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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo comparar diferentes métodos de previsão de 

necessidades de caixa no overnight, que assegurem que a liquidez de um produto 

financeiro específico – neste caso, o Call Deposits (Depósito à Vista, em moeda 

estrangeira) – seja suficiente para cobrir os riscos de liquidez de uma instituição 

financeira e, em contrapartida, otimizem o lucro oriundo do saldo restante que 

ultrapasse o valor de saída destes modelos. Para isso, o modelo de Fluxo de Caixa 

de Schmaltz (2009), que segrega os diferentes componentes do caixa 

(determinísticos e estocásticos), será utilizado para determinar as necessidades de 

caixa e, através do método de Monte Carlo para a previsão de diferentes caminhos, 

chegamos a um valor médio de saldo para ser utilizado no overnight. Como 

comparativo, será utilizado o modelo determinístico de Ringbom et al (2004), que 

oferece a “Taxa de Reserva de Maximização de Lucro”, para, enfim, compará-los 

historicamente, entre Jan/2009 e Dez/2013, a fim de concluirmos qual dos modelos 

de reservas de caixa se mostra mais satisfatório. A base de dados utilizada replica 

os saldos e saques de um banco comercial, para o produto financeiro em questão, e, 

também, é utilizada para a estimação dos parâmetros. 

Palavras-chave: Previsão de Fluxo de Caixa, Risco de Liquidez, Depósito à Vista, 

Moeda Estrangeira, Otimização de Lucro. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

This paper aims to compare different methods of forecasting cash needs in 

overnight, to ensure that the liquidity of a particular financial product - in this case, 

the Call Deposits (Demand Deposits Account, in foreign currency) - are sufficient to 

cover the liquidity risks of a financial institution and, in other hand, optimize the profit 

provided from the remaining balance that exceeds the outputs of the models. Here, 

the Cash Flow model of Schmaltz (2009), which segregates the model in different 

components (deterministic and stochastic), is applied to determine the cash needs 

and, through the Monte Carlo method for predicting different cash flows, is stipulated  

an average value of balance to be used in overnight. As a contrast, the deterministic 

model of Ringbom et al (2004) is used to provide the "Profit-Maximizing Reserve 

Ratio" to finally compare both of them historically, between Jan/2009 and Dec/2013, 

in order to conclude which of models of cash reserve shows to be more satisfying. 

The database used replicate balances and withdraws of a commercial bank, to this 

specific financial product, and it is also used for parameters estimation. 

Keywords: Cash Flow Forecasting, Liquidity Risk, Call Deposits, Foreign Currency, 

Profit Optimization. 

 
 
 
 



 
 

DEDICATÓRIA 

Dedico este trabalho aos meus pais e minhas avós, que através de ensinamentos e 

ações mostraram que nada se sustenta se não pelo esforço e pela educação. 

 

  



 
 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço aos meus colegas, amigos e familiares, em especial minha esposa 

Gabriela, pela paciência e apoio durante todo o mestrado. 

 

 

 

  



 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Exemplo de Trajetória dos Componentes  ���
(�)∆	 + ∆���

(�) .................................... 21 

Figura 2 - Exemplo de Trajetória dos Componentes  ���
(�)∆	 + ∆���

(�) + ∆���
(�) ......................... 23 

Figura 3 - Nível de Reserva Exigido �(�(�)) ....................................................................... 24 
Figura 4 – Evolução percentual da carteira de Call Deposits, de 01/01/2008 a 31/12/2013. 30 
Figura 5 - Valor dos parâmetros estimados, de 01/01/2009 a 31/12/2013. .......................... 31 
Figura 6 - Nível de Reservas �����(�) e �∗ determinados pelo backtesting, de 01/01/2009 a 
31/12/2013. .......................................................................................................................... 36 
Figura 7 - Taxas de Aplicação no overnight para os modelos: �∗, �����(�) e �∗. ..................... 37 
Figura 8 - Gráfico Comparativo de Desempenho das Diferenças Diárias, de 01/01/2009 a 
31/12/2013. .......................................................................................................................... 39 
  
 
  



 
 

Sumário  

1. Introdução ..................................................................................................................... 11 

2. Revisão Bibliográfica .................................................................................................... 14 

3. Arcabouço Teórico ........................................................................................................ 18 

