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RESUMO 

 

Apesar das recentes turbulências nos mercados, a utilização de derivativos negociados 

fora de uma câmara de compensação tem apresentado rápido crescimento, 

constituindo um dos maiores componentes do mercado financeiro global.  

A correta inclusão da estrutura de dependência entre fatores de crédito e mercado é de 

suma importância no apreçamento do risco de crédito adjacente a exposições geradas 

por derivativos. Este é o apreçamento, envolvendo simulações de Monte Carlo, feito por 

uma instituição negociante para determinar a redução no valor do seu portfólio de 

derivativos devido a possibilidade de falência da contraparte. 

Este  trabalho apresenta um modelo com abordagem paramétrica para lidar com a 

estrutura de dependência, intuitivo e de fácil implementação. Ao mesmo tempo, os 

números são contrastados com os resultados obtidos através de uma abordagem 

neutra ao risco para um portfólio replicante, sob o mesmo processo estocástico. 

O modelo é aplicado sobre um contrato a termo de câmbio, e diferentes cópulas e 

fatores de correlação são utilizados no processo estocástico. 

 

Palavras-chave: risco de crédito, estrutura de dependência, derivativos, credit valuation 

adjustment (CVA), wrong way risk (WWR). 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Despite recent turmoils, the use of derivatives traded outside of a clearinghouse has 

shown rapid growth and is a major component of the global financial market. 

The correct inclusion of the dependence structure between market and credit factors is 

of high importance in the pricing of credit risk exposures generated by the adjacent 

derivatives. This pricing, involving Monte Carlo simulations, is done by a dealer to 

determine the reduction in the value of its derivatives portfolio because of the 

bankruptcy of the counterparty. 

This paper presents a model with parametric approach to deal with the dependence 

structure, intuitive and easily implemented. Meanwhile, the numbers are contrasted with 

results obtained using a risk neutral approach for a replicating portfolio under the same 

stochastic process. 

The model is applied on a forward exchange contract, and different copulas and 

correlation factors are used in the stochastic process. 

 

Keywords: credit risk, dependence structure, derivatives, credit valuation adjustment 

(CVA), wrong way risk (WWR).  
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1. INTRODUÇÃO 

Apesar das recentes turbulências nos mercados, o uso de derivativos negociados sobre 

o balcão, ou seja, fora de uma câmara de compensação e liquidação, continua a 

apresentar um rápido crescimento, juntamente com seu desenvolvimento e 

disseminação, constituindo um dos maiores componentes do mercado financeiro global. 

Um bom indicador para o crescimento deste mercado são os números divulgados pelo 

Bank for International Settlements (BIS), compreendendo dados colhidos de diversas 

fontes sobre as operações dos maiores bancos e instituições no grupo de países 

conhecidos como G10.  

De junho/1998 a junho/2012 o volume total de derivativos passou de 72 para 

aproximadamente 639 trilhões de dólares, sendo quase 80% do total derivativos de 

taxas de juros. O valor de mercado destes instrumentos, medida mais adequada para 

avaliar o risco de crédito consequente de tais operações, passou de 2,8 para 25,3 

trilhões de dólares.  

No Brasil ocorre crescimento similar de acordo com dados fornecidos pela CETIP 

(câmara de compensação para o mercado brasileiro). O valor total dos contratos de 

derivativos passou de R$ 236 bilhões para R$ 584 bilhões, entre o início de 2002 e o 

final de 2011. 

O valor de mercado de tais instrumentos representa o montante no qual a parte que 

assume a posição devedora, em determinado momento, deverá pagar a parte credora. 

Este valor é resultado das oscilações de mercado do ativo subjacente ao derivativo, e 

pode ser favorável a qualquer uma das partes, tornando-a credora e vice-versa.  

Esta característica dos derivativos torna complexa a avaliação do risco de crédito 

gerado pelo valor de mercado da posição. Diferentemente de um empréstimo padrão, 

aonde o valor devido é constante e regular ao longo do tempo, a exposição proveniente 

de um derivativo ou de um portfólio oscila de acordo com as oscilações do mercado e 

suas marcações. 
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Neste contexto, o risco de contraparte (risco de crédito) é o montante que uma 

instituição pode vir a perder, no caso de uma contraparte específica falhar em cumprir 

suas obrigações contratuais. Este é o risco de default de uma posição ou portfólio. 

A exposição ao default é quantificada pelo Credit Valuation Adjustment (CVA); este, é a 

margem acrescida ao preço livre de risco do instrumento, e surge pela presença de 

risco de crédito de contraparte. É o custo que uma instituição negociante (dealer) de 

derivativos tem para se proteger deste risco. 

Um fato que torna o cálculo do CVA particularmente complexo são os fatores de 

mercado que geram a exposição, e a qualidade de crédito da contraparte, não serem 

independentes. O caso onde a exposição à contraparte aumenta ao mesmo tempo em 

que sua qualidade de crédito deteriora-se, isto é, quando a exposição tende a ser maior 

quando a probabilidade de default é alta, é comumente referido como Wrong Way Risk 

(WWR).  

A crise financeira que teve início em 2007, com graves consequências, incitou os 

órgãos reguladores a reavaliar diversas práticas de investimento, contabilidade e 

regulamentação. Em particular, abordagens para análise e mitigação de risco de 

contraparte receberam um renovado interesse. 

Não há um consenso para o tratamento adequado do WWR, tanto entre membros do 

mercado quanto da academia. Assim sendo, o objetivo deste trabalho é participar de 

alguma maneira da presente e fundamental discussão, apresentando uma abordagem 

com cópulas e parametrização para modelar esta dependência, dentro do contexto do 

mercado brasileiro, e comparar os resultados obtidos com uma abordagem neutra ao 

risco. 

O trabalho está estruturado conforme segue: 

No capítulo 2, será realizada uma descrição detalhada dos modelos de WWR 

previamente citados da literatura. No capítulo 3, o CVA será apresentado com maior 

profundidade matemática, iniciando com a independência entre exposição e 

probabilidade de default, justificando o seu conceito. No capítulo 4, o WWR será melhor 
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descrito, assim como o conceito de portfólio replicante e neutralidade ao risco. No 

capítulo 5, o modelo paramétrico será descrito, e será apresentada uma justificativa 

teórica para a utilização do preço da ação como uma aproximação paramétrica para a 

probabilidade de default. No capítulo 6 os resultados serão demonstrados. Por fim, 

conclui-se no capítulo 7.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

No final da década de 1990, as atenções voltavam-se ao fato de que o gerenciamento 

do risco de crédito de derivativos não era tão direto como o risco proveniente de uma 

carteira de empréstimos. Além disto, as ferramentas comumente aplicadas para 

medidas de exposição sofriam uma deficiência por assumir que o default da contraparte 

era independente do montante exposto. Testes de estresse eram freqüentemente 

propostos para lidar com esta deficiência, mas estas medidas não poderiam ser 

aplicadas ao apreçamento da mesma maneira dos procedimentos padrões.  

Duffee (1996) investiga empiricamente esta presunção e conclui que, no período de 

1971-1992, os defaults de empresas nos EUA tenderam a se agrupar em períodos de 

queda de taxas de juro. Para as instituições negociantes nas quais se encontravam 

ativas em contratos de juros, isto acarretava uma significante correlação positiva entre a 

exposição e o risco de crédito da contraparte. No exemplo estudado, uma medida de 

exposição que considerava esta correlação positiva, era 65% maior do que uma que 

mantinha a independência. Outro exemplo de correlação positiva entre exposição e 

risco de contraparte foram as grandes perdas de instituições negociantes durante a 

crise da Ásia de 1997/1998, pois havia uma forte conexão entre o default de países 

soberanos e de empresas, e a perda de valor de suas moedas locais. Com relação a 

este exemplo de taxa de câmbio, Levy e Levin (1999) observam os valores residuais 

das moedas ao ocorrer um default do crédito soberano e encontram uma média entre 

17% (crédito triplo A) e 62% (crédito triplo C). Isto implica que quanto menor for o 

percentual, maior será a surpresa que o default causa e maior o seu efeito sobre a 

moeda. 

Embora presentes ao longo da história, as situações onde a exposição é positivamente 

correlacionada com o risco de crédito foram significativamente subestimadas no 

mercado de derivativos, até a crise financeira que teve início em 2007, quando as 

graves conseqüências trouxeram à tona as falhas neste gerenciamento. A seguir, será 

apresentado uma breve descrição dos acontecimentos neste período, e o 

desenvolvimento de modelos de risco de crédito, que incorporam esta dependência, os 

quais podem ocasionar graves efeitos. 
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2.1 Um breve panorama histórico 

Após um prolongado período de baixos juros nos EUA, entre 2004 e 2006 ocorreu um 

significativo aumento nas taxas, elevando-as de 1% para mais de 5%, desencadeando 

uma desaceleração em toda a economia, e no mercado imobiliário mais 

especificamente.  As taxas de inadimplência alcançaram níveis recordes, 

principalmente entre os devedores classificados como alto risco (subprime, 

classificação de risco mais alta para tomadores de empréstimo com histórico ruim ou 

sem histórico), vindo à catalisar uma crise global. 

Como descrito por Gregory (2012), os anos de baixa taxa de juros e excesso de oferta 

de crédito acabaram por estimular o desenvolvimento de complexas estruturas no 

mercado imobiliário, através de técnicas de engenharia financeira, possibilitando a 

criação de títulos lastreados em pacotes de hipotecas, muitas vezes classificados 

incorretamente como de boa qualidade pelas agências de crédito, mesmo contendo em 

suas carteiras empréstimos de risco. Estes títulos proporcionaram uma distribuição 

abrangente, e os empréstimos imobiliários que antes estavam restritos a alguns bancos 

americanos e instituições de crédito (como Fannie Mae e Freddie Mac), que originavam 

as operações, espalharam-se por diversas instituições financeiras estrangeiras e 

bancos de investimento, criando uma exposição global ao mercado de hipotecas norte-

americano. 

Em meados de 2007 uma crise de crédito começou, causada principalmente por 

sistemáticos erros na percepção de risco e apreçamento das hipotecas e títulos 

lastreados.  Inicialmente pensada como restrita ao mercado de crédito, a crise culminou 

em setembro de 2008 com a falência do banco de investimentos Lehman Brothers, o 

quarto maior dos EUA, que à época possuía em sua carteira 1,5 milhões de transações 

de derivativos com oito mil contrapartes diferentes; evento este que não havia sido 

antecipado, com todas as agências de crédito classificando o banco com, no mínimo, 

nota “A” (alta qualidade de crédito) até o momento da quebra. 

Ficava claro naquele momento que nenhuma contraparte poderia ser considerada como 

livre de risco. Por anos, a prática padrão da indústria era marcar os derivativos a 
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mercado sem levar em conta a qualidade do crédito da contraparte, principalmente 

quando realizadas com contrapartes consideradas grandes e relevantes demais dentro 

do sistema financeiro para quebrar. Neste caso, todos os fluxos de caixa eram 

descontados com a taxa de juros livre de risco. Entretanto, o valor correto do portfólio 

deve incorporar as perdas incorridas da possibilidade de default da contraparte.  

O credit valuation adjusment (CVA) é, por definição, a diferença de valor entre o 

portfólio livre de risco e o portfólio que leva em conta a possibilidade de default da 

contraparte. Em outras palavras, o CVA é o valor de mercado do risco de crédito da 

contraparte (Pykhtin e Rosen, 2009). 

Até então ignorado ou muito pequeno para ser levado em consideração, o CVA se 

tornou parte integral das regras de contabilidade e do Acordo Regulatório Padrão 

Global de Basiléia III. Desenvolvido diretamente em resposta à crise, foi introduzido 

para fortalecer as bases de capital dos bancos e introduzir novos requerimentos de 

liquidez e alavancagem. O US Dodd-Frank Wall Street Reform e o European Market 

Infrastructure Regulation (EMIR) tinham como objetivo aumentar a estabilidade do 

mercado de derivativos negociados no balcão (fora de uma câmara de compensações). 

A resposta regulatória à crise financeira global girou muito ao redor do risco de 

contraparte. De acordo com o Comitê de Supervisão Bancária da Basiléia: “Perdas de 

marcação a mercado devido ao CVA não foram diretamente capitalizadas. 

Aproximadamente dois terços das perdas de crédito foram devidos ao CVA e apenas 

um terço foi devido à falências de fato.” 

Outra medida, mais controversa que o CVA, é o debit valuation adjustment (DVA). O 

DVA é o CVA do ponto de vista da contraparte, refletindo um custo para a contraparte 

de um possível default da instituição negociante.  Em teoria, a instituição negociante 

poderia beneficiar-se de seu próprio default, uma vez que não seria necessário honrar 

seus compromissos. Se por um lado, ao se considerar o DVA para o cálculo do CVA 

bilateral, o preço negociado do contrato faz mais sentido para as duas contrapartes, por 

outro ele é controverso, pois não há maneira trivial de monetizá-lo sem declarar um 

default propriamente.  
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Alguns autores, como Gregory (2012), argumentam em favor do DVA algumas 

maneiras de capturar este benefício.  Uma delas seria negociar com a contraparte o 

encerramento de uma posição que teve um aumento significativo no DVA cobrado 

inicialmente, devido a uma deterioração da qualidade de crédito da instituição 

negociante. Esta negociação poderia ser benéfica para ambas as partes. Do ponto de 

vista da instituição negociante, seria o equivalente a vender seu próprio CDS (credit 

default swap: derivativo que representa um seguro a ser pago contra o risco de default 

da contraparte subjacente), beneficiando-se de um cenário menos favorável de sua 

qualidade de crédito. A contraparte adquiriria esta proteção por um preço mais baixo 

que o preço de mercado. Outra maneira de monetizar o DVA seria considerá-lo como 

um benefício de captação (funding), pois o DVA é cobrado sobre débitos futuros. Por 

princípio, o custo de captação se torna mais caro com a deterioração da qualidade de 

crédito. Isto acaba por incorrer em uma terceira medida, o funding valuation adjustment 

(FVA).  

