a partir da 

interpolação dos vértices das Taxas Referenciais de Swaps (DI x Pré e DI x IGP-M), 

considerando a forma de capitalização do ativo, divulgados diariamente pela B3 no endereço 

http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-

data/historico/boletins-diarios/pesquisa-por-pregao/ e no arquivo “Mercado de Derivativos - 

Taxas de Mercado para Swaps”.  

Caso a B3 não divulgue a Taxa Referencial DI x Pré serão utilizados os vértices de DI Futuro 

divulgados pela B3 e, caso, as informações não sejam disponibilizadas pela fonte serão 

considerados os dados do dia anterior. 

 

Anexo 5: Modelos de Interpolação 

Metodologia para taxa exponencial em dias úteis 

𝑖𝑡 =

[
 
 
 
 

((1 + 𝑖1)
𝑑𝑢1
252) . (

(1 + 𝑖2)
𝑑𝑢2
252

(1 + 𝑖1)
𝑑𝑢1
252

)

𝑑𝑢𝑡−𝑑𝑢1
𝑑𝑢2−𝑑𝑢1

]
 
 
 
 

252
𝑑𝑢𝑡

− 1  

Onde: 

• it: Taxa interpolada para a data t 

• i1: Taxa de mercado para a data do vértice 1 

• i2: Taxa de mercado para a data do vértice 2 

• dut: Dias úteis entre a data de cálculo e a data t 

• du1: Dias úteis entre a data de cálculo e a data do vértice 1 

• du2: Dias úteis entre a data de cálculo e a data do vértice 2 

http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/historico/boletins-diarios/pesquisa-por-pregao/
http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/historico/boletins-diarios/pesquisa-por-pregao/
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Metodologia para taxa linear em dias corridos 

𝑖𝑡 = {[(1 + 𝑖1.
𝑑𝑐1

365
) . (1 + (

(1 + 𝑖2.
𝑑𝑐2
365

)

(1 + 𝑖1.
𝑑𝑐1
365

)
) .

𝑑𝑐𝑡 − 𝑑𝑐1

𝑑𝑐2 − 𝑑𝑐1
)] − 1} .

365

𝑑𝑐𝑡
  

Onde: 

• it: Taxa interpolada para a data t 

• i1: Taxa de mercado para a data do vértice 1 

• i2: Taxa de mercado para a data do vértice 2 

• dct: Dias corridos entre a data de cálculo e a data t 

• dc1: Dias corridos entre a data de cálculo e a data do vértice 1 

• dc2: Dias corridos entre a data de cálculo e a data do vértice 2 

 

Anexo 6: Modelagem para análise do risco de crédito 
(rating interno de risco) 

Visando parametrizar de forma adequada a utilização de spreads na precificação de títulos 

emitidos por empresas privadas, foi desenvolvido pela equipe de Precificação uma metodologia 

que visa fundamentar o processo de rating dos emissores. Sendo assim, o rating – que pode ser 

revisado a qualquer momento - irá determinar o valor do spread, que é uma das componentes 

usadas na precificação dos papéis. A seguir é apresentado o detalhamento do processo: 

Fundamentos de Crédito: análise econômico-financeira  

Baseia-se nas demonstrações financeiras da empresa: balanços consolidados, se aplicáveis, 

dos dois últimos exercícios sociais encerrados, preferencialmente auditados, e último balancete 

disponível. Trata-se da mensuração e qualificação da situação econômico-financeira da 

empresa, através de seus demonstrativos. Nesta fase são avaliados em detalhe os fundamentos 
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de crédito dos emissores/contrapartes, com forte ênfase em fluxo de caixa (capacidade de 

pagamento) e estrutura de capital. Os seguintes pontos merecem atenção especial: 

• Geração de caixa: É de grande importância a análise da geração operacional de caixa 

para a avaliação da futura capacidade de pagamento da empresa, uma vez que a mesma 

pode apresentar baixa lucratividade e alta geração de caixa, ou vice-versa. 