3.1. O Modelo de Fluxo de Caixa ................................................................................. 18 

3.1.1. O Componente de Fluxo de Caixa Determinístico .......................................... 19 

3.1.2. Os Componentes de Fluxo de Caixa Estocásticos ......................................... 20 

3.1.2.1. Determinação do componente “Browniano” ................................................ 21 

3.1.2.2. Determinação do componente “Jump” ........................................................ 22 

3.1.3. O Nível de Reservas Exigido (Required Funding Capacity) do Modelo de Fluxo 
de Caixa Estocástico .................................................................................................... 24 

3.2. O Modelo comparativo de Taxa de Reserva de Maximização de Lucro ................. 26 

4. Metodologia .................................................................................................................. 29 

4.1. Dados históricos do produto Call Deposits ............................................................ 29 

4.2. Determinação dos Parâmetros do Modelo de Fluxo de Caixa ............................... 30 

4.3. A simulação do modelo por Monte Carlo ............................................................... 31 

4.4. A adaptação de dados de mercado para utilização do modelo comparativo de Taxa 
de Reserva de Maximização de Lucro.............................................................................. 32 

5. Resultados .................................................................................................................... 34 

5.1. Os resultados dos modelos propostos ................................................................... 34 

5.2. Backtesting, aderência dos modelos e lucratividade comparativa das carteiras .... 37 

5.2.1. Aderência dos modelos .................................................................................. 38 

5.2.1.1. Aderência do Modelo de Fluxo de Caixa Estocástico .................................. 38 

5.2.1.2. Aderência do Modelo de Taxa de Reserva de Maximização de Lucro ........ 38 

5.2.2. Lucratividade das Propostas ........................................................................... 39 

6. Conclusões ................................................................................................................... 40 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 42 

ANEXOS .............................................................................................................................. 44 

ANEXO A – Propriedade de Markov ................................................................................ 45 

 



11 
 

1. Introdução 

Os impactos decorrentes da crise dos EUA, desencadeados a partir de 2007 e com 

consequências mais severas à economia mundial de 2008 em diante1  (Bisogni, 

2009), trouxeram à tona uma discussão fundamental entre entidades regulatórias e 

os agentes do sistema financeiro: as instituições de mercado – financeiras, 

majoritariamente – avaliam suas obrigações de fluxo de caixa de forma adequada, a 

ponto de se sustentarem em períodos de iliquidez2? Acerca do fato foram lançados 

em 2010 os “Acordos de Basiléia III” (BCBS, 2010), ou somente “Basiléia III”, que 

visam estabelecer uma agenda de iniciativas aos reguladores locais 3  para 

determinar níveis adequados de capital e reservas de caixa que suportem momentos 

de incerteza de mercado que, em um cenário extremo, possam desencadear uma 

crise de confiança generalizada. 

Do ponto de vista dos agentes reguladores, a preocupação em torno do risco de 

liquidez pertencente ao sistema bancário parece legítima, dado o histórico de 

acontecimentos na economia mundial nos últimos anos. Em contrapartida, do ponto 

de vista do agente bancário, o custo de oportunidade atribuído às reservas de 

moeda e capital4 diminuem o nível de investimentos das instituições financeiras e, 

consequentemente, seu poder de obtenção de lucro. Por esta razão, dentro da 

                                                
1 “O inicio da crise atual pode ser traçado a partir de julho de 2007, com a desconfiança em relação a 

uma possível crise de liquidez causada pelo mercado de crédito imobiliário dos EUA. No início, 
havia elevada incerteza sobre quais seriam as possíveis consequências para o resto da economia, 
além de se discutir a possibilidade de contágio e a capacidade de outros países, especialmente os 
países em desenvolvimento, em não ser afetados pelos problemas nos EUA. A esperança era que a 
crise afetasse somente os mercados financeiros e não se alastrasse para a economia real. Em 
setembro de 2008, porém, essas esperanças revelaram-se frustradas devido às dificuldades 
enfrentadas pelas maiores empresas de hipoteca dos EUA (Fannie Mae e Freddie Mac), além da 
falência do quarto maior banco de investimentos americano (Lehman Brothers), levando a crise a 
entrar em sua fase mais aguda As quedas no mercado de ações reduziram as taxas de crescimento 
econômico, trouxeram volatilidade no mercado cambial e diminuíram a demanda e o consumo, 
levando a quedas na produção industrial, no comércio internacional e nos fluxos de investimento 
(UNCTAD, 2009).” 