Este trabalho irá tratar de aspectos da modelagem do CVA, mas muitos dos pontos 

apresentados valem para o DVA também. Por último, é interessante notar que quando 

os preços dos instrumentos de crédito de uma instituição negociante aumentam, seu 

DVA aumenta. Por conseqüência, aumenta o valor dos derivativos no portfólio e um 

correspondente aumento nos lucros. Foi o caso no final de 2011, durante a crise 

soberana européia, onde os CDS dos bancos subiram consideravelmente. Esses 

bancos apresentaram lucros contábeis vindos de ganhos com DVA. Não 

surpreendentemente, há um debate recente sobre as práticas contábeis e outras 

regulamentações sobre o uso do DVA. Enquanto não há uma indicação de mudanças 

nas normas contábeis, ganhos e perdas com o DVA estão sendo excluídos do cálculo 

de capital regulatório, o que já é um desenvolvimento importante. 

O foco regulatório sobre o CVA pareceu ter encorajado o hedge ativo do risco de 

contraparte para a obtenção de alivio do capital regulatório. Entretanto, olhando em 

uma perspectiva histórica, foi somente após o desenvolvimento em meados dos anos 

2000 de um mercado líquido o bastante de instrumentos para proteção de crédito, como 
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os credit default swaps (CDS), que se tornou possível pensar neste risco como um 

ajuste ao valor do portfólio.  

Embora conceitualmente simples, o cálculo do CVA é complexo e a execução no 

mercado de sua proteção, cara. Similar ao apreçamento de um derivativo sobre 

diversos instrumentos ilíquidos, sua precisão é muito diferente de um derivativo padrão 

e, na prática, não pode ser perfeitamente protegido. 

Por maior que tenha sido o crescimento do mercado de derivativos de crédito, que 

possibilitam a transferência de risco de contraparte, a liquidez dos instrumentos 

financeiros de crédito ainda é limitada para a maioria das contrapartes e geralmente 

não existente para toda a estrutura a termo da curva.  

Outro ponto que torna o cálculo do CVA difícil é a carga computacional requerida ser 

extremamente intensiva. Tipicamente envolve a estimação de centenas de fatores em 

um longo período de tempo, através de métodos de Monte Carlo que simulam milhares 

de cenários com simplificações de apreçamento e modelagem de chamadas de 

margem e garantias especificadas. Uma simulação de um portfólio com 50 mil posições, 

sobre dois mil cenários e 100 pontos de medição ao longo do tempo da operação, 

requer 10 bilhões de apreciações. Uma Análise de Risco requer um grande número de 

cálculos de CVA para sensibilidades, CVA VaR e CVA marginal para novas posições. 

Por último, e talvez o mais relevante, as exposições e as qualidades de crédito das 

contrapartes não são independentes. Modelar esta dependência é difícil e as 

correlações entre fatores de mercado e crédito não são observáveis diretamente. O 

caso em que a exposição à contraparte aumenta ao mesmo tempo em que sua 

qualidade de crédito deteriora-se é comumente referido como Wrong Way Risk (WWR). 

O inverso, Right Way Risk (RWR), também é possível e ocorre quando a exposição 

tende a ser grande quando o risco de default é pequeno.  

O WWR pode ter um impacto significativo sobre o CVA e o capital econômico. 

Entretanto, não há na indústria uma abordagem padrão amplamente utilizada para a 

sua modelagem. Na prática, há diversos desafios para estimar o processo conjunto dos 

fatores de risco de crédito e de mercado que levam à perdas de contraparte, e em 
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particular para modelar com exatidão esta dependência entre exposição e default. 

Correlações implícitas entre mercado e crédito, necessárias para uma abordagem 

neutra ao risco do CVA, são impossíveis de se obter, pois não há no mercado 

instrumentos que representem estes preços.  

Um julgamento subjetivo da quantidade de WWR ou RWR em uma transação com a 

contraparte requer um bom conhecimento dos riscos do negócio da contraparte, bem 

como da sua posição contra outras instituições negociantes, o que é difícil de estimar 

com alguma precisão.   

Há inúmeros modelos na literatura que atacam este problema. Uma das primeiras 

citações aparece em Sorensen e Bollier (1994), onde foi utilizada a analogia de que o 

risco poderia ser representado por uma séria de opções reversas com datas de 

vencimento diferentes em posse da instituição negociante. Em geral, eles podem ser 

divididos em duas categorias: 

�� Modelos com abordagem paramétrica: são modelos que apresentam uma 

metodologia para CVA com WWR onde essencialmente a taxa de risco (hazard) 

da contraparte é expressa como uma função determinística da exposição da 

contraparte. Esta abordagem aparece em Finger (1999), Levy e Levin (1999), 

Turlakov (2012), e em Hull e White (2012).  

��� Modelos com abordagem de correlação: são modelos com uma função de 

distribuição de probabilidade conjunta, onde o processo seguido pela exposição 

é aproximado com um processo de Markov de um fator, e são correlacionados 

com os tempos para defaults, através tipicamente de uma cópula Gaussiana 

com correlação �. No caso de uma correlação positiva, um tempo de default 

mais breve irá levar a uma exposição maior, no caso do WWR.  Esta abordagem 

esta presente em Garcia-Cespedes et al. (2010), G. Cesari  et al. (2010), Redon 

(2006), Buckley et al. (2011), Rosen e Saunders (2012), e Gregory (2012).  

Se por um lado, o modelo paramétrico pode ser mais fácil e rápido 

computacionalmente, dado que não requer simulação de caminhos aleatórios para 
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distribuições conjuntas, por outro lado requer uma expressão analítica conectando o 

valor do portfólio à probabilidade de default da contraparte. 

Ruiz (2012) propõe uma abordagem mais intuitiva, calculando o WWR através de dados 

de mercado. Estabelece uma relação entre os valores da ação de determinada 

empresa com seu risco de default (CDS), e os utiliza para dar pesos aos cenários 

previamente gerados em uma simulação de Monte Carlo. Esta abordagem será base 

para a construção do modelo paramétrico aqui proposto. 

A seguir, serão apresentados com maiores detalhes os principais modelos de WWR 

dentro das duas categorias propostas acima. 

 

2.2 Uma abordagem paramétrica  

Como exposto por Finger (1999), após as turbulências do mercado de 1998, os 

reguladores explicitamente reconheceram as incertezas acerca das exposições de 

crédito futuras em contratos de derivativos. O acordo regulatório da Basiléia I requeria 

uma reserva de capital para exposições correntes (grosso modo, o montante que seria 

perdido no caso de default da contraparte naquele exato momento), e um “colchão” 

adicional (capital que seria considerado para potenciais exposições futuras), que seria o 

custo de substituir o contrato em algum momento do tempo devido a oscilações de 

mercado.  

Em janeiro de 1999, doze bancos de investimento se reuniram para formar o 

Counterparty Risk Management Policy Group (CRMPG) para lidar com as discrepâncias 

de metodologias de estimação e monitoramento de riscos. Uma das doze 

recomendações do grupo era que “intermediários financeiros deveriam atualizar suas 

habilidades para monitorar e, conforme apropriado, definir limites para diversas medidas 

de exposição”. Para lidar com a presunção da independência, o CRMPG propôs testes 

de estresse que simultaneamente alteram os ativos subjacentes das exposições e os 

fatores de crédito que influenciam o default. 
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Infelizmente, era difícil reconciliar medidas de estresse para as exposições com as 

aplicações comumente utilizadas àquela época. Para lidar com esta questão, Finger 

(1999) propõe uma generalização do cálculo da perda esperada, concentrando-se na 

distribuição dos fatores de risco, condicionada à ocorrência de um default.  

Inicialmente, introduzem-se algumas notações para a exposição incondicional. Define-

se �� como o valor (aleatório) do fator de risco no tempo t, e �� como função densidade 

de probabilidade para ��, assumindo-a conhecida. Define-se ����� como o valor de 

marcação a mercado do contrato e ����� 	 
���� ������ a exposição em um tempo t 

dado que o fator de risco é igual a r, com � � � � �, sendo T o vencimento do contrato. 

A exposição esperada em t é: 

 ��������� 	 � ��������� ����
� ��� (1) 

 

A exposição máxima em t, em um nível de confiança q, é o nível x que satisfaz: 

 � 	 ������� �  � 	 �� ��������!"#$�%�&'�  (2) 

     

A perda por default esperada será simplesmente�()*+� ��������,-.�� , onde�()*+ denota 

a probabilidade de default incondicional da contraparte. 

Para uma medida de exposição condicional, define-se (���� como a probabilidade 

condicional de default dado �� 	 �. Esta função (� representa a estrutura de 

dependência da probabilidade de default da contraparte com o ativo subjacente, em 

outras palavras, o WWR.  

Quando o default é independente do ativo subjacente, a função (� é constante, com (���� 	 �()*+ para todo r. A fim desta abordagem ser consistente com a probabilidade 

de default incondicional �()*+, o valor esperado de (����� deve ser igual a �()*+: 

 � ��������� (���� 	�
� �()*+ (3) 

����������������� � ��
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A distribuição condicional pode ser expressa agora em função de ���e (�. A 

probabilidade condicional de  que �� esteja abaixo de um valor fixo y, dado que um 

default ocorreu, é: 

 ��� � /,-.�� 	 ��� � / 0 -.����-.�� 	 1�()*+ � � ��������� (����2
�  

(4) 

Desta ultima equação, torna-se claro que a densidade condicional ��)*+ para ��, dado 

que um default ocorre, é dada por: 

 ��)*+ 	 ������ (�����()*+ 
(5) 

Com isto, a exposição esperada condicional para a transação é dada pela integral: 

 � �����)*+���� ���
� ��� 	 � ��������� (�����()*+

�
� � ����� 

(6) 

E então, a exposição máxima condicional, em um nível de confiança q, é o nível x que 

satisfaz: 

 � 	 ������� �  ,-.�� 	 �� �����)*+���!"#$�%�&'� 	�� ��������!"#$�%�&'� � (����()*+  
(7) 

Por último, é necessário especificar a função (����. Por estar lidando com WWR, é 

sensato estipular que (���� é monotônica em r. O autor define então uma função base g 

com g(0) = 0.5, g(-1) = 0.1, g(1) = 0.9, e g(z) se aproxima de zero e um enquanto z se 

aproxima de -� e �, respectivamente. Dado a função base e a média (µ) e o desvio 

padrão (�) do fator de risco em t, especifica-se: 

 (3�4� 	 �(5 67�����8 9� : ; : <=><?> @ 
(8) 

Onde <= e <? são parâmetros a serem especificados, e (5 67� é determinado pela 

condição de normalização. Esta especificação resulta em uma curva similar a uma 
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função distribuição de probabilidade acumulada devido à característica monotônica da 

função (�����definida. 

Com isto, o autor conclui sua apresentação de um modelo paramétrico que leva em 

consideração a dependência entre tamanho de exposição e risco de default da 

contraparte. A metodologia é flexível o bastante para ser utilizada em qualquer projeção 

de distribuição dos fatores de risco e requer a especificação de apenas dois parâmetros 

relacionados com a dependência em questão.  

Outra abordagem paramétrica foi proposta por Levy e Levin (1999), mais simples do 

que a de Finger (1999). Levando em consideração as conseqüências da crise russa e 

do sudeste asiático, onde defaults de títulos soberanos e de empresas ocorreram 

simultaneamente a severas desvalorizações nas moedas locais, acarretando em 

grandes perdas para as instituições negociantes que tinham exposições nestas moedas 

e com essas contrapartes, Levy e Levin (1999) propõem um modelo que leva em conta 

esta perda de valor cambial, conforme descrito a seguir. 

 Dado um default de um país soberano no instante t, expressa-se o valor esperado da 

moeda como um ajuste percentual à taxa futura inicial: 

 ��AB���,�.�CDE��FGH.�CIG� 	 �JKABLLLL��� 
(9) 

Onde ABLLLL��� é o valor futuro inicial da moeda no instante t (em dólares), AB��� é o valor 

realizado da moeda em t (em dólares), e �JK é o fator do valor residual para a moeda 

ao evento de default. 

O racional desta hipótese é que o valor esperado incondicional para a moeda é dado 

pela taxa de câmbio futura. O efeito do default é então reduzir o valor esperado em um 

percentual fixo como refletido pelo fator �JK. (por exemplo, se, ao default, o valor 

esperado da moeda é reduzido em 60%, então o �JK 	 ��M). 

Por fim, Levy e Levin (1999) propõem os seguintes valores para os �JK de acordo com 

as classificações de crédito: AAA 17%, AA 17%, A 22%, BBB 27%, BB 41%, e B 62%. 

Vale notar que quanto maior a qualidade do crédito, menor é o valor residual, isto é, ao 

default a desvalorização esperada da moeda é grande. Isto é consistente com o fato de 
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um grande choque na economia ser necessário para levar um bom crédito ao default, e 

quanto mais alta a qualidade de crédito, menos a desvalorização já estará embutida no 

preço. 

