
 
 
 

Procedimentos de divulgação de preço unitário 
 

A ANBIMA divulga, diariamente, PU (Preços Unitários) de acordo com procedimentos 
previstos nas Deliberações nº 19 (link) e nº20 (link) do Código de Negociação de 
Instrumentos Financeiros. No entanto, a montagem dos fluxos e o PU podem ser 
impactados sempre que houver eventos programados sem data definida ou não 
programados. A Associação, tendo conhecimento do dia que ocorrerão tais eventos, 
adotará os procedimentos abaixo. 
  

Mudança de características e eventos financeiros que alteram as condições 
do ativo: 
 

 Solicitação aos price makers de debêntures que as taxas enviadas reflitam as novas 
condições do ativo; 

 Alteração do fluxo de pagamentos futuros com as novas condições; 

 Consideradas somente as taxas enviadas pelos price makers a partir do dia da 
divulgação das novas condições para o cálculo da taxa indicativa; 

 Divulgação do PU indicativo no Mercado Secundário de Debêntures. 
 
Caso as novas condições não estejam claramente definidas (exemplo: incerteza quanto à 
data de pagamento de prêmio): 

 

 ANBIMA entra em contato com o agente fiduciário; 

 O PU não é divulgado até a Associação ter certeza das novas condições do ativo. 
 

Casos específicos:  
 
a) Fornecimento de taxa para as séries de debêntures identificadas com 
negociação em “combo” – Ex.:Termelétrica Pernambuco III S/A (TEPE11/21/31/41), 
Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S/A (AGRU11/21/31/41) 
e Norte Brasil Transmissora de Energia S/A (NRTB11/21). 

 

A instituição que fornecer taxa para uma das séries de debêntures fica condicionada a 
encaminhar taxas para as outras séries que fizerem parte da mesma emissão. Em função 
das condições atuais de negociação desses papéis (“combo”), as taxas informadas deverão 
ser iguais e os preços divulgados serão de acordo com as características do fluxo de 
pagamentos. Para o cálculo das taxas das séries de indexadas ao IPCA é utilizado o critério 
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de duration média. Ou seja, são capturadas as durations de cada uma das séries 
separadamente e calcula-se a média ponderada pelas quantidades em mercado, 
conforme:  
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Onde: N: Número de séries do “combo” 

Qi: Quantidade em mercado da série i 

Pi: Preço da série i 

Após esse procedimento, a duration média será utilizada para identificar a ETTJ IPCA do 
vértice (critério válido até 22/4/2016) ou a NTN-B de referência. 

b) Divulgação somente das taxas médias – compra, venda e indicativa – de 
algumas séries de debêntures, em função da característica não padronizada, que 
impossibilita, temporariamente, o cálculo do preço unitário. 

c) Utilização da taxa de DI Cetip, divulgada em D-1, para a montagem do fluxo de 
pagamentos das séries remuneradas pelo DI, nos casos de feriados regionais e 
quando a divulgação da taxa do dia de referência pela Cetip não ocorrer até às 
20hs. 

Nota: Procedimento válido desde que não seja o dia de alteração da meta da taxa 
SELIC. 

A gerência de Preços e Índices da Associação está à disposição para esclarecer quaisquer 
dúvidas, pelo telefone (21) 3814-3801 e gepri@anbima.com.br . 
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