2 Importante distinguir que existem dois tipos de iliquidez. A iliquidez de mercado é a falta de “apetite” 
de mercado que gera perda de valor nos ativos devido à incapacidade de transacioná-los em tempo 
razoável, enquanto a iliquidez de fluxo de caixa é a perda gerada pela incapacidade de honrar 
compromissos causados por descasamentos entre ativos e passivos devido a ausência de recursos 
(moeda) na instituição. 

3 Bancos Centrais que compõe tanto o G20 – grupo das 20 maiores economias mundiais – como o 
FSB – Financial Stability Board. 

4 O montante de reservas bancárias, instituído pelos Bancos Centrais, é dividido entre diversos ativos, 
onde reserva de moeda é um dos componentes – por isso a distinção em reserva de capital e 
reserva de moeda.  
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agenda de medidas de “Basiléia III”, existe certa flexibilidade quanto aos modelos 

utilizados por cada instituição financeira de tal maneira que, comprovada sua 

eficácia, é permitida a utilização de métodos que não sejam padronizados.  

Por ganhar maior relevância recentemente, o tema “risco de liquidez” – que precede 

às discussões de “Basiléia III” - se tornou objeto de estudo mais assíduo nos últimos 

anos, porém as técnicas quantitativas de modelagem, que obviamente são 

encontradas na literatura acadêmica, pouco tratam de casos reais. O capítulo de 

“Revisão Bibliográfica” traz alguns exemplos com maiores detalhes. 

Na busca, portanto, de uma metodologia que seja mais tangível e defina o passo-a-

passo para se estimar o nível ótimo de reservas de liquidez de um produto financeiro 

de um banco comercial, este trabalho abordará uma carteira previamente definida 

que, comprovada a eficácia do modelo, possam ser testada e estendida a outros 

produtos e carteiras, guardadas as características e premissas inerentes a cada um 

deles.  

Dentro deste cenário de discussão, o trabalho tem como intuito atingir os seguintes 

objetivos: i) definir, estimar e prever o comportamento de um produto financeiro 

líquido5 ao longo de um intervalo de tempo previamente definido, ii) segregar os 

componentes desta trajetória prevista e definir as necessidades de reservas de 

curto-prazo que o produto exige, iii) comparar as reservas estimadas deste primeiro 

modelo com uma segunda metodologia de um modelo alternativo e iv) comparar os 

resultados através de backtesting. Dentre os modelos utilizados como referência, 

para os três primeiros passos, utilizaremos: 

i) Simulações estocásticas de trajetórias aleatórias, com os conceitos de 

Hull (2011), para prever os diferentes e possíveis comportamentos de 

caixa e atribuir um valor médio esperado das simulações. 

ii) Estimação de fluxo de caixa proposto por Schmaltz (2009) para 

segregar os componentes das trajetórias em determinístico (“Drift”) e 

estocástico (“Browniano” e “Jumps”). Com esta segregação será 

possível determinar (1) os saldos de curto-prazo necessários para 

                                                
5 Com alta capacidade de transação e aceitação de mercado. A moeda, em condições normais, é o 

produto mais líquido na economia. 
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cobrir as exigências de liquidez correntes (“Browniano”), através do que 

chamaremos de “Nível de Reservas Exigido”6, estimada através da 

exposição de risco de liquidez agregada do componente “Browniano”, e 

somar a esta exposição (2) aos saltos (“Jumps”) ocorridos, causados 

por possíveis crises de confiança ou saques significativos que possam 

haver – dada as características de uma carteira com alto grau de 

concentração. 

iii) Simular a “taxa de reserva de mazimização de lucro”7, por Ringbom et 

al (2004), para compará-lo com os valores alcançados com o modelo 

de fluxo de caixa de Schmaltz (2009). 

O produto financeiro a ser abordado é o Call Deposits (de maneira sucinta: 

Depósitos à Vista, em moeda estrangeira), que dentre outras características se 

adequa ao trabalho por se tratar de um produto de liquidez diária e, em geral, sob a 

gestão de tesourarias corporativas. A divisão e proporção do caixa em moeda 

estrangeira da instituição financeira simulada baseiam-se em uma carteira de banco 

de atacado (Corporate – clientes com alto faturamento anual).  Para ambos os casos 

– produto e carteira – estamos tratando de players com elevado grau conhecimento 

de mercado e que, em teoria, são os que mais se aproximam do conceito econômico 

de “agente racional”8. Ao longo do trabalho serão expostas as premissas e maiores 

detalhes relativos às bases de dados. 