A modelagem de WWR em situações de risco sistêmico (um tipo de risco de cauda), 

com saltos na cotação da moeda e alta volatilidade, como no modelo de Levy e Levin 

(1999), foi discutida recentemente por Sokol (2012). Outro trabalho que descreve um 

modelo de WWR para riscos de cauda foi feito por Turlakov (2012). Nele o autor propõe 

uma expressão para o valor da exposição com WWR que se encontra entre o valor da 

exposição em um cenário básico e o valor da exposição em um cenário de estresse. Tal 

parametrização é feita através dos preços dos instrumentos de crédito da contraparte, 

no caso, um risco soberano. 

Ultimamente, tem sido usual para a modelagem do WWR uma abordagem na maneira 

como a exposição é calculada, como nos modelos de Turlakov (2012) apresentado 

acima e nos de correlação que serão discutidos mais a frente. Hull e White (2012) 

propõem um modelo diferente, mas que se assemelha à abordagem paramétrica 

proposta por Finger (1999), como descrita acima. Ao invés de manter fixa a 

probabilidade de default e calcular a exposição esperada condicional, como nos 

modelos de correlação, eles alteram o cálculo da probabilidade de default, tornando-a 

condicional e dependente da evolução das variáveis na simulação de Monte Carlo 

usada para calcular o CVA. Para isto, eles introduzem o conceito de taxa de risco, uma 

medida de probabilidade de que o default irá ocorrer. A relação entre esta taxa de risco 

(hazard) e as variáveis da simulação de Monte Carlo pode ser determinística ou 

estocástica, e os autores propõem algumas maneiras de proceder: 

�� Assumir uma relação entre a taxa de risco e uma variável x, que é altamente 

relacionada à exposição da instituição negociante com a contraparte, por 

exemplo, fazer x igual ao valor do portfólio. 

��� Assumir uma relação entre a taxa de risco e uma variável x, que afete a 

exposição à contraparte e tenha um grande efeito em sua saúde financeira. Por 

exemplo, uma commodity, taxa de juros ou câmbio. 
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���� Assumir uma relação entre a taxa de risco e uma variável x, que não afete a 

exposição à contraparte, mas tenha um grande efeito em sua saúde financeira. 

Por exemplo, seu CDS, preço da própria ação ou rating de alguma agência de 

risco. 

Os autores assumem a opção (i) para o restante do trabalho e realização de testes 

numéricos, e definem a taxa de risco como: 

 N��� 	 EI�1 O . (PC��� O HJ���Q� 
(10) 

Onde h(t) e V(t) representam a taxa de risco e o valor futuro do portfólio, 

respectivamente.  A função a(t) é naturalmente usada para ajustar a estrutura a termo 

da probabilidade de default, deixando o parâmetro b para definir a relação entre 

exposição e probabilidade de default. Isto pode ser feito numericamente, como 

demonstrado por Hull e White (2012). Os autores concluem que a metodologia 

apresentada é mais simples que a abordagem de correlação, computacionalmente mais 

rápida, e provavelmente serão mais bem aceitas pelos reguladores, por poderem ser 

facilmente testadas retroativamente.  

 

2.3 Modelos com abordagem de correlação  

A seguir serão apresentados modelos com abordagem de correlação, nos quais as 

cópulas exercem papel central na modelagem da dependência entre as variáveis. 

Como descrito por Schmidt (2006), cópulas são ferramentas para modelar a 

dependências de múltiplas variáveis aleatórias. O termo copula foi primeiramente usado 

no trabalho de Sklar (1959) e é derivado da palavra em latim copulare, conectar ou 

juntar. O principal propósito das cópulas é descrever a inter-relação das diversas 

variáveis. 

A cópula Gaussiana é a maneira mais comum para modelar a correlação dos defaults. 

Foi introduzida no mundo das finanças por Li (2000), com foco na modelagem de CDO 

(Collaterized Debt Obligations).  
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Uma discussão mais detalhada sobre a utilização de cópulas será apresentada mais a 

frente neste trabalho. 

Neste contexto, Gregory (2012) deriva uma fórmula para a exposição positiva esperada 

condicional para um contrato de forward. A correlação é introduzida ao assumir que a 

exposição segue uma distribuição normal e o tempo para default é gerado através de 

uma distribuição normal usando uma cópula Gaussiana. Nestas condições, a exposição 

positiva esperada condicional pode ser calculada diretamente.  

Assumindo que o ativo subjacente segue um movimento Browniano padrão, o valor de 

um contrato em um dado tempo t, V(t), é dado por: 

 J��� 	 RF O �>S�T (11) 

Com Y sendo uma variável aleatória Gaussiana. A exposição positiva esperada (EPE) 

incondicional em um dado tempo t é descrita por: 

 �U�� 	 RFVWR>�S�X O >S�Y WR>�S�X 
(12) 

Onde R representa a taxa de crescimento do ativo e > a volatilidade, Y�� � representa a 

função de distribuição normal e ��� � a função de distribuição normal acumulada. 

Agora, deriva-se uma fórmula similar, mas condicionada a um tempo para o default. 

Denota-se Z o tempo para default da contraparte e F(t) como a probabilidade de default 

da contraparte até o instante t, definida através de uma taxa de risco h: 

 A�F� 	 1 : [�\��:N�� 
(13) 

Assim como a exposição, o default é conduzido por uma variável Gaussiana, Z: 

 Z 	 A]=PV�^�Q 
(14) 

Por último, conectam-se as variáveis Gaussianas Y e Z através de um parâmetro de 

correlação �, em uma cópula Gaussiana bivariada: 

 T 	 _^ O `1 : _?a (15) 
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Com a sendo outra variável Gaussiana independente. Pode-se então calcular a EPE 

condicional tendo um default ocorrido: 

 �U���,Z 	 �� 	 �bcC P�� d�e�Q,f 	 V]=Pg�Z�Qh 	 � �Ri��� O >i����Y� �� �
]j���kl���  

(16) 

Denotando por: 

 Ri��� 	 R��� : �_>���V]=Pg�Z�Q����������[�����������>i��� 	 `1 : _?�>�������� 
(17) 

Pode-se escrever: 

 �U���,Z 	 �� 	 Ri���VmRi���>i���n O >i���Y mRi���>i���n 
(18) 

Esta fórmula fornece a EPE em um instante t sob a condição de que o default da 

contraparte ocorra simultaneamente. A relação entre exposição e default da contraparte 

é expressa usando um único parâmetro de correlação. No caso, esta correlação é 

arbitrária, sem uma intuição econômica direta, mas proporciona uma maneira simples 

de quantificar e compreender o WWR. 

Esta abordagem simples, descrita por Gregory (2012) acima, pode ser estendida para 

um caso mais geral. Para isto, é necessário mapear a distribuição da exposição em 

cada instante do tempo em uma distribuição escolhida (por exemplo, a normal). Uma 

maneira de realizar este mapeamento é classificar em ordem descendente e então 

mapear através de percentis. Com este procedimento de mapeamento, no caso de 

correlação positiva, um default antecipado irá induzir uma exposição maior, como é o 

caso do WWR. Esta abordagem é uma versão simplificada da proposta por Garcia-

Cespedes et al. (2010), G. Cesari  et al. (2010), e Rosen e Saunders (2012).  

Como descrito por G. Cesari  et al. (2010), o modelo para default de Merton (1974) 

conecta o default de uma firma à diferença entre seus ativos e passivos. Em qualquer 

instante, a distância para default é um indicativo da propensão da firma ao default. 

Portanto, o processo acima descrito é a aplicação do conceito apresentado por Merton  
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para o WWR uma vez que permite o processo de distância para default variar 

conjuntamente com o processo subjacente do contrato negociado.  

Outros dois trabalhos apresentam uma abordagem referenciando o modelo de Merton 

(1974). Em Buckley et al. (2011), seguindo uma abordagem similar a Merton para o 

ativo subjacente e o crédito da contraparte, uma simulação de transição de qualidade 

de crédito e defaults é obtida simulando uma variável normal padrão a cada instante �o, 

que representa o processo de retornos do ativo, comparando-o então com um valor 

limiar T que reflete a probabilidade de migração para uma nova classificação de risco 

de crédito. Em Redon (2006), são apresentados dois modelos analíticos distintos 

capazes de refletir o WWR no contexto de exposições condicionais. O primeiro é mais 

adaptado às freqüentes situações de WWR em crises soberanas, provendo uma 

descrição binária de uma crise soberana na qual a exposição condicional é a média 

ponderada de potenciais exposições esperadas em um cenário de crise, similar à 

abordagem de Levy e Levin (1999) apresentada anteriormente. O segundo modelo 

permite uma quantidade maior de tipos de dependência com uma abordagem 

Gaussiana. 

 

2.3.1 Aplicação do modelo com abordagem de correlação ao cálculo do CVA 

Garcia-Cespedes et al. (2010) estendem a idéia acima apresentada (descrita por 

Gregory (2012)) para o cálculo do capital regulatório de reserva mínimo para o risco de 

crédito de contraparte. À época, o acordo de Basiléia II (2006) baseava-se em um 

multiplicador alpha, e definia um valor mínimo para este multiplicador, 1.2, condicionado 

à existência de um modelo interno de risco da instituição. Caso a instituição não 

possuísse um modelo próprio, o valor de alpha a ser utilizado seria 1.4. A definição do 

alpha de um portfólio segue abaixo, com CE denotando o capital econômico: 

 p 	 q�rs�tuq�#v#  (19) 
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Onde q�rs�tu é o capital econômico para risco de crédito de contraparte de uma 

simulação conjunta de fatores de mercado e crédito e q�#v# é o capital econômico 

quando a exposição à contraparte é determinística e igual à exposição positiva 

esperada.  

O valor de alpha é dependente de diversas variáveis, mas geralmente varia de alguns 

poucos pontos base acima da unidade para um portfólio grande e diversificado até 

valores entre 1.4 e 1.5 para portfólios menores. Canabarro e Duffie (2003) estudaram 

este efeito e reportaram pequenos incrementos (de 1.09 a 1.21, dentro do intervalo 

esperado) ao considerar uma correlação de 45% entre os fatores de mercado e crédito 

para um portfólio razoavelmente diversificado. 

Rosen e Saunders (2012) dão continuidade ao trabalho de Garcia-Cespedes et al. 

(2010) e estendem a idéia para o cálculo do CVA, que será descrito a seguir. 

Inicialmente, define-se o CVA em sua forma condicional discreta: 

 qJw� x �1 : �y���z�U�{
o|= ��o������Ay��o� : Ay��o]=�� (20) 

Onde EPE denota a exposição positiva esperada no período (�o]=� �o� condicional ao 

default da contraparte em t, �Ay��o� : Ay��o]=�� é a probabilidade de default da 

contraparte no k-ésimo período, e �y é a taxa de recuperação.  

Assim, a co-dependência da exposição e do risco de contraparte deve ser modelada 

explicitamente para capturar o WWR. Na fórmula do CVA acima isto é essencialmente 

realçado na exposição positiva esperada condicional, �U��Z 	 ��, onde Z é o tempo 

para default. Então, o ordered-scenario copula model (OSC) de Garcia-Cespedes et al. 

(2010) é usado para modelar o WWR e prover expressões para o CVA sob este 

modelo. 

O CVA é apresentado em uma forma discreta similar a equação anterior, mas com 

representação da correlação da exposição e a qualidade de crédito da contraparte: 
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 qJw� x �1 : �y���z z J}�~
�|=

{
o|= �o � ����� U�� 	 ��� �o]= � Zy �� �o� (21) 

Com �� denotando o m-ésimo cenário, J}��o � ��� o valor positivo do portfólio de 

derivativos, e: 

 �U���o� 	 ���J}��o�� 	 z ��~
�|= J}��o � ��� (22) 

Onde �� denota o valor esperado com relação às probabilidades �� de cada cenário. 

Logo, a probabilidade conjunta de ocorrência de um dado cenário e ocorrência de 

default no intervalo de tempo dado, U�� 	 ��� �o]= � Zy �� �o�, precisa ser estimada. 

Vale notar que quando as exposições e os defaults são independentes, este é o 

produto do cenário com probabilidades incondicionais, e a probabilidade de default 

incondicional no intervalo �Ay��o� : Ay��o]=�) e a equação inicial, são retomadas. 

Para derivar expressões para a distribuição de probabilidade conjunta, uma 

generalização do OSC é usada. Considera-se uma única contraparte e define-se um 

modelo de cópula com um fator de crédito para o tempo de default da contraparte. A 

contraparte q estará em default em t se: 

 Ty 	 V]=PAy��o�Q (23) 

Onde Ty é um indicador de qualidade de crédito, e é uma variável aleatória normal 

padrão. Este indicador é direcionado por um fator sistemático e normalmente distribuído ^: 

 Ty 	 `_y �� ^ O `1 : _y �� ay 
(24) 

Onde ay também tem uma distribuição normal padrão. Isto representa o risco de default 

idiossincrático da contraparte c. Isto leva à conhecida fórmula para a distribuição do 

tempo para default, condicional em ^: 
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 Ay��,^� 	 VmV]=PAy���Q : `_y � ^`1 : _y n 
(25) 

A parte do risco de mercado do modelo é construída diretamente sobre as exposições 

simuladas previamente no processo de Monte Carlo. Denota-se B um fator de mercado, 

que é utilizado para descrever as exposições, e é imposto que possui uma distribuição 

normal padrão. O valor do fator B determina a exposição do cenário que foi realizado, 

como segue: 

 � 	 �� �� �q�]= � B � q� 
(26) 

Com c 	 1�� ��. Os valores limiares q� são estabelecidos para corresponderem as 

probabilidades dos cenários: 

 q� 	 � :��������������������������c 	 ��]=�����������������������c 	 1����� : 1��������������������������������� � 
(27) 

Onde �� 	 � ����|= , �����c 	 1�� ��. 