Primeiramente, o cálculo da geração operacional de caixa vai demonstrar o volume de 

recursos que a empresa obteve através da atividade operacional. Tão importante quanto 

o cálculo da geração de caixa, é entender como este é utilizado pela empresa, isto é, 

mapear o percentual utilizado para investimento (expansão, atualização tecnológica, 

etc.), para saldar dívidas ou para distribuir aos acionistas. A partir da cuidadosa análise 

da geração de caixa será possível concluir sobre a capacidade da contraparte em cobrir 

seu cronograma de serviço da dívida (interest coverage). 

• Alavancagem em capital de terceiros/ Endividamento: Deve ser analisada a 

proporção de capital de terceiros – para cada unidade de capital próprio – que a empresa 

utiliza nas suas operações. Um potencial risco será a eventual constatação de que a 

alavancagem em capital de terceiros não só é significativa, como também está 

representada principalmente por passivos onerosos (empréstimos, emissões de dívida, 

etc). Caso não seja possível obter o balanço consolidado da empresa, é importante que 

o analista conheça o endividamento individual de todas as empresas do grupo sob 

análise, principalmente daquelas com as quais a empresa possui contrato de mútuo. 

Adicionalmente, o analista deverá obter a abertura do endividamento da empresa por tipo 

de linha, por instituição e por custo, além da segregação da parcela de longo prazo com 

os respectivos vencimentos anuais. De posse de tal informação, será possível avaliar a 

capacidade da empresa em obter novos financiamentos e, a partir do custo de sua dívida, 

obter uma ideia de como o mercado precifica seu crédito. A abertura da dívida informará 

ainda o risco cambial ao qual a empresa se encontra exposta. De posse do cronograma 

de pagamentos da dívida de longo prazo, o analista deverá confrontá-lo com a geração 

operacional de caixa e com os índices de liquidez. Além de ajudar a mapear os períodos 

de maior consumo de caixa, esta análise permite que o analista conclua sobre a 

capacidade de pagamento da empresa tanto no curto quanto no longo prazo. 

• Análise do capital de giro próprio: Através da análise do capital de giro próprio, a 

equipe de Precificação procura entender a dinâmica de financiamento do giro da 

empresa, identificando possíveis mudanças na estratégia de vendas, problemas de 

estoque, etc. Assim, o analista estará apto a qualificar como essas mudanças impactaram 

a geração de caixa da empresa, e também a calcular o percentual de recursos próprios 

da empresa que foram alocados em giro naquele período. 

• Análise de liquidez:  Através dos índices de liquidez a curto e longo prazo, o analista 

terá uma visão estática da capacidade financeira da empresa em honrar seus 
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compromissos no curto prazo, e o quanto a mesma é dependente de geração de caixa 

futura para honrar seus compromissos de médio e longo prazos. A qualidade dos ativos 

da contraparte será um item complementar de extrema importância nesta análise, pois 

ativos de qualidade (liquidez e qualidade de crédito) são fatores determinantes para 

garantir a liquidez de uma empresa (vide o item Qualidade de Ativos a seguir). 

• Nível de imobilização: O nível de imobilização deve ser analisado em conjunto com o 

capital de giro próprio, podendo justificar (dependendo do setor ao qual a empresa 

pertence) uma maior participação do capital de terceiros no giro da contraparte. A análise 

do capital de giro pode ajudar a identificar empresas altamente imobilizadas para o seu 

setor. 