Após este capítulo introdutório, portanto, definiremos no capítulo 2 (“Revisão 

Bibliográfica”) algumas diferentes abordagens constantes na literatura acadêmica, 

no capítulo 3 (“Arcabouço Teórico”) a maneira pela qual os modelos que iremos 

propor são explicados, no capítulo 4 (“Metodologia”) como os dados foram 

trabalhados - e, baseados nos modelos, as simulações foram executadas -, no 

capítulo 5 (“Resultados”) a análise comparativa e os quão satisfatórios os modelos 

se mostraram em termos de risco de liquidez e retorno financeiro e, por fim, no 

capítulo 6 (“Conclusões”), quais as conclusões sobre as hipóteses e os possíveis 

desenvolvimentos que possam servir de base para futuros trabalhos. 

                                                
6 Required Funding Capacity 
7 Profit-Maximizing Reserve Ratio 
8 Conceito do indivíduo que toma suas decisões econômicas na busca da maximização da utilidade, 

do lucro e do bem-estar.  
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2. Revisão Bibliográfica 

Os conceitos de gestão de liquidez e de gestão de caixa são mais amplos do que se 

imagina. De bancos centrais a pessoas físicas, pensando da esfera maior à mais 

granular que temos atuando na economia, todos se deparam com a necessidade de 

gerir seus fluxos de entrada e saída monetários, de tal maneira que possam 

adequar, de forma mais ou menos complexa e organizada, suas necessidades de 

caixa de curto e longo-prazo, a fim de cumprir com as obrigações requeridas que 

lhes (ou se) impuseram. A gestão de liquidez e de caixa passa, portanto, pela gestão 

de ativos e passivos que cada agente é obrigado a fazer, mesmo que de maneira 

inconsciente. Segundo Afonso (2011) uma vez que um agente investe em um ativo, 

de um mercado qualquer, ele o mantém até que sua preferência pela posse mude a 

tal ponto que resolva liquidar sua posição e sair deste mercado. Visto que tanto a 

decisão de vender os ativos como os próprios agentes de mercado são 

heterogêneos, e a liquidação não ocorre de maneira instantânea à tomada de 

decisão, essas inúmeras trocas e interesses acabam não necessariamente se 

“casando”. Neste instante surge a iliquidez das posições e, consequentemente, 

deriva o risco associado a ela. 

O conceito de risco de liquidez, portanto, guardadas as generalidades, é algo 

claramente presente nos mercados financeiros - independente do grau de 

desenvolvimento dos mesmos. Porém, da forma como foi apresentado, o risco 

parece ficar restrito as decisões de gestão individual, de tal modo que a eficácia 

dessa gestão poderia afetar, de maneira melhor ou pior, somente o tomador das 

decisões. A forma a qual o assunto era tratado até o fim da década de 2000, de 

maneira descentralizada, confirma a premissa de decisões e responsabilidades 

individuais. A partir da crise de 2007, porém, e dadas as consequências geradas à 

economia mundial, este tema passou a ser tratado pelos agentes reguladores de 

uma maneira completamente distinta. 

Por esta razão, em dezembro de 2010, foi institucionalizado o “Acordo de Basiléia 

III” (BCBS, 2010). O documento apresenta uma proposta de reforma para 

fortalecimento do capital global e para a regulamentação das regras de liquidez, a 

fim de tornar o setor bancário em um ambiente mais seguro e confiável. 
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De acordo com Bindseil e Lamoot (2011), o escopo de atuação de Basiléia III é 

instituir uma agenda para a instauração de dois indicadores básicos de liquidez. São 

eles: a LCR (Liquidity Coverage Ratio) e a NSFR (Net Stable Funding Ratio). O 

intuito é que os bancos passem a ter um nível mínimo para cada um deles, 

determinados pelo próprio comitê, que estime as necessidades de caixa destas 

instituições financeiras, e, dentro destes níveis obrigatórios, aumente sua 

responsabilidade junto ao sistema financeiro, além de diminuir a fragilidade das 

instituições em si.  