Com �� sendo a probabilidade dos cenários e � é a função distribuição de 

probabilidade acumulada normal padrão. O modelo é completo assumindo que o fator 

de mercado B e o fator de crédito ^ seguem uma distribuição normal conjunta com 

correlação r (correlação mercado-crédito). 

O modelo apresentado pode ser usado para testes de estresse tanto do WWR 

específico (quando o risco é idiossincrático) quanto do geral (risco proveniente de 

ralações macroeconômicas, por exemplo). Com um modelo de crédito de um fator, o 

fator de crédito ^ pode apenas ser correlacionado a um fator de mercado agregado B. 

O WWR geral pode então ser calculado ao nível de portfólio definindo este fator de 

mercado B e sua correlação à ^. O WWR específico pode ser modelado inicialmente 

escolhendo um fator de mercado específico para a contraparte, B� (por exemplo, um 

fator de mercado que afeta diretamente o valor do portfólio), e depois correlacionando 

este fator B� não somente à variável ^, mas também ao seu fator idiossincrático, ou 

diretamente ao seu indicador de qualidade de crédito Ty.  O fator de mercado B� e o 
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indicador de qualidade de crédito Ty têm uma distribuição normal bivariada com 

correlação <y 	 `�� _y. Portanto, uma dependência maior entre as variáveis pode ser 

gerada através de um choque em ambos os parâmetros. 

O modelo apresentado por Rosen e Saunders (2012), além de permitir efetivamente 

alavancar dados pré-computados em um modelo de distribuição conjunta de mercado e 

crédito, permite também estimar ambos os WWR (geral e específico), de uma maneira 

natural, sendo possível ainda testar os fatores que levam à correlação e testar a própria 

intensidade da mesma. 

A seguir, será apresentada uma breve descrição da evolução da regulamentação dos 

mercados ao longo das últimas duas décadas, dentro do contexto histórico do 

desenvolvimento de novas ferramentas financeiras, e da necessidade de atualizar as 

práticas de gerenciamento, realçadas em períodos de crise. 

 

2.4 Regulamentação 

Desde a crise financeira global, a regulamentação tem sido o foco das discussões. Se 

faz necessário um desenvolvimento das regras e práticas do mercado, a fim de se 

evitar uma repetição do grave cenário no qual instituições financeiras colapsaram e 

tiveram que ser salvas por órgãos governamentais com os recursos dos contribuintes.  

Uma forma básica de regulamentação é definir a quantidade mínima de capital que uma 

instituição deve possuir. O capital então funcionaria como um colchão para absorver 

perdas durante períodos turbulentos, e, portanto, define a qualidade de crédito da 

instituição. No final, os requerimentos de capital regulatório definem o nível de 

alavancagem que um banco pode operar.  

Em 1988, o Comitê de Supervisão Bancária da Basiléia (CSBB) introduziu uma série de 

medidas para a medição do capital regulatório, conhecidas como Acordo de Capital de 

Basiléia (hoje referenciada como Basiléia I). Entretanto, o acordo de Basiléia I faltava 

com medidas de sensibilidade de risco, e muitos bancos acabavam por achar maneiras 

de diminuir o capital regulatório sem de fato diminuir a alavancagem e os riscos 
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tomados. Para coibir esta prática, um trabalho com ênfase maior em sensibilidades de 

risco foi produzido; o Adequação de Medidas de Capital Revisado, comumente 

conhecido como Basiléia II, iniciado em 1999. 

Ficou claro após a crise que os níveis de capitalização para risco de contraparte das 

instituições financeiras eram inadequados. Não foi surpresa, portanto, que uma nova 

regulamentação para o capital regulatório e regras governando as instituições foram 

elaboradas rapidamente se comparadas, por exemplo, com o acordo anterior. 

No final de 2010, o CSBB publicou um novo arcabouço regulatório para os bancos, 

conhecido como Acordo de Basiléia III. Este documento, basicamente descrevia 

mudanças na regulamentação e requerimentos de capital, em resposta à relativamente 

nova crise financeira global. A crise ressaltou diversas falhas do acordo anterior 

(Basiléia II) como: insuficientes níveis de capital, excesso de alavancagem, pró-

ciclicidade e riscos sistêmicos. Em resposta à isso, diversas mudanças foram 

propostas, muitas delas com relação a risco de contraparte, CVA e WWR. Entre elas, 

uma cobrança de capital foi introduzida para a volatilidade do CVA, e CVA VaR, em 

adição às cobranças correntes para o risco de contraparte. Isto surgiu porque uma 

grande parte das perdas relacionadas à risco de contraparte ocorreu justamente devido 

à marcação a mercado (CVA) e não à perdas de fato; que eram o foco do Acordo de 

Basiléia II.  

O uso de contrapartes centrais (câmaras de compensação) para derivativos 

padronizados também tem sido amplamente discutido, o que por um lado diminuiria 

consideravelmente o risco de contraparte, mas por outro, poderia criar um risco 

sistêmico, dado que todas as transações estariam sob a administração de uma única 

entidade, além de que tal concentração poderia diminuir a competividade e eficiência 

operacional do mercado. 

As transações entre uma instituição negociante e uma contraparte são normalmente 

regidas por um Master Agreement da International Swaps and Derivatives Association 

(ISDA). Este acordo especifica que todas as transações entre as duas partes devem ser 

consideradas como uma exposição líquida única (netting) em caso de um término 
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antecipado. As circunstâncias nas quais um término antecipado pode ocorre também 

estão descritas no acordo.  

As garantias subsidiárias (collateral) também tem se tornado uma característica 

importante das transações realizadas no balcão (over the counter). Um acordo ISDA 

normalmente contém um Credit Support Annex (CSA) o qual especifica as regras que 

regem as garantias que devem ser colocadas pelas partes. Em particular, especifica 

uma variedade de itens como limiar mínimo (threshold), montante independente, 

montante mínimo a ser transferido, cortes que serão aplicados de acordo com a 

qualidade do ativo a ser colocado como garantia (haircut), entre outros. Vale realçar 

que mesmo na presença do CSA, o risco de contraparte ainda existe, pois a exposição 

não está garantida em sua totalidade, conforme as características descritas. 

No Brasil, a supervisão do sistema financeiro nacional e a implantação das 

recomendações do Comitê de Basiléia estão a cargo do Conselho Monetário Nacional e 

do Banco Central do Brasil. Para atender às recomendações do comitê no que se refere 

ao Acordo de Capital de Basiléia II, o CMN e o Bacen regulamentaram o assunto e 

determinaram que a sua vigência deveria ocorrer a partir de Julho/2008, segmentado 

em fases de transição.��

A recente crise financeira demonstrou que o entendimento e o gerenciamento do risco 

de crédito são fundamentais para o bom funcionamento dos mercados financeiros. A 

regulamentação também tem evoluído em busca de regras e práticas que condizem 

com esta preocupação. Neste cenário, o CVA se tornou parte integral das regras 

contábeis e de Basiléia III, e a modelagem da dependência entre fatores de mercado e 

crédito, o WWR, está no centro das discussões entre participantes de mercado e a 

academia.  

O presente trabalho propõe o estudo de um modelo para tratar o WWR utilizando uma 

abordagem de correlação para a simulação dos caminhos aleatórios, juntamente com 

uma abordagem paramétrica para a obtenção do risco de default determinado através 

dos preços da ação objeto. Para a construção dos processos estocásticos, que regem 

tanto a exposição como o ativo (ação) que é subjacente à probabilidade de default 
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modelada, foram utilizadas diferentes cópulas para as distribuições conjuntas: além da 

Gaussiana, a cópula-t com marginais normais e a cópula-t com marginais t-distribuídas, 

ambas com caudas mais pesadas. Utilizaram-se também diferentes valores de 

correlação, a fim de avaliar a sensibilidade do modelo a estas mudanças. Então, o 

resultado desse modelo proposto de abordagem paramétrica é comparado com o 

resultado de uma abordagem neutra ao risco. 

A seguir, o CVA será descrito com maiores detalhes para, na seqüência, se introduzir o 

WWR e o modelo proposto. 
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3. CREDIT VALUATION ADJUSTMENT 

Tradicionalmente o gerenciamento de risco de contraparte é realizado de maneira 

binária. Por exemplo, com a utilização de limites de crédito, uma instituição pode decidir 

entrar ou não em uma nova transação. Caso o limite de crédito seja ultrapassado, então 

a nova transação é recusada. O problema desta abordagem é que somente o risco da 

nova transação é levado em consideração; enquanto o retorno, ou lucro, deveria 

também ser um fator primordial.  

Ao apreçar o risco de contraparte, a instituição pode ir além do processo binário de 

tomada de decisão. A questão passa a ser se a operação em questão será rentável ou 

não, uma vez que o componente de risco da contraparte já esta apreçado. O preço da 

transação passa a ser o componente livre de risco mais o CVA, componente que conta 

pelo risco de contraparte.  

O CVA por si só não pode ser considerado como um fim ao apreçamento de risco de 

contraparte em uma instituição. Como descrito por Gregory (2012), de uma maneira 

geral, há três níveis de risco de contraparte em uma transação: 

��  Nível de Transação: incorpora todas as características da transação e os fatores 

de risco associados. Define o risco de contraparte que leva em consideração 

apenas a transação específica. 

��� Nível de Contraparte: incorpora o efeito de mitigantes de risco como netting 

(exposições líquidas) e collateral (garantias subsidiárias) para cada contraparte 

individualmente. Define o impacto marginal da transação com respeito à 

transações pré-existentes. 

���� Nível de Portfólio: considera o risco de todas as contrapartes sabendo que 

apenas uma pequena porção entrará em default em um determinado momento. 

Define o impacto que a transação tem no risco de contraparte total da instituição. 

O CVA foca na avaliação dos dois primeiros, enquanto limites de crédito tratam 

essencialmente do nível de portfólio, ao limitar exposições e evitar o risco de grandes 

concentrações. Portanto, ambas as abordagens são tipicamente usadas em conjunto 

para quantificar e gerenciar o risco de contraparte. 
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Dado que o risco de contraparte tem um preço através do CVA, podem-se listar, de 

uma maneira geral, duas interpretações para o preço de um instrumento financeiro: 

�� O preço representa o valor esperado dos fluxos de caixa futuros, incorporando 

algum ajuste pelo prêmio de risco de crédito a ser tomado. Pode-se chamar esta 

abordagem de preço atuarial. 

��� O preço representa o custo de implementar uma estratégia de proteção (hedge) 

associada aos riscos tomados. Este é o preço neutro ao risco (ou preços 

implícitos de mercado).  

Os dois preços listados acima podem apresentar diferenças consideráveis. Isto porque 

o preço atuarial normalmente baseia-se em parâmetros reais realizados (dados 

históricos de mercado). Já o preço neutro ao risco baseia-se exclusivamente nos preços 

que estão implícitos nos instrumentos de mercado. Ambos podem diferir, pois o 

investidor racional é avesso ao risco e demanda compensação pela incerteza de 

retorno e pelo risco de liquidez. Ou seja, normalmente as probabilidades de default 

implícitas nos preços neutros ao risco são maiores que as probabilidades reais 

realizadas, estimadas através de dados históricos. Entretanto, não há conflito entre as 

duas medidas de probabilidade de default. A probabilidade real, sendo baseada em 

dados históricos, é relevante para análises quantitativas de retorno ou abordagens de 

gerenciamento de risco. A probabilidade neutra ao risco reflete o preço de mercado, 

portanto é fundamental para o propósito de proteção. 

Antes da crise financeira global, muitos bancos costumavam registrar o CVA em linha 

com práticas de separar reservas de capital para potenciais perdas futuras. Estas 

reservas costumavam ser estimadas de uma maneira atuarial, baseadas em dados 

históricos, e por sua natureza, não costumavam sofrer grandes alterações no dia a dia. 

Esta maneira estatística trata o CVA como um item de livro contábil bancário (banking 

book), pois não há marcação a mercado, sendo análogo a uma reserva para perdas na 

carteira de empréstimos.  

Parte da regulamentação que surgiu após a crise tende a ver o CVA como um item do 

livro contábil de negociação (trading book), juntamente com os derivativos negociados 
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no balcão que os geram. Tipicamente, o CVA no livro contábil de negociação será 

maior, e certamente apresentará uma volatilidade muito maior, mas, em teoria, pode ser 

transferido por meio de instrumentos financeiros de proteção e securitizações.  

Por um lado, o CVA no livro contábil de negociação é mais relevante, pois reflete as 

atuais condições de mercado e custo para a transferência do risco, e não medições 

baseadas em dados históricos. Por outro lado, a falta de liquidez dos componentes de 

crédito do risco de contraparte, e por conseqüência a dificuldade de realização da 

proteção, sugerem que uma abordagem mais passiva do livro contábil bancário, com 

ênfase na análise fundamentalista do risco de crédito, possa ser preferível. Vale notar 

que o CVA pode ser parcialmente, mas não perfeitamente, protegido. No caso de um 

default, a exposição com a contraparte não estará perfeitamente protegida, pois mesmo 

se a exposição corrente estiver protegida, não haverá proteção contra as flutuações 

futuras daquela exposição. Logo, deveria ser adotada tanto uma abordagem neutra ao 

risco, quanto uma abordagem atuarial (para os riscos residuais) no gerenciamento do 

CVA. Entretanto, as novas regras para capital regulatório tendem a se concentrarem na 

abordagem neutra ao risco. 