• Lucratividade: A partir da análise das margens de lucro, a equipe de Precificação verifica 

o impacto de possíveis mudanças de estratégia da empresa. Com base nos resultados, 

é possível verificar se o retorno obtido foi gerado devido a fatores operacionais (ou seja, 

obtidos a partir da atividade fim da empresa), financeiros, ou mesmo por eventos não 

recorrentes ou não operacionais. Além da análise dos principais itens que compõem o 

lucro, outra forte contribuição da análise do resultado advém da análise comparativa das 

margens de dois períodos diferentes. Dessa forma, o analista poderá constatar se as 

mudanças identificadas na estrutura de custos, índice de ociosidade, foco operacional, 

entre outras, tiveram efetivo sucesso. Para operações de longo prazo é importante que a 

empresa obtenha um return over equity que remunere adequadamente os acionistas, sob 

pena de tornar-se um negócio desinteressante para os mesmos. 

• Força financeira do controlador: primeiramente, o analista deverá qualificar a qualidade 

de crédito do controlador (ou seja, sua capacidade de pagamento). Adicionalmente, o 

analista deverá verificar se algum dos acionistas possui o controle da empresa e, 

portanto, domínio sobre o management. Deverá ser analisada a real possibilidade de que 

um dos controladores, cuja situação financeira esteja precária, se utilize o caixa da 

empresa para solucionar um gap de liquidez. Adicionalmente, caberá ao analista se 

perguntar se há interesse do controlador em manter seu investimento na empresa. Para 

responder a esta pergunta, o analista deverá analisar, além da rentabilidade do negócio, 

alguns conceitos adicionais, tais como: o controlador aumentou seus investimentos na 

empresa nos últimos períodos ou apenas efetuou retiradas? Há sinergia entre as 

atividades da empresa e as do controlador? Há planos de investimento já em curso 

(preferencialmente com funding já definido)? No caso de controladores estrangeiros, 

deverá ser obtida a classificação dada por agência de rating de renome internacional. 

• Qualidade dos Ativos: este talvez seja um dos temas de maior importância no processo 

de análise de crédito. Por menor que seja o volume de passivos que a empresa possua, 

será determinante a opinião do analista sobre a qualidade dos ativos que a mesma 

possui, tanto sob o aspecto de crédito quanto de liquidez. 
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• Outros Itens: É importante salientar que a análise de crédito não pode ser encarada 

como uma sequência de procedimentos estanques, sendo sempre necessário adequar a 

análise as características próprias de cada empresa. Dependendo dessas características, 

tornam-se necessários procedimentos adicionais. Um bom exemplo é o caso de 

empresas do setor de varejo, onde uma análise dos recebíveis é fundamental para uma 

avaliação correta do nível de inadimplência.  

Observação1: Deve ser considerado o fato de que sempre será necessário o questionamento, 

pelo analista, da veracidade das informações prestadas, devendo ser dada preferência a 

informações auditadas. No caso de empresas que não possuem auditoria externa, a 

probabilidade do balanço refletir apenas parcialmente a realidade é representativa. Nestes casos, 

caberá ao analista solicitar documentos que proporcionem conforto quanto à confiabilidade das 

informações disponíveis e, periodicamente, agendar visitas à empresa em questão. 

Observação2: Ao longo das análises as contrapartes são subdivididas pela sua essência (não-

financeiras e financeiras) e novamente subdivididas por indústria de atuação, de forma que sejam 

efetuadas análises de crédito especializadas e adequadas às características da cada empresa, 

inspecionando aquelas informações e riscos tidos como determinantes para se concluir sobre o 

perfil de crédito de cada contraparte. Por exemplo: 

Setor de Infra-estrutura: 

– Risco regulatório 

– Alavancagem e estrutura da dívida 

– Passivos escondidos (co-obrigações) 

– Mecanismos de revisão tarifária e recomposição de margens 

– Posicionamento estratégico 

– Necessidades de investimento 

Setor de Commodities: 

– Evolução de preços internacionais 

– Competitividade (low cost producer) 

– Necessidades de investimentos 

– Efeitos da sazonalidade (ciclo da commodity) 