Ainda segundo Bindseil e Lamoot (2011), a LCR tem a intenção de estabelecer um 

nível mínimo de ativos líquidos de alta qualidade, que sejam suficientes para cobrir 

um período de estresse de mercado de, no mínimo, um mês. Ativos líquidos de alta 

qualidade são aqueles que conseguem ser transacionados em períodos de 

instabilidade a fim de gerar caixa suficiente para cobrir as saídas imediatas que 

possam surgir. Já a segunda, a NSFR, é uma medida mais estrutural, pois se 

propõe a garantir que as operações ativas de prazo mais longo sejam suportadas 

por passivos e patrimônio de melhor qualidade. Ou seja, a medida é determinada a 

fim de dar maior robustez ao balanço do banco como um todo. 

É evidente que a existência de parâmetros que quantifiquem a solidez das 

instituições financeiras no curto, médio e longo-prazo é um passo significativo para 

as dificuldades de liquidez existentes no mercado. Porém, os métodos utilizados 

ainda tratam esses pontos em uma esfera muito ampla, sem tratar as 

especificidades que cada produto financeiro exige. 

Sobre métodos menos subjetivos e, logo, mais quantitativos, que mensurem e 

estipulem parâmetros para uma gestão de caixa “ótima”, existe uma vasta literatura 

que aborda alguns aspectos que vão além do setor bancário. O enfoque dado à 

gestão de liquidez para empresas acaba sendo distinto do enfoque dado aos bancos 

centrais, que difere, por sua vez, das instituições financeiras.  

Em uma visão mais à microeconômica, Rochet e Villeneuve (2011), por exemplo, 

propõe um modelo para empresas corporativas que auxilie no modo de gerir seu 

caixa para assegurarem, através de instrumentos derivativos e politicas de 

garantias, um modelo ótimo que mitigue risco de liquidez e, por outro lado, não gere 
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muitos custos nessas operações 9 . Já em Demiroglu e James (2011), também 

abordando a gestão de caixa de empresas, os autores buscam mostrar através de 

dados empíricos a importância da gestão de liquidez sem ter de recorrer a linhas de 

crédito bancárias, visto que o custo nestas transações é mais oneroso que o 

desenvolvimento de uma metodologia interna que otimize o fluxo de caixa. Ou seja, 

para as empresas as preocupações remetem de forma mais assídua no que tange o 

comportamento e as decisões individuais. 

Do lado dos bancos centrais, pensando em um escopo nitidamente 

macroeconômico, um dos enfoques dado ao tema gestão de liquidez é voltado aos 

fluxos de entrada e saída de divisas (financeiro), além dos aspectos envolvidos aos 

fluxos ligados ao comércio exterior (comercial).  No trabalho de Zhang et al. (2013) 

os autores comparam diversos métodos, inclusive estocásticos, que estimem as 

necessidades mínimas de reserva em moeda estrangeira, de um país, que supra 

suas obrigações ligadas aos fluxos de entrada e saída, financeiros e comerciais, e 

otimize as possibilidades de lucro.  

Os resultados do trabalho são o comparativo entre três diferentes modelos 

estocásticos (modelo de variável estocástica, modelo de processo estocástico e 

modelo misto - processo e variável estocásticos) e qual a rentabilidade na adoção de 

cada um deles. O trabalho de Zhang et al. introduz alguns aspectos interessantes 

para esta dissertação, porém, as bases e estimadores diferem por não se tratarem 

de dados e comportamentos similares ao de um banco comercial. Já Dutkowsky e 

VanHoose (2011), também pensando em modelos concretos utilizados na gestão de 

caixa de bancos centrais, se propõem a quantificar a taxa de remuneração que o 

FED 10  deveria repassar aos bancos no compulsório exigido diariamente. Desta 

forma, haveria um incentivo aos bancos comerciais em evitarem mecanismos que 

diminuam seus níveis de depósitos à vista, que são o valor base para a transferência 

do compulsório ao banco central, atribuindo uma receita maior para ambos. 

Enquanto o trabalho de Dutkowsky e VanHoose (2011) tenta determinar a tomada 

de recursos, para o FED, através de um taxa maximizadora, em linha com a 

proposta desta dissertação está o trabalho de Lown e Wood (2003), que busca 
                                                
9 Os conceitos de risco, retorno e equilíbrio, empiricamente, podem ser visto em Fama e MacBeth 

(1973). 
10 Federal Reserve – banco central dos Estados Unidos da América. 
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determinar qual o nível ótimo que deveria ficar disponível em conta corrente versus o 

nível que deveria ser aplicado em outros instrumentos que não exijam depósitos 

compulsórios - na visão dos bancos comerciais. 