A seguir, o cálculo do CVA será apresentado com maiores detalhes. 

 

3.1 Estimando a probabilidade de default neutra ao risco e a exposição positiva 

esperada 

Antes de entrar no cálculo do CVA propriamente dito, a probabilidade de default (PD) e 

a exposição positiva esperada (EPE) serão descritos, pois farão parte da estrutura do 

CVA. 

A PD neutra ao risco é aquela obtida através dos preços dos instrumentos de crédito 

observados no mercado. Não há uma única definição de instrumento de crédito. 

Algumas maneiras comuns são: 

�� Através do prêmio embutido no preço do CDS. 
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��� Através dos preços de títulos, normalmente comparados com alguma referência 

de baixo risco como os títulos do governo americano. 

���� Usando alguma aproximação ou método de mapeamento. 

De um modo geral, todas as maneiras expostas acima definem a mesma quantidade, 

mas pequenas diferenças existem na prática. Mais detalhes podem ser encontrados em 

Gregory (2012). 

Uma maneira mais formal para descrever a PD é assumir que o default é conduzido por 

um processo de Poisson, e a PD em um instante futuro u é dada por: 

 A�D� 	 1 : . (�:ND� 
(28) 

Onde h define a taxa de risco de default, que é a probabilidade de default em um 

infinitesimal período.  

Uma relação aproximada entre a taxa de risco e o preço do instrumento de crédito é: 

 N x F(�.C��1 : �.�D(.�C��G� (29) 

Onde a taxa de recuperação é uma porcentagem e o spread é o preço do instrumento 

de crédito. A dedução desta fórmula pode ser encontrada em Gregory (2012). 

Combinando as duas equações acima, se obtem a expressão aproximada para a PD 

neutra ao risco em um dado instante u: 

 A�D� 	 1 : . ( �: F(�.C��1 : �.�D(.�C��G� D� (30) 

Para o cálculo do CVA, serão utilizadas as PD marginais entre os instantes ��]= e ��. 
Uma aproximação óbvia seria obter as diferenças entre as relevantes PDs acumuladas 

na equação acima, levando a: 

 ����]=� ��� x . ( �: F(�.C������1 : �.�D(.�C��G� ��]=� : . ( �: F(�.C����1 : �.�D(.�C��G� ��� (31) 
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Esta abordagem é usada na definição do CVA na Basiléia III.
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processo intensivo de simulação de Monte Carlo. Normalmente baseia-se em 

achar uma distribuição das exposições baseadas nos fatores de risco. 

���� Simulação de Monte Carlo. Enquanto é o mais complexo e intensivo método para 

avaliar a exposição, é completamente genérico e lida com diversas 

complexidades, tais como: transações exóticas, transações que dependem do 

caminho percorrido pelo ativo subjacente, exposições líquidas, garantias 

subsidiárias, entre outras. É o único método que, em caso de alta dimensão de 

exposições, pode capturar realisticamente o grande numero de fatores de risco e 

suas correlações. É o método considerado o mais avançado por algum tempo. 

A EPE calculada através de um método analítico para um ativo que segue o movimento 

Browniano padrão já foi descrita na revisão bibliográfica como sendo uma parte da 

dedução do modelo de Gregory (2012).  

Será exposta novamente aqui de uma maneira breve: 

 �U� 	 � �R O > ��
]j l�

Y� �� 	 RV�R >� � O >Y�R >� � 
(32) 

Onde R é a média de uma distribuição normal e > seu desvio padrão, Y�� � representa 

uma função de distribuição normal e ��� � representa a função de distribuição normal 

acumulada.  

Agora, com a PD e a EPE descritas, será apresentado o cálculo do CVA, ainda sem o 

WWR. 

 

3.2 Calculando o CVA 

Para o cálculo do CVA, inicialmente serão assumidas três hipóteses: 

�� A instituição, ela própria, não incorrerá em default. Ausência de DVA. 

��� O apreçamento neutro ao risco é direto. A taxa de desconto será assumida como 

a taxa livre de risco, correspondendo a ignorar o FVA. 
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���� A exposição de crédito e a probabilidade de default serão independentes. Um 

modelo para WWR será proposto na seqüência.  

Além do citado, são consideradas transações fora de uma câmara de compensação e 

ausência de CSA. 

De acordo com Gregory (2012), para derivar a fórmula clássica do CVA, escreve-se: 

 qJw���� �� 	 �1 : �������Z � ��J��Z� ��}� 
(33) 

Onde � é o valor de recuperação esperado, ���� � é o valor esperado calculado sob a 

medida neutra a risco, Z é o instante do default, ��Z � �� é a função indicadora, 

assumindo o valor de 1, se o default não tiver ocorrido antes ou em �, e zero, caso 

contrário; J��� �� a exposição líquida de um portfólio de derivativos no instante �. Utiliza-

se J��D� �� para denotar: 

 J��D� �� 	 J�D� ��,Z 	 D 
(34) 

Este é um ponto crítico na análise, pois a expressão acima requer a exposição em uma 

data futura, J��D� ��, sabendo que o default da contraparte ocorreu na data �Z 	 D�. Ao 

ignorar o WWR, estabelece-se simplesmente J��D� �� 	 J�D� ��. Vale notar novamente 

que nesta demonstração do cálculo do CVA, ainda que o valor do portfólio seja 

condicional ao default, não há nenhum tratamento específico para isto, pois o WWR é 

ignorado. No próximo capítulo o presente trabalho irá apresentar um modelo de WWR. 

Dado que a esperança da equação acima é calculada para todos os instantes até o 

vencimento, pode-se integrar sobre todos os possíveis instantes de default. Obtém-se: 

 qJw��� �� 	 �1 : ���� ������ D�J�D� ��}�A��� D�r
�

� 
(35) 

Onde ���� D�é o fator de desconto livre de risco e A��� D� é a probabilidade de default 

acumulada para a contraparte, como descrita acima. Considera-se a EPE descontada, 

calculada sob a medida neutra a risco como �U���D� �� 	 ������� D�J�D� ��}�. 
Assumindo que as PD são determinísticas, tem-se:  
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 qJw��� �� 	 �1 : �� ���U���D� ���A��� D�r
�

� 
(36) 

Finalmente, pode-se computar a equação acima através de algum esquema de 

integração como: 

 qJw��� �� x �1 : ��z�U����� ����A��� ��� : A��� ��]=���
�|=  

(37) 

Onde são m períodos dados por ����	 ��� �=� � � ���	 ���. Será uma boa aproximação 

para um m razoavelmente grande. 

Com algumas hipóteses de simplificação, pode-se obter uma expressão para o CVA 

relacionado aos preços de instrumentos de crédito da contraparte. Para tanto, é 

necessário trabalhar com a fórmula não descontada para a EPE: 

 qJw��� �� x �1 : ���� ������ D��A��� D�r
�

� �U� 
(38) 

Pode-se ver a expressão acima como simplesmente o valor de proteção de um CDS 

sobre um montante igual à EPE. Portanto, tem-se a seguinte aproximação, onde o CVA 

é expresso como uma taxa (spread) sobre o montante: 

 qJw x �U� � F(�.C� 
(39) 

Vale notar que no cálculo do CVA, conforme apresentado acima, o default entra na 

expressão através somente da PD. Isto significa que, enquanto é necessário utilizar um 

arcabouço de simulações para calcular o CVA, não é necessário simular eventos de 

default, somente a EPE. 

No capítulo seguinte, a hipótese de independência entre a exposição e o risco de 

crédito da contraparte será relaxada. O risco que surge da dependência entre essas 

duas variáveis é comumente chamado de Risco de Wrong Way (WWR). Após a 

apresentação do mesmo, será proposto um modelo para lidar com esta dependência. 
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4. WRONG WAY RISK 

O último capítulo descreveu o cálculo do CVA sob uma importante simplificação, a 

ausência do Risco de Wrong Way (WWR). WWR é a expressão normalmente utilizada 

para indicar uma dependência desfavorável entre exposição e qualidade de crédito da 

contraparte, isto é, a exposição é grande quando o risco de default da contraparte é alto 

e vice versa. Enquanto pode ser uma hipótese frequentemente ignorada, sua 

manifestação pode ser sutil e um tanto quanto dramática. O inverso também é possível, 

grande exposição com baixo risco de default. Neste caso denomina-se Risco de Right 

Way (RWR). O RWR diminui o risco de contraparte e reduz o CVA. 

Como descrito por Rosen e Saunders (2012) entre outros, dois tipos de WWR são 

distinguidos: 

�� WWR Geral: ocorre quando a qualidade de crédito da contraparte é 

correlacionada, por motivos não necessariamente específicos, com fatores 

macroeconômicos que também afetam o valor do portfólio subjacente. Um 

exemplo poderia ser uma correlação entre a qualidade de credito de certa 

contraparte e uma taxa de juros. Outro exemplo óbvio seria um contrato de 

câmbio com uma contraparte soberana recebendo em sua moeda local.  

��� WWR Específico: quando a exposição à contraparte é altamente correlacionada 

com sua probabilidade de default devido a fatores idiossincráticos. Isto pode 

surgir de operações mal estruturadas, como por exemplo, uma instituição 

escrever contratos de Opção de Venda sobre sua própria ação ou um portfólio 

lastreado por títulos próprios da contraparte.  

A presença do WWR obviamente aumenta o CVA. Entretanto, é difícil quantificar a 

magnitude deste aumento. A fórmula para CVA apresentada no capítulo anterior pode 

ser adaptada e usada para o cálculo do CVA com WWR, contanto que a exposição seja 

condicional ao default da contraparte.  

Como descrito por Gregory (2012), pode-se reescrever a fórmula do CVA: 
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 qJw x �1 : ��zA-P��Q�U�P����� 	 ZyQU-��
�|= ��]=� ��� 

(40) 

Onde �U�P����� 	 ZyQ�representa a exposição positiva esperada condicional a esta ser 

no instante de default da contraparte �Zy�, e A-P��Q é o fator de desconto livre de risco. 

Uma fórmula simples proposta por Gregory (2012) para a EPE condicional ao default, 

para uma exposição de um contrato futuro de câmbio de um ativo que segue um 

movimento Browniano padrão, foi descrita na revisão bibliográfica: 

 �U���,Z 	 �� 	 Ri���VmRi���>i���n O >i���Y mRi���>i���n 
(41) 

A correlação é introduzida ao assumir que a exposição segue uma distribuição normal, 

e o default é também gerado por uma distribuição normal usando uma cópula 

Gaussiana. Desta maneira a exposição condicional pode ser calculada diretamente.  

Modelar a dependência entre os fatores de mercado e crédito é o maior desafio da 

quantificação do WWR. Tanto o fator de correlação das cópulas quanto a calibragem da 

expressão paramétrica é feita através de dados históricos, mas infelizmente o WWR é 

sutíl e pode não se revelar em séries históricas, aparecendo apenas em situações 

extremas de mercado. Além disto, a correlação é somente uma medida de dependência 

e mede apenas a relação linear entre as variáveis. Relações de ordem superior, como 

por exemplo, no caso de oscilações de mercado muito maiores, não serão capturadas 

pela correlação.  

Portanto, a calibração de todos os modelos é uma tarefa muito complexa e pode levar a 

estimações significativamente incorretas. A princípio, todos podem ser calibrados com 

dados históricos, mas devem ser avaliados com parcimônia, pois as relações históricas 

podem não ter sentido algum com relações futuras. 

Como descrito no capítulo 3, o CVA pode ser considerado como uma reserva de capital 

contra perdas resultantes de defaults de contrapartes ou pode representar o custo da 
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utilização de instrumentos de mercado como proteção (hedge), independente de a 

contraparte incorrer em default ou não.  

A seguir, será descrita a abordagem para o segundo caso. 

 

4.1 Proteção Dinâmica para o Risco de Contraparte 

Como discutido anteriormente, os riscos de um derivativo podem ser separados em 

duas partes. O risco de mercado, o qual não incorre em risco de contraparte, deve ser 

protegido através de instrumentos de mercado, como derivativos de juros, moeda, 

ações, e para um instrumento simples como um derivativo de câmbio futuro, sua 

proteção pode ser feita de uma maneira estática, sem necessidade de balanceamento 

ao longo da operação.  

Por outro lado, o risco de contraparte representado pelo CVA necessita de um 

constante ajuste devido à variabilidade de sua exposição, conforme seu valor de 

mercado. Sua proteção é realizada normalmente através de CDS, para o risco de 

crédito da contraparte, e através de operações que envolvem o ativo subjacente ao 

derivativo e outros fatores que alteram a EPE, como será descrito a seguir. 

Vale notar que, sendo o CVA parte integral dos resultados de um banco, ele se torna 

uma fonte importante de volatilidade do resultado. Portanto, há necessidade de 

proteger o CVA, não somente protegendo-se contra o risco de uma contraparte incorrer 

em default, mas também a fim de reduzir-se sua volatilidade. 

A famosa abordagem de Black e Scholes (1973) para o apreçamento de opções 

estabeleceu que o preço de uma opção representasse o custo de uma estratégia de 

proteção dinâmica. O preço da opção pode ser decorrido do retorno esperado sob a 

medida neutra ao risco. Assim como um derivativo exótico, o CVA também pode ser a 

princípio calculado desta maneira.  

