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Desconto

A série de publicações “Guia Prático IFRS 17” da 

KPMG no Brasil trata, de maneira prática e objetiva, 

sobre tópicos diversos abordados pela norma. 

Classificação do Documento: KPMG Público
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Desconto
O desconto ajusta as estimativas dos fluxos de caixa futuros 

esperados para refletir o valor do dinheiro no tempo e os riscos 

financeiros relacionados a esses fluxos de caixa.

As taxas de desconto aplicadas às estimativas de fluxos de caixa 

futuros:
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A taxa de desconto não contradiz 

quaisquer informações de mercado 

disponíveis e relevantes e reflete 

as condições de mercado atuais 

sob a perspectiva de um 

participante no mercado.

0

2 Descontos

Os fluxos de caixa são descontados 

para refletir o valor do dinheiro no 

tempo. A taxa de desconto utilizada 

é consistente com os preços de 

mercado observáveis e reflete as 

características dos fluxos de caixa e 

a liquidez do contrato.

refletem o valor do dinheiro no tempo, as características dos fluxos 

de caixa e as características de liquidez dos contratos de seguro;

são consistentes com os preços observáveis do mercado atual;

excluem os efeitos de fatores que afetam os preços de mercado 

observáveis utilizados na determinação da taxa de desconto, 

mas não afetam os fluxos de caixa futuros do contrato de 

seguro.
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Ao aplicar uma técnica de estimativa, uma entidade utiliza...

Uma entidade maximiza o uso de 

insumos observáveis.

Insumos 

observáveis

Devem refletir todas as informações 

razoáveis e suportáveis disponíveis 

sem custos ou esforços indevidos. 

Não devem contradizer as variáveis 

de mercado observáveis.

Variáveis que não 

são de mercado

Uma entidade avalia o nível de 

similaridade entre as características 

dos contratos de seguro e as do 

instrumento para o qual os preços 

observáveis de mercado estão 

disponíveis, ajustando-as para 

quaisquer diferenças

Julgamento para 

avaliar a 

similaridade
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Técnicas de estimativa
A IFRS 17 não prescreve uma única técnica de estimativa para obter as 

taxas de desconto. No entanto, a norma especifica que uma abordagem 

‘top-down’ ou ‘bottom-up’ pode ser utilizada. Em teoria, para os 

contratos de seguro com fluxos de caixa que não variam com base no 

desempenho dos itens subjacentes, as duas abordagens devem resultar 

na mesma taxa de desconto, embora possam ocorrer diferenças na 

prática. O exemplo ao lado ilustra essas abordagens para um contrato de 

seguro com fluxos de caixa que não variam com base no desempenho 

dos itens subjacentes.

Curva de 

rendimento 

livre de 

risco 

ilíquida 

Prêmio de 

liquidez = 

0,5%

Prêmio de 

risco de 

mercado para 

perdas de 

crédito 

esperadas =

1,0% 

Prêmio de 

risco de 

mercado para 

perdas de 

crédito não 

esperadas

Exemplo de abordagem ascendente e descendente

5,5%

5,0%

4,5%

4,0%

3,5%

3,0%

Rendimento baseado nos ativos reais mantidos 

ou por referência a uma carteira = 5,25%

Abordagem “bottom-up” = 3,5%

Taxa livre de risco = 3,0%

Abordagem “top-down” = 3,35%

Guia Prático IFRS 17 

Desconto



Fale com o nosso time
Luciene Magalhães

Sócia-líder do setor de Seguros LATAM

ltmagalhaes@kpmg.com.br

(11) 3940-3144

Phelipe Silva Linhares

Sócio – Prática de Seguros

plinhares@kpmg.com.br

(11) 3940-6667

Joel Garcia

Sócio – Prática de Seguros

joelgarcia@kpmg.com.br 

(11) 3940-6298

© 2018 KPMG Assurance Services Ltda., uma sociedade simples brasileira, de responsabilidade limitada, e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos 
reservados. Impresso no Brasil.
O nome KPMG e o logotipo são marcas registradas ou comerciais da KPMG International.

Todas as informações apresentadas neste documento são de natureza genérica e não têm por finalidade abordar as circunstâncias de uma pessoa ou entidade específica. Embora tenhamos nos empenhado em  prestar informações precisas e atualizadas, não há garantia de sua exatidão na 
data em que forem recebidas nem de que tal exatidão permanecerá no futuro. Essas informações não devem servir de base para se empreenderem ações sem orientação profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da situação em pauta.

/kpmgbrasil

www.kpmg.com.br

Classificação do Documento: KPMG Público

Érika Ramos

Sócia – Prática de Seguros

ecramos@kpmg.com.br

(11) 3940-3785

Danielle Torres

Sócia-diretora – Prática de Seguros

dftorres@kpmg.com.br

(11) 3940-6434