Os bancos comerciais, por sua vez, necessitam gerenciar seu caixa e sua liquidez 

de acordo com três diferentes comportamentos: a decisão dos indivíduos (pessoas 

físicas ou jurídicas), as decisões dos reguladores (não somente bancos centrais, 

mas todos aqueles que são instituídos para organizar o bem-estar econômico e 

social) e, por fim, as condições de mercado (ou o cenário econômico vigente, que 

são fruto das ações individuais somadas à gestão do Estado), que refletem a 

percepção dos agentes ativos do mercado financeiro – incluindo os próprios bancos. 

Esses comportamentos, é importante frisar, não necessariamente são tratados de 

forma distinta. Na maioria dos casos, as ações de uma das frentes impacta nas 

outras. Em Acharya et al (2011) é possível visualizar como a liquidez bancária varia 

antes e depois da crise, exemplificando o que dissemos acima. É radical o impacto 

nos estoques de caixa (moeda) bancários, reflexo das incertezas vigentes no 

período. Não por menos, os bancos centrais de todo mundo passam a ter ações 

diretas em suas políticas monetárias a fim de amenizarem os impactos da recessão. 

Métodos numéricos, inclusive, são utilizados para determinar os parâmetros centrais 

da política monetária. Clouse e Dow (2002), por exemplo, propõe um modelo 

computacional para a gestão da Fed Fund Rate (ou FFR – a taxa básica de juros 

americana). Como a característica do período utilizado por Clouse e Dow, em 

oposição ao da crise, é de excesso de liquidez, não é possível saber se sua 

aplicabilidade é válida para períodos de escassez de moeda. 

O ponto levantado comum a todas as bibliografias que foram revisitadas é que, na 

literatura acadêmica, existem algumas propostas que visam sempre um objetivo 

similar: estimar, em termos de liquidez, quais os níveis ideais de disponibilidade de 

caixa que permitam, aos diferentes agentes de mercado, um retorno ideal frente um 

risco mínimo.  

A proposta deste trabalho, portanto, é tornar um pouco mais tangível qual o nível de 

lucratividade que estamos tratando, o risco associado à proposta sugerida e o 

comportamento do mesmo ao longo de um período definido previamente. Para isso, 

Schmaltz (2009) e Ringbom et al  (2004) serão as bases teóricas utilizadas. 
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3. Arcabouço Teórico 

3.1. O Modelo de Fluxo de Caixa 

A proposta de Fluxo de Caixa de Schmaltz (2009) assume um formato generalista 

para que seja possível englobar diversos produtos de uma carteira bancária. Será 

considerada que a carteira de um banco possui � produtos �, onde � = 0, 1, 2, ... ,	�. 

Logo, (�) é um produto contido dentro de uma série de outros que são oferecidos 

dentro do portfólio de um banco.  Para as variáveis do modelo de fluxo de caixa que 

dependam das características do produto e da carteira, denotaremos (�) para cada 

uma delas. 

Portanto, temos: 

���(�) = ����(�)∆	 + 	 �(�)∆���(�) + 	 �(�)∆���(�)� ∙ ���(�) (1) 

���(�) é o Fluxo de Caixa de um produto � dependente de � passos discretizados ao 

longo de um intervalo ∆	. ���	(�) é o montante inicial para cada um dos produtos � no 

instante do passo � = 0. Os outros 03 componentes tratarão 03 diferentes categorias 

de processos e possuem, de maneira distinta, suas peculiaridades. Destes, temos 

que ���(�)∆	 é o componente determinístico da função e denota o “drift” do intervalo ∆	. 

�(�)∆���(�)  e �(�)∆���(�)  são os componentes estocásticos da função e significam, 

respectivamente, o componente chamado de “Browniano” e o componente “Jump”. 

As necessidades de liquidez dos clientes estão expressadas em �(�)∆���(�) enquanto 

a confiança e os eventos extraordinários estão expressos em �(�)∆���(�) .  
Nos tópicos a seguir, abriremos em maiores detalhes cada um dos componentes 

acima descritos. 
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3.1.1. O Componente de Fluxo de Caixa Determinístic o 

O componente 

���(�)∆	 (2) 

pelo qual  

���(�) ∈ �  

se trata, como já dito, do componente determinístico do modelo generalista – que 

pode incluir diferentes produtos. Para cada um dos passos de tempo (��(�), �!(�),
�"(�), … , ���(�)), o vetor representa fluxos de caixa pré-determinados contratualmente. 