Para a proteção dinâmica do CVA, as sensibilidades da fórmula devem ser calculadas: 
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  qJw 	  qJw F(�.C� ¡F(�.C� O  qJw �U� ¡�U� O  ?qJw �U�� F(�.C� ¡�U��¡F(�.C� 
(42) 

Onde os primeiros dois termos representam a sensibilidade do CVA com respeito à 

variação do risco de crédito e exposição, respectivamente. O terceiro termo representa 

a dependência cruzada, conhecida também como gamma cruzado (cross-gamma), que 

pode complicar o processo de proteção significativamente. 

Como exemplo de gamma cruzado � ¢£�qJw�k� �U�� F(�.C��, suponha um caso onde 

uma instituição esteja ativa em um contrato futuro de câmbio e executa a proteção de 

seu risco de contraparte dinamicamente. No caso de ausência de WWR, ou seja, 

correlação zero entre os fatores de mercado e crédito, um movimento mínimo pra cima 

na taxa de câmbio não implica um movimento igual no CDS da contraparte. Neste caso, 

existem iguais probabilidades de o CDS estar mais alto ou mais baixo após este 

movimento no câmbio.  

Como a instituição está ativa no contrato, este movimento mínimo para cima na taxa de 

câmbio implica que o valor de mercado do derivativo estará minimamente maior em 

favor da instituição, logo, a mesma deverá comprar proteção contra o risco de crédito 

da contraparte. Como este movimento no câmbio é independente do movimento no 

preço do CDS da contraparte, para um número suficientemente grande de 

balanceamentos, pode-se dizer que ao longo do tempo o resultado financeiro destas 

operações tenderá a zero. 

O mesmo raciocínio pode ser aplicado para os casos de WWR e RWR. No caso do 

WWR, de correlação positiva, o resultado financeiro dos balanceamentos tenderá a ser 

negativo, enquanto que no RWR, positivo. 

Para o WWR, um movimento mínimo para cima na taxa de câmbio implica que a 

proteção tenderá a ficar mais cara, assim como um movimento mínimo para baixo, na 

taxa de câmbio, que resulta em um valor de mercado do derivativo desfavorável a 

instituição e por consequência uma necessidade de vender uma parcela da proteção, 

implica em um preço da proteção mais baixo. Logo, ao executar os balanceamentos, a 
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instituição comprará proteção quando o preço do CDS estiver mais alto e venderá 

quando estiver mais baixo, acarretando em prejuízo ao longo do tempo. 

Em suma, o gamma cruzado é a mudança no valor do CVA que ocorre pela mudança 

de duas variáveis simultaneamente, em contrapartida ao efeito acumulado de mudá-las 

separadamente. Por exemplo, um CVA avaliado inicialmente em $100 tem seu valor 

alterado para $110 ao se aumentar a taxa de câmbio em uma unidade básica, e tem 

seu valor alterado para $105 ao se aumentar o preço do derivativo de crédito (CDS) em 

uma unidade básica também. Ao alterarem-se as duas variáveis simultaneamente, o 

CVA passa a ser avaliado em $116, ou seja, $1 maior que os efeitos individuais 

acumulados. Portanto, este efeito cruzado mostra a importância de considerarem-se 

propriamente os efeitos do WWR na modelagem a fim de se evitar uma grande perda 

em potencial.  

Na expressão que representa as sensibilidades do CVA, a sensibilidade à EPE 

( qJwk �U�) abrange todas as variáveis que de alguma maneira impactam na 

exposição. As variáveis podem ser agrupadas em três principais categorias: Taxas 

Spot/Futuros, Volatilidade e Correlação. 

As Taxas Spot/Futuros, como taxas de câmbio e juros, podem ser protegidas através de 

instrumentos livres de risco de contraparte, como já visto.  

A correlação normalmente não pode ser protegida, pois ainda é raro no mercado 

instrumentos atrelados a esta variável. A correlação é, portanto, um parâmetro subjetivo 

da modelagem.  

Mais à frente, na apresentação do modelo, será mostrada a sensibilidade do CVA a 

esta variável.    

O gerenciamento do risco de volatilidade é um importante aspecto da proteção do CVA. 

É importante realçar que, mesmo o ativo subjacente ao derivativo não tendo nenhuma 

sensibilidade à volatilidade, o seu CVA terá considerável risco a esta variável, como foi 

observado na fórmula da EPE. A proteção ao risco de volatilidade pode ser feita através 
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do uso de opções sobre os respectivos ativos, de acordo com a sensibilidade do CVA à 

este risco.  

Por último, a sensibilidade do CVA ao risco de crédito ( qJwk F(�.C�) engloba tanto a 

probabilidade de default quanto a taxa de recuperação. A proteção mais direta a ser 

feita é através de CDS. O CDS é um derivativo que dá ao seu detentor proteção contra 

o default da entidade referenciada, em troca do pagamento de uma taxa periódica 

(prêmio) para o vendedor. Caso a entidade referenciada incorra em algum evento de 

crédito, previamente especificado no contrato, o vendedor deverá compensar o 

comprador pelas perdas associadas.  

Na prática, entretanto, a mitigação do risco através de CDS não é sempre direta. 

Algumas limitações deste ativo podem ser citadas: 

�� O mercado de CDS para a contraparte pode não ser líquido o bastante, e pode 

não oferecer os instrumentos para o vencimento desejado. Na prática, na falta de 

liquidez, torna-se necessário comprar proteção não sobre a contraparte, mas 

através de instrumentos mais líquidos como índices de crédito. 

��� O valor de recuperação de um título incorrido em default, entregue sob um 

contrato de CDS, tem pouco a ver com a fração que pode ser recuperada do 

contrato protegido. 

���� Variar dinâmicamente o montante e perfil de vencimentos da proteção após o 

início do contrato pode ser proibitivamente caro. 

De todo modo, o objetivo final deve ser proteger a exposição à crédito dinâmicamente, 

ativamente rebalanceando o portfólio de instrumentos para assegurar que seu valor em 

qualquer instante (em particular, no instante aleatório em que a contraparte incorra em 

default), iguale o valor (positivo) do contrato protegido. 

 

4.2 Portfólio Replicante 

Como descrito na seção anterior, a marcação a mercado do CVA pode gerar 

significante volatilidade no resultado e no balanço da instituição negociante. Uma forma 
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de proteger o CVA e transferir o risco de crédito por completo, é através da utilização de 

contratos de C-CDS (Contingent Credit Default Swap) e sua negociação tem se tornado 

cada vez mais frequente. O C-CDS é uma transação que replica a exposição de crédito 

gerada por outra transação. O valor de início de um C-CDS, que é simplesmente o 

montante de fundos requeridos para o estabelecimento inicial do portfólio replicante, é 

comumente chamado de cobrança de crédito, ou igualmente CVA. 

A fim de construir-se um portfólio replicante que represente o C-CDS, como descrito por 

G. Cesari  et al. (2010), considera-se um portfólio ¤ de instrumentos de proteção ¥��� ¦ 	 1�£� � � I, com o preço no instante �, � § �: 

 ¤� 	�zC����¥�����¨
�|=  

(43) 

Onde os coeficientes C�� determinam o montante a ser mantido de cada instrumento de 

proteção. O auto financiamento requerido por ¤ é então dado por: 

 �¤� 	�zC�����¥�����¨
�|=  

(44) 

Como exemplo, considera-se uma transação de vencimento � que dependa somente 

de um fator de risco, a taxa de juros em Reais. Supõem-se que os instrumentos de 

proteção apropriados sejam uma conta bancária ���, um futuro (swap) com processo 

de preços A��, e uma opção (swaption) de preço ©��, todos com a taxa de juros em 

Reais como ativo subjacente: 

 ¤� 	 C���A� O H���©� O ������� (45) 

Os coeficientes C e H seriam tipicamente escolhidos para fazer o portfólio ¤ neutro em 

delta e gamma, isto é: 

 

ª«
¬C��� 	 ¡ : ® ¡®H��� 	 ®

� (46) 
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Onde ¡ e  representam as derivadas de primeira e segunda ordem do preço da 

transação com respeito ao ativo subjacente do risco. 

A estratégia descrita acima pode ser estendida para um caso mais geral onde a 

transação a ser protegida depende de diversos fatores de risco. 

A estratégia de proteção pode ser colocada em prática quando a transação a ser 

protegida é um C-CDS. Por ser a qualidade de crédito da contraparte um dos principais 

fatores de risco, o portfólio de proteção ¤ contará com contratos de CDS sobre a 

contraparte, além dos instrumentos de fatores de mercado que impelem a exposição.  

 

4.3 Apreçamento neutro ao risco 

Como descrito acima, o cálculo das sensibilidades e a construção de um portfólio 

replicante permitem uma abordagem neutra ao risco para o apreçamento do CVA. 

Desta maneira, o CVA cobrado para determinada transação representa os custos que a 

parte negociante irá incorrer ao longo da mesma para realizar operações de proteção 

contra o risco de default da contraparte. 

Conforme já mencionado, as operações de proteção são comumente realizadas através 

da negociação de CDS. O CDS é um contrato de derivativo, que representa um premio 

anual a ser pago, em troca da proteção descrita contratualmente, por ele oferecida. 

Assim como um contrato de juros, o CDS é um derivativo que apresenta características 

similares de marcação a mercado. 

O apreçamento neutro ao risco implica em simular os movimentos dos ativos 

subjacentes a uma operação e a exposição por eles gerada, assim como 

conjuntamente simular os ativos que representam a qualidade de crédito da 

contraparte.  

Ao longo da simulação, são realizadas operações de compra e venda de contratos de 

CDS, a fim de manter o nível de proteção da exposição o mais elevado possível.�Além 
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disso, são efetuadas transações que neutralizam a sensibilidade do CVA às oscilações 

das demais variáveis e fatores de mercado envolvidos. 

Diariamente, são contabilizados, tomando como base os montantes iniciais, os ajustes 

de posição necessários para proteger a nova EPE, calculada a partir das condições 

atualizadas de mercado. Também são contabilizados os lucros e prejuízos provenientes 

das operações mencionadas. 

Para o CDS, é cobrado diariamente do detentor do contrato um valor, ou custo, 

calculado como sendo um dia do percentual representado por sua taxa anual de 

mercado do dia anterior, mais a marcação a mercado da mesma sobre o período 

restante até a data de expiração do contrato.  

Ao fim da operação, os custos do balanceamento da proteção, assim como sua 

marcação a mercado, serão somados e representarão a cobrança de crédito, ou o CVA.  

No próximo capítulo será apresentado um modelo para estimar o custo da proteção 

adicional ao CVA na presença de WWR, e os resultados deste modelo serão 

contrastados com uma abordagem neutra ao risco, realizada através de um portfólio 

replicante sob os mesmos caminhos aleatórios simulados para o modelo proposto.  

Por ser computacionalmente intensa, pois a cada passo a EPE e as sensibilidades do 

CVA devem ser recalculadas, a simulação sofreu algumas simplificações, que serão 

descritas juntamente com a apresentação do modelo. 
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5. MODELO PROPOSTO 

O presente modelo propõe uma abordagem paramétrica e de correlação para a 

incorporação da presença de WWR no apreçamento do CVA. A estrutura de 

dependência entre as variáveis aleatórias que compõe o processo estocástico para a 

evolução dos fatores de mercado (movimento Browniano padrão dos ativos de mercado 

e crédito) é modelada com a utilização de diferentes cópulas, além da Gaussiana 

comumente utilizada, a fim de analisar-se seus efeitos sobre o apreçamento. 

Considera-se o Movimento Browniano padrão para representar o processo estocástico 

dos fatores. 

São simulados no processo de Monte Carlo os caminhos aleatórios percorridos pela 

variável que representa o ativo subjacente ao derivativo e a variável que representa o 

preço da ação da contraparte, que através de uma equação paramétrica estabelece 

uma aproximação para sua qualidade de crédito. Esta abordagem baseia-se na idéia 

apresentada por Ruiz (2012). 

Diferentemente do cálculo do CVA na ausência do WWR, onde o custo do risco de 

crédito de mercado, no momento da simulação, é utilizado diretamente sobre a EPE, o 

objetivo do presente modelo é utilizar custos de risco de crédito simulados 

conjuntamente com o ativo subjacente ao derivativo para cada cenário, condicionando 

desta maneira a qualidade do crédito ao estado gerador da exposição. Assim, 

incorpora-se na simulação a dependência entre o ativo subjacente e a qualidade de 

crédito da contraparte. 

Após a geração conjunta de um número suficientemente grande de caminhos aleatórios 

para os fatores de mercado e crédito, os pares serão utilizados para o cálculo da 

exposição e risco de crédito do respectivo cenário. Desta maneira, calcula-se um valor 

a ser cobrado pelo risco de crédito, em percentual do volume da transação, sobre cada 

exposição positiva gerada. A média destes valores será então o CVA a ser cobrado 

para a determinada transação com a incorporação do WWR. 

O CVA calculado, conforme descrito acima, é então contrastado com os dados obtidos 

através da precificação neutra ao risco do portfólio replicante. 
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O preço neutro ao risco do CVA é o resultado da avaliação do portfólio replicante sob 

os mesmos caminhos aleatórios gerados pelo processo estocástico da simulação. A 

cada passo do processo, são realizadas operações de balanceamento a fim de obter-se 

um portfólio com menor exposição possível aos fatores de mercado e crédito, ou seja, 

em cada passo, proteger as sensibilidades do CVA com os instrumentos de mercado. 

A abordagem neutra ao risco é computacionalmente intensa. A cada passo da 

simulação, é necessário recalcular tanto a EPE, que exigiria uma simulação dentro da 

própria simulação, como as sensibilidades do CVA aos diversos fatores de mercado e 

crédito. Para tornar este procedimento viável, assume-se que a volatilidade e o drift do 

ativo subjacente ao derivativo permanecem constantes ao longo da simulação. 