– Alavancagem e estrutura da dívida 

– Facilidade de acesso ao mercado externo 

– Barreiras tarifárias / sanitárias 
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Observação3: Procedimentos específicos aplicáveis às Instituições Financeiras: além dos 

procedimentos de análise fundamentalista adotados para empresas, na análise de instituições 

financeiras tornam-se especialmente importantes fatores como: 

• Histórico de atuação da instituição em períodos de turbulência nos mercados (stress) 

- Exemplo: elevada carteira de crédito em períodos de retração econômica, 

inexistência de hedge, etc; 

• Nível de atuação da instituição em mercados de elevada volatilidade; 

• Volume de capital próprio da instituição em relação a seus ativos ponderados por risco 

de crédito; 

• Acompanhamento mensal das instituições com base em dados fornecidos pelo 

SISBACEN para identificação de variações relevantes. 

Observação4: Assim como ocorre na análise corporativa, dependendo do perfil da instituição 

financeira analisada, alguns fatores ganham especial importância: 

Banco de Investimentos: 

– Qualidade dos administradores 

– Foco do negócio 

– Eficiência na gestão de tesouraria 

– Qualidade da administração de risco 

– Exposição a risco de crédito 

– Consistência e mix de receitas 

– Estrutura de custos 

– Qualidade dos ativos 

Banco Comercial: 

– Posicionamento estratégico 

– Nível de eficiência vis a vis concorrentes 

– Tecnologia e rede de distribuição 

– Qualidade da administração 

– Qualidade dos ativos (hidden losses, créditos fiscais) 

– Estrutura de receitas 

– Write-offs e créditos renegociados 

– Risco de participações corporativas 
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Análise Qualitativa 

A análise de crédito deve contemplar uma boa compreensão da empresa, do seu negócio, do 

seu histórico e principalmente da real utilização dos recursos tomados. Neste momento, o 

objetivo do analista é concluir sobre a capacitação da contraparte no tocante a sua habilidade 

administrativa e competência empresarial. 

Nesta etapa é efetuada uma ampla análise dos aspectos qualitativos das contrapartes, com foco 

na sua competitividade, eficiência operacional, orientação estratégica, market-share e 

capacidade de distribuição. Será dada especial atenção à análise da capacidade produtiva da 

empresa, suas instalações físicas, seu potencial de competição e penetração nos mercados, 

perfil dos principais clientes e fornecedores, mix de receitas e desenvolvimento tecnológico. 

A abordagem qualitativa estende-se ainda ao perfil do management e dos acionistas, no que 

tange sua competência, reputação, ética e postura profissional. A equipe de Precificação 

pesquisa maiores detalhes a respeito do histórico da empresa como devedora. 

A análise será direcionada de acordo com a natureza da contraparte (financeira e não-financeira) 

e levará em consideração os riscos específicos contidos nos diferentes setores da economia. A 

combinação destes fatores será determinante na formação e evolução futura dos fundamentos 

da empresa analisada. 

Análise Prospectiva 

Nesta fase é efetuada uma análise de stress através da qual a equipe de Precificação procura 

antecipar, via simulações de cenários, o impacto de possíveis eventos capazes de comprometer 

o perfil de crédito das empresas até o vencimento das operações. Os cenários estão 

relacionados aos fatores externos e macroeconômicos que possam vir a impactar a atividade da 

empresa e sua capacidade de pagamento. A equipe de Precificação deverá emitir uma opinião 

sobre as condições macroeconômicas do setor, dando ênfase a aspectos tais como: 

desaquecimento setorial por retração da demanda, super oferta e compressão de margens, 

sazonalidade, setores com maior/menor sensibilidade à renda, riscos de intervenções 

governamentais (como proteções alfandegárias e subsídios). Impactos de ordem regulatória e 

cambial também são variáveis avaliadas e simuladas, bem como uma análise da empresa dentro 

do processo competitivo, levando-se em conta fatores como de competidores estrangeiros e 

surgimento de produtos substitutos. 
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