Portanto, o cálculo da EPE em cada passo pode ser aproximado pela EPE calculada 

inicialmente, ajustada com o decréscimo do fator de drift, e acrescida do ajuste de 

marcação a mercado do derivativo. Ou seja, com este acréscimo, simula-se 

simplificadamente o efeito de iniciar o cálculo da EPE a partir de um preço do ativo 

subjacente diferente do preço utilizado inicialmente.  

O cálculo simplificado para o resultado diário do portfólio replicante é feito através da 

seguinte equação: 

 �.FDE�C�G 	 ��U��]= � ���q- �̄]= � 1 �� ��� O �� qJw q- �̄]= °q- �̄ O � � qJw UB �]= °UB��� (47) 

Onde � representa, em dias, o tempo de duração da transação, °q-  ̄ a variação do 

preço do CDS entre o dia anterior �� : 1� e o atual, e °UB a variação no preço do ativo 

subjacente. O termo entre parênteses representa para o detentor o pagamento da taxa 

de um dia do CDS.  

Então, a média do somatório dos resultados de cada passo ao longo da simulação 

representa o CVA calculado através da abordagem neutra ao risco. 

A seguir, serão descritos em maiores detalhes a parametrização que fornece a 

qualidade de crédito aproximada (CDS) através do preço da ação, e a estrutura de 

dependência para o processo estocástico modelada com a utilização de cópulas. 
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5.1 Estimando Probabilidades de Default 

A abordagem baseada nos preços das ações tem como objetivo estimar a 

probabilidade de default por meio das informações contidas no mercado acionário. Este 

procedimento torna-se natural devido ao mercado acionário conter uma quantidade 

maior de ativos negociados e liquidez nos contratos, diferentemente do mercado de 

crédito no atual estágio de desenvolvimento. Além do mais, a maioria das ferramentas 

de controle de risco de contraparte já possui um modelo para ações em sua estrutura.   

A relação entre o preço da ação de uma firma e sua probabilidade de default aparece 

inicialmente no modelo de Merton (1974), no qual o valor de uma firma é considerado 

estocástico e o default é modelado como o ponto onde a firma é incapaz de pagar o 

montante de sua dívida ao vencimento. O modelo de Merton assume que uma firma 

emitiu somente títulos sem pagamento de cupons e não incorrera em default antes do 

vencimento desta dívida. Através de argumentos de apreçamento de opção, Merton 

então fornece uma ligação entre a dívida da empresa e seu capital, através de fórmulas 

baseadas no valor da firma e sua volatilidade.  

O problema de modelar o default é então transformado em medir a distribuição futura 

do valor da firma e a barreira onde o default ocorre. Uma contribuição chave da 

abordagem de Merton é que eventos binários de baixa freqüência podem ser 

modelados através de um processo contínuo e calibrados usando dados de alta 

freqüência das ações. Estende-se então este conceito para obter uma aproximação da 

probabilidade de default da contraparte, implícita nos preços do CDS, inferida do preço 

de sua ação. 

Através da análise das séries históricas de preços do CDS e da ação da contraparte 

determina-se uma equação exponencial que melhor representa a relação entre as duas 

variáveis. Vale notar que a relação entre as variáveis esta sujeita a diferentes regimes 

de mercado, cabendo ao usuário o correto discernimento sobre a equação a ser 

utilizada. Por exemplo, o preço da ação pode operar em patamares diferentes, devido a 

diferentes fatores econômicos, sem necessariamente alterar o patamar da qualidade de 

crédito. Como o intuito desta parametrização é a utilização dos dados para o 
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apreçamento de risco de crédito, um regime que envolva cenários de estresse deve ser 

considerado.  

 

5.2 Modelagem da Estrutura de Dependência 

Uma vez estabelecida a relação entre o preço da ação e a qualidade do crédito da 

contraparte, torna-se necessário modelar uma estrutura de dependência apropriada 

entre os fatores de mercado que impactam na avaliação do portfólio. Para tanto, três 

distribuições conjuntas distintas são aplicadas para modelar os caminhos dos ativos da 

simulação e verificar os diferentes resultados.  

Sklar (1959) define as cópulas como ferramentas universais para o estudo de 

distribuições multivariadas. Cita-se seu teorema: 

Denota-se ± uma função distribuição multivariada com m dimensões, com marginais A=� � � A�. Então existe uma cópula q tal que: 

 ±� =� � �  �� 	 q�A=� =�� � � A�� ������������������������ =� � �  ��²�³� (48) 

Além do mais, se as distribuições marginais A=� � � A� são contínuas, então q é única. 

Como descrito por Bluhm (2010), pode-se dizer que toda distribuição multivariada com 

marginais contínuas admite uma única representação por cópula. Além disto, cópulas e 

funções distribuições são os blocos fundamentais para derivar novas distribuições 

multivariadas com estruturas de correlação e distribuições marginais prescritas.  

Isto indica a razão pela qual cópulas se tornaram proeminentes e onipresentes na 

modelagem de risco de crédito e finanças em geral. Separar a cópula das marginais de 

uma distribuição multivariada é especialmete útil em situações onde as marginais são 

conhecidas (que normalmente é o caso), mas a dependência multivariada ainda precisa 

ser determinada. 

A seguir são descritas as três cópulas utilizadas na modelagem do processo estocástico 

da simulação de Monte Carlo: 
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• Cópula gaussiana bivariada com marginais normais: 

 B� 	 `_T O `1 : _^� �����������¦ 	 1�£� 
(49) 

Com T� ^=� ^?´µ���1�¦� ¦� ��� 
• Cópula t-bivariada com marginais t-distribuidas: 

 B� 	 S¶P`_T O `1 : _^�QkS·�����������¦ 	 1�£� 
(50) 

Com T� ^=� ^?´µ���1�¦� ¦� �� �·´¸?�¶� 
• Cópula t-bivariada com marginais normais: 

 B� 	 µ]=bA¹PS¶P`_T O `1 : _^�QkS·Qh�����������¦ 	 1�£� 
(51) 

Com T� ^=� ^?´µ���1�¦� ¦� �� �·´¸?�¶�, · independente de T� ^=� ^? e A¹ denotando a 

função distribuição-t com 3 graus de liberdade.  

As cópulas Gaussiana e t-variadas foram escolhidas por serem comumente aplicadas 

em finanças. As cópulas t-variadas possuem caudas mais pesadas que a cópula 

Gaussiana normalmente utilizada. Um dos objetivos do presente trabalho é avaliar o 

impacto da utilização de diferentes cópulas no apreçamento do WWR, assim como 

diferentes valores de correlação, _, em sua estrutura. Portanto, na simulação de Monte 

Carlo serão utilizadas as três cópulas para a realização do processo estocástico, e 

diferentes valores de correlação serão avaliados. 

 

5.2.1 O Uso da Função Cópula em Finanças 

O uso incorreto das cópulas Gaussianas, principalmente no mercado de CDO, tem sido 

amplamente criticado após a crise financeira global. Como descrito por Brigo et al. 

(2010), de uma forma simplificada, o CDO é um portfólio de empréstimos que podem vir 

a incorrer em default, ocasionando perdas ao investidor exposto em determinada 

tranche. O CDO é um contrato de securitização e em cada tranche há duas partes: a 
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que vende proteção e a que compra. A tranche é uma porção das perdas do portfólio 

entre dois percentuais. Por exemplo, a tranche 3-6% foca nas perdas que ocorrem 

entre 3% e 6% do total de perdas do portfólio.  

A distribuição das perdas do portfólio é então caracterizada pelas distribuições 

marginais dos defaults de um único nome, e pela dependência entre estes diferentes 

nomes.  

A estrutura de dependência é crucial para o apreçamento da tranche. O mercado 

normalmente assume que há uma cópula Gaussiana conectando o default de todos os 

nomes no portfólio. Por exemplo, em um portfólio com 125 nomes, há uma cópula 

parametrizada por uma matriz com 7750 entradas de pares de correlação. Entretanto, 

ao olhar para uma tranche, todos estes parâmetros são assumidos como sendo iguais 

uns aos outros, resultando em um único parâmetro. 

Além da drástica simplificação exposta acima, outro fator comumente simplificado é a 

utilização da correlação implícita. Escolhe-se no mercado uma tranche para um portfólio 

padronizado que é líquida o suficiente, a qual o preço é conhecido. O parâmetro único 

de correlação é então calculado reversamente para reproduzir o preço da tranche em 

questão. Este parâmetro é chamado de correlação implícita e uma vez obtido é utilizado 

para apreçar produtos relacionados, gerando inconsistência na modelagem de 

diferentes tranches. 

Para o apreçamento do WWR, estipular o parâmetro de correlação é um dos principais 

desafios. Diferentemente do caso do CDO, não há instrumentos negociados dos quais 

seja possível inferir parâmetros de correlação entre fatores de mercado e crédito. 

Conforme citado por Garcia-Cespedes et al. (2010), técnicas básicas de estatística 

podem ser utilizadas para estimar a correlação, entretanto há diversas dificuldades em 

alcançar um nível significativo de precisão na prática, e qualquer análise estará sujeita 

a presunções, limitações de dados e erros de estimação.  

Primeiramente, há potênciais erros substânciais de modelo, devido a especificações 

incorretas, como por exemplo modelos de um único ou diversos fatores. Segundo, os 

parâmetros resultantes são geralmente sujeitos a significativos erros de estimação, 
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devido a fatos como o pequeno número de observações de default e breves séries 

históricas que envolvem fatores de mercado e crédito. Por mais que aproximações 

possam ser usadas, como o modelo baseado em preços de ações deste trabalho, sua 

relevância empírica ainda não foi exaustivamente testada.  

Adicionalmente, a observação fundamental a ser feita é que a correlação não é uma 

estrutura de dependência linear. Ordens superiores de correlação não são incorporadas 

com a utilização de um único fator, tendo os regimes de dependência entre os fatores 

uma forte propensão a se comportarem de maneira diferente em condições normais e 

de turbulência nos mercados. Uma alternativa para tratar desta questão seria a adoção 

de uma estrutura de correlação estocástica. A utilização da correlação estocástica 

acrescentaria uma sofisticação ao modelo, ao passo que poderia emparelhar a 

dinâmica do modelo a um smile (estrutura) de correlação, similar a um smile de 

volatilidade.  

Portanto, conforme exposto acima, o uso de cópulas é um importante ferramental para 

modelar a estrutura de dependência entre os fatores de mercado e crédito, mas a sua 

má utilização pode acarretar em significativos erros de apreçamento, resultando em 

perdas substanciais para as instituições negociantes. É necessário entender os 

diferentes parâmetros utilizados no modelo e seus efeitos.  

No próximo capítulo, serão apresentados os resultados da utilização de diferentes 

parâmetros de correlação na modelagem da dependência entre o preço da ação e sua 

qualidade de crédito, assim como a utilização de diferentes cópulas. Os dados do 

modelo serão então comparados com os dados obtidos através da precificação neutra 

ao risco. 
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6. ANÁLISE DOS DADOS 

O modelo foi aplicado para o caso de um derivativo negociado no mercado brasileiro 

com uma contraparte local. O derivativo em questão é um contrato de câmbio a termo 

(NDF: Non Deliverable Forward) de Dólares Americanos (USD) por Reais (BRL) e a 

contraparte é a empresa Petrobras (PETR). 

O volume nocional do derivativo é USD 10 milhões, a maturidade do contrato é dois 

anos,  e a instituição negociante assume uma posição ativa em USD e passiva em BRL 

contra a empresa. Para o estudo em questão, o volume nocional não se faz relevante, 

pois o CVA será expresso em percentual sobre o mesmo.  

Ao definir-se que a instituição negociante está ativa em USD, assume-se que existe 

uma dependência negativa entre a qualidade de crédito da empresa, representada pelo 

preço de sua ação, e a cotação do USD em BRL, ocasionando um WWR para a 

instituição. A relação entre os preços pode ser observada no gráfico abaixo. 

 

Figura 2: Gráfico da variação dos preços da ação da empresa PETR e do inverso da variação da taxa de 

câmbio USDBRL, ambos normalizados na origem. Fonte: Elaboração própria. 
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No gráfico acima são apresentadas as variações no preço da ação PETR e na cotação 

do BRL em USD. É convenção do mercado efetuar a cotação do USD em BRL, mas 

para a análise em questão, o objetivo é demonstrar a dependência entre as oscilações 

do BRL e PETR, por isso a inversão da cotação da moeda (1/USDBRL, ou seja, 

BRLUSD).  

No gráfico, é possível observar a presença de movimentos correlacionados nas 

cotações, principalmente em momentos de maior volatilidade nos mercados, como na 

crise de 2008, e no período de recuperação que se seguiu, durante o ano de 2009.  

Na seção seguinte serão apresentados os dados utilizados na definição dos parâmetros 

para o modelo. 

 

6.1 Parametrização 

A tabela abaixo mostra de forma simples os valores de correlação entre a cotação da 

moeda e o preço da ação para os períodos em questão, assim como os níveis de preço 

e volatilidade dos ativos. Pode-se observar um aumento da correlação em períodos de 

maior volatilidade nos mercados.  

Na tabela, as correlações aparecem com valores negativos, pois foi utilizada para sua 

construção a cotação praticada no mercado, USDBRL. Como citado na seção anterior, 

a correlação positiva aparece ao se apreçar o BRL em USD. 

As correlações foram calculadas sobre retornos diários com iguais pesos em uma 

janela anualizada. Técnicas estatísticas mais apuradas para a obtenção de parâmetros 

através da análise de séries históricas não são aplicadas, pois não é o escopo deste 

trabalho a discussão do valor da correlação a ser considerado, e sim a sensibilidade do 

modelo a este mesmo parâmetro.   
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Período 
Correlação 

PETR-
USDBRL  

Preço Médio 
USDBRL 

Preço Médio 
PETR 

Volatilidade 
Média 

USDBRL 

Volatilidade 
Média PETR 

2008-2012 (0.47) 1.83 28.78 16.75 35.44 
2008 (0.51) 1.83 35.55 21.50 48.28 
2009 (0.65) 2.00 31.83 20.44 38.78 
2010 (0.34) 1.76 29.72 13.99 32.24 
2011 (0.40) 1.67 23.68 14.17 26.13 
2012 (0.20) 1.93 21.59 12.83 30.75 

Tabela 1: Dados da análise das séries históricas. Fonte: Elaboração própria. 

 

Conforme descrito no capítulo anterior, o modelo assume que, tanto o ativo subjacente 

ao derivativo, no caso a cotação em BRL por USD, quanto o preço da ação da empresa 

Petrobras, seguem um movimento Browniano padrão. Os drifts utilizados para o câmbio 

e para a ação são 7% e 10%, respectivamente, e são inferidos dos preços de mercado. 

O drift para a taxa de câmbio pode ser estimado, aproximadamente, através das 

diferenças entre a taxa de juros em BRL e a taxa de juros em USD, ambas no mercado 

local. As volatilidades para o câmbio e para a ação são 20% e 40%, e foram definidas 

como valores arbitrários próximos aos valores observados na Tabela 1. A volatilidade 

também poderia ser inferida dos preços de mercado através dos preços das opções 

para os ativos, e tanto o drift quanto a volatilidade são anualizados. 

Para a análise da sensibilidade, foram utilizados valores de correlação entre 20% e 

60%, dentro do intervalo observado no período em questão, conforme a Tabela 1. 

Por fim, utilizou-se a série histórica dos preços do CDS e da ação entre os anos de 

2008 e 2012 para determinar a equação que estabelece a relação entre as duas 

variáveis.  

O gráfico abaixo mostra o comportamento do preço da ação e o inverso do CDS, ambos 

normalizados para comparação. É apresentada a cotação inversa do CDS, pois o ativo 

representa o risco de crédito da empresa, e quanto maior a cotação, pior a percepção 

da qualidade do crédito para os agentes do mercado. 
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Figura 3: Gráfico da variação dos preços da ação da empresa PETR e do inverso da variação do preço 

do seu CDS, ambos normalizados na origem. Fonte: Elaboração própria. 

 

No período analisado, observa-se que apesar da razoável aderência entre os 

movimentos, a relação entre as variáveis não se mantém em toda a sua extensão, 

sendo possível identificar diferentes regimes entre os anos.  

Tal comportamento pode ser explicado pelo fato de que os fatores que regem o preço 

da ação não serem necessariamente válidos para alterar a qualidade do crédito, ao 

menos não em uma relação direta. É possível observar também que a aderência foi 

maior ao longo do ano de 2008, mais precisamente durante a crise financeira, quando 

os ativos tendem a se comportar de uma maneira similar.  

No gráfico de dispersão abaixo pode-se fazer esta distinção mais claramente. O 

período que se seguiu à crise foi marcado por uma melhora na qualidade de crédito da 

empresa, não necessariamente acompanhada por uma melhora significativa no preço 

da ação.  
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Figura 4: Gráfico de dispersão dos preços da ação da empresa PETR e do preço do seu CDS para o 

período de 2008 a 2012. A área circulada em destaque representa o período entre 2010 e 2012, 

notadamente de baixa volatilidade dos preços. Fonte: Elaboração própria. 

 

No gráfico acima, pode-se observar na área destacada, que compreende o período 

entre 2010 e 2012, uma oscilação no preço da ação, não acompanhada por uma 

oscilação no preço do CDS de mesma magnitude. Por outro lado, o período entre 2008 

e 2009, de maior volatilidade, apresenta mais claramente a relação entre as oscilações 

nos preços. 

O objetivo deste trabalho é utilizar o preço da ação como uma aproximação para o 

preço do CDS em situações de turbulência nos mercados, e por conseqüência, uma 

maior presença de WWR. Portanto, será utilizado a equação obtida a partir dos dados 

do ano de 2008, julgando-se este ano representativo tanto de condições de volatilidade 

normais, quanto de estresse significativo nos mercados.  
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Figura 5: Gráfico de dispersão dos preços da ação da empresa PETR e do preço do seu CDS para o ano 

de 2008. Fonte: Elaboração própria. 

 

No gráfico acima é possível observar com maior clareza o comportamento dos preços 

ao longo de 2008. Este ano teve início com uma volatilidade relativamente baixa e, a 

partir do segundo semestre, a crise financeira gerou grande volatilidade e deterioração 

nos preços dos ativos, quando uma significativa queda no preço da ação foi 

acompanhada por uma alta no preço do CDS de similar magnitude. 

Portanto, para relacionar o preço da ação ao preço do CDS será utilizada a equação 

exponencial obtida para o ano de 2008, que representa uma condição turbulenta dos 

mercados.  

A equação: 

 q-¯	 11º»�º � .]���¼½�v!*�s��t�¾��s (52) 
 

A seguir, o resultado numérico das duas abordagens, paramétrica e neutra ao risco,  

serão apresentadas. 
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6.2 Resultados 

Aqui, a aplicação das metodologias para a transação de câmbio a termo são ilustradas. 

A exposição é simulada para um horizonte de dois anos, com cinco mil cenários de 

mercado, e quinhentos e quatro passos diários por simulação de cada parâmetro de 

correlação e cópula utilizada. Assume-se uma perda dado o default (LGD: Loss Given 

Default) de 60% para todas as transações. 

Os gráficos abaixo apresentam os valores do CVA a ser cobrado, como percentual do 

valor nocional da transação, em função da correlação, para as três cópulas utilizadas. 

O primeiro gráfico (Figura 6) apresenta os resultados do modelo paramétrico proposto 

para os diferentes valores de correlação adotados. O segundo gráfico (Figura 7) 

apresenta os resultados da abordagem neutra ao risco. Nota-se que os eixos verticais 

estão em escalas diferentes. 

 

 

Figura 6: Gráfico da variação do percentual do valor nocional a ser cobrado na transação em função da 

correlação adotada, para o modelo paramétrico. A cópula 1 representa a cópula Gaussiana, a cópula 2 a 

t-variada com distribuições marginais Gaussianas, e a cópula 3 a t-variada com distribuições marginais t-

distribuidas. Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 7: Gráfico da variação do percentual do valor nocional a ser cobrado na transação em função da 

correlação adotada, para a bordagem neutra ao risco. A cópula 1 representa a cópula Gaussiana, a 

cópula 2 a t-variada com distribuições marginais Gaussianas, e a cópula 3 a t-variada com distribuições 

marginais t-distribuidas. Fonte: Elaboração própria. 

 

Conforme esperado, o CVA na ausência de WWR em seu cálculo apresentou o menor 

percentual do valor nocional a ser cobrado, para ambas abordagens. O parâmetro de 

correlação não é parte da formulação do CVA sem WWR, mas a título de ilustração, o 

valor constante do CVA é demonstrado ao longo do eixo horizontal.  

A utilização das cópulas Gaussiana e t-variada com marginais Gaussianas 

apresentaram comportamento semelhante, com razoável sensibilidade ao aumento da 

correlação, para ambas as abordagens. Apesar da cópula t-variada apresentar caudas 

mais pesadas, o peso da cauda é fortemente dependente do grau de liberdade 

escolhido. Para o modelo em questão, foi utilizado 3 como grau de liberdade. Portanto, 

a calibração de um grau de liberdade apropriado na fórmula da cópula é uma etapa 

fundamental ao utilizar estas estruturas de dependência. 
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A cópula t-variada com marginais t-distribuidas apresentou o maior valor de CVA, assim 

como a maior sensibilidade ao aumento da correlação, conforme o esperado para 

ambas abordagens. Nota-se nos gráficos que a mudança da cópula tem um impacto 

maior do que o aumento do parâmetro de correlação linear.  

Entre as cópulas utilizadas, a t-variada em questão apresenta as caudas mais pesadas 

com maior quantidade de valores nos extremos, de acordo com o fato de caudas-t 

serem mais pesadas que caudas Gaussianas. 

Pode-se facilmente aumentar o potencial de perdas extremas em um portfólio modelado 

com uma cópula t-variada, simplesmente diminuindo o grau de liberdade da distribuição 

multivariada. Entretanto, a decisão de quão pesadas devem ser as caudas não é trivial. 

Por outro lado, as distribuições Gaussianas são únicamente baseadas em suas 

matrizes de covariância, não sendo necessárias calibrações mais complexas. Além do 

mais, como já mencionado, até mesmo a calibração de correlações lineares já é um 

grande desafio. Pesquisas mais detalhadas, combinadas com evidências empíricas, 

são necessárias antes que outras cópulas que não a normal se tornem a melhor prática 

em gerenciamento de risco de crédito.  

No Apêndice I, são apresentados os gráficos de dispersão dos números aleatórios 

gerados através das três cópulas. O impacto das diferentes estruturas de dependência 

é melhor ilustrado. 

Entre a abordagem paramétrica do modelo proposto e a abordagem neutra ao risco, 

pode-se dizer que ambas apresentaram sensibilidades às variações do parâmetro de 

correlação linear similar e às diferentes cópulas utilizadas. Entretanto, a magnitude do 

CVA calculado foi maior para o modelo paramétrico proposto. 

As simplificações assumidas para ambas abordagens podem ter um impacto 

significativo. Um estudo mais detalhado dos modelos é necessário. Mas de uma 

maneira geral, pode-se considerar os resultados satisfatórios, dado que a abordagem 

neutra ao risco corrobora a abordagem mais simples do modelo proposto. 
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7. CONCLUSÃO 

Neste trabalho, foi considerado o problema de inclusão no apreçamento do risco de 

crédito para operações com derivativos, da dependência entre os fatores de mercado 

subjacentes ao derivativo e a qualidade de crédito da contraparte, o Wrong Way Risk.  

A prática comumente adotada para o apreçamento e gerenciamento do risco de crédito 

proveniente de exposições de derivativos é a simulação de Monte Carlo. O processo é 

computacionalmente intenso, e a intensidade aumenta com a maior complexidade do 

derivativo envolvido, ou portfólio de derivativos. 

Para lidar com o problema do apreçamento do risco de crédito, foi proposta a aplicação 

de um modelo simples e intuitivo, que incorpora na simulação já existente uma 

abordagem paramétrica que inclui a dependência positiva entre fatores de mercado e 

crédito. 

Foram apresentados os resultados da utilização de diferentes cópulas para modelar a 

estrutura de dependência entre as variáveis do processo estocástico, assim como a 

sensibilidade do modelo aos diferentes valores do parâmetro de correlação. Além disso, 

os resultados do modelo proposto foram contrastados com os resultados de uma 

abordagem neutra ao risco para um portfólio replicante, realizada sob o mesmo 

processo.  

Considerando-se as simplificações assumidas, os resultados obtidos foram 

satisfatórios. Apesar da diferença de magnitude entre os valores obtidos, os modelos 

apresentaram estruturas similares entre as cópulas utilizadas e sensibilidade às 

correlações.  

Para o trabalho realizado, pouca informação foi encontrada na literatura sobre a 

abordagem neutra ao risco para um portfólio replicante no apreçamento do risco de 

crédito de exposições de derivativos. Um estudo mais detalhado sobre esta abordagem 

é necessário para melhor compreender o arcabouço que rege as duas abordagens 

apresentadas e suas diferenças. 

Como sugestão para o desenvolvimento futuro, é possível citar: 
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�� Sofisticação do processo estocástico, como exemplo a possível adoção de 

volatilidade estocástica, e modelos de ajuste de preços pela inflação. 

��� Mais pesquisa com relação ao uso de diferentes cópulas na modelagem da 

estrutura de dependência, e suas respectivas parametrizações. 

���� Estudo, com evidências empíricas, da relação entre o comportamento do preço 

da ação e o preço do CDS. 

��� Desenvolvimento dos aspectos simplificados no cálculo da abordagem neutra ao 

risco. Por exemplo, as sensibilidades do preço do CVA aos diferentes fatores de 

mercado que alteram o valor da EPE, e não somente a taxa de câmbio. 

�� Extensão da aplicação do modelo para derivativos com maior grau de 

complexidade, como Swaps de Fluxos de Caixa e Opções. 

Em suma, o objetivo do presente trabalho era contribuir de alguma forma com a 

crescente discussão sobre o correto apreçamento e gerenciamento do risco de crédito 

em exposições de derivativos. O entendimento de todos os fatores de risco que 

impactam a exposição, e suas respectivas estruturas de dependência, são 

fundamentais para o bom funcionamento não apenas das instituições, mas de todo o 

mercado financeiro. 
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APÊNDICE I 

As três cópulas são ilustradas nos gráficos abaixo, utilizando a mesma correlação 

linear, _ 	 ¿�À. 

 

Figura 8: Gráfico de dispersão da cópula Gaussiana. Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Figura 9: Gráfico de dispersão da cópula t-distribuída com marginais Gaussianas. Fonte: Elaboração 

própria. 



74 
�

 

 

Figura 10: Gráfico de dispersão da cópula t-variada com marginais t-distribuidas. Fonte: Elaboração 

própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