Caso haja opções de liquidez – no caso, com possibilidades de saques –, o 

componente será considerado como a tendência esperada de crescimento dos 

saldos de caixa entre os momentos ���(�) e ���(�) . Dado que o trabalho propõe um 

modelo que para um produto bem específico, o Call Deposits, que considera 

possibilidades de saques diários, é para este segundo aspecto que utilizaremos o 

componente ���(�)∆	.  

A proposta de Schmaltz (2009) faz determinados ajustes nos parâmetros do modelo 

de Fluxo de Caixa conforme o comportamento de cada cliente para cada produto (a 

exemplo da variável determinística). Produtos de Depósitos a Vista, como o deste 

trabalho, conforme Bier11, são considerados como tendo um Fluxo de Caixa de 

aspecto “Comportamental” 12 . Por está razão, o autor dá maior atenção aos 

componentes estocásticos �(�)∆���(�) e �(�)∆���(�) da trajetória de previsão. Visto que a 

aleatoriedade dos eventos é algo importante a ser considerado, trataremos esses 

dois componentes de forma um pouco mais profunda, a seguir. 

 

                                                
11 A classificação de Bier é citada em Bartetzky (2008)  
12 Behavioral Cash Flows são determinados por produtos que envolvem depósitos, em geral. 
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3.1.2. Os Componentes de Fluxo de Caixa Estocástico s 

Os modelos estocásticos definirão, para um dos modelos apresentados nesta 

dissertação, dois diferentes componentes: as necessidades de liquidez (�(�)∆���(�)), 
que são as necessidades do cliente em resgatar recursos para suprir suas 

necessidades de caixa correntes, e o nível de confiança / saques extraordinários 

( �(�)∆���(�) ), que determinará as possibilidades de saques repentinos, e sua 

intensidade, que podem ocorrer por incertezas dos agentes de mercado. Para 

introduzir o arcabouço teórico por trás de cada um dos componentes, introduziremos 

os conceitos básicos do “Processo de Wiener”, base para as demais explicações. 

Estes conceitos podem ser encontrados detalhadamente tanto em Shreve (2004) 

como em Hull (2011). Os parâmetros que foram utilizados na implementação serão 

explicados no capítulo seguinte de “Metodologia”. 

Processos estocásticos são aqueles que incluem variáveis que se comportam de 

maneira indefinida e podem ser classificados como discretos ou contínuos, ao longo 

do tempo 13 . Nos discretos, o valor das variáveis é determinado em pontos 

específicos do intervalo de tempo, enquanto os contínuos podem variar em qualquer 

instante da trajetória. Serão trabalhados aqui os conceitos de processos contínuos 

discretizados, pois já fora explicado que o produto financeiro Call Deposits permite 

saques em qualquer ponto ao longo de um período previamente definido. 

Pela propriedade de Markov, somente o valor atual de uma variável é necessário 

para prevermos seu valor futuro14. O processo de Wiener, no caso, é um processo 

específico de um processo estocástico de Markov.  

Visto que já esclarecemos o comportamento de ���(�)∆	 dentro da proposta de Fluxo 

de Caixa de Schmaltz (2009), resta, de maneira separada, entender como o “ruído” 

será incorporado a este modelo e, também, somar as variáveis estocásticas do 

componente “Jump”, que possui alguma similaridade, dada a aleatoriedade do 

processo, mas que, por outro lado, é incorporado como um evento aditivo do 

movimento Browniano. 

                                                
13 Discrete-Time e Continuos-Time 
14 Ver ANEXO A 
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3.1.2.1. Determinação do componente “ Browniano”  

 

Para a necessidade de liquidez, a modelagem é determinada por incrementos 

Brownianos, com as seguintes propriedades 

�(�) ∙ ∆���
��� (3) 

Onde  

���� 	 $ 0  

Dos quais ���
���  é um Processo de Wiener definido no espaço de probabilidade 

�Ω, ', '�	(�, ℙ� , com '�	(�(∈* , justificando, assim, ∆���
���  possui incrementos 

independentes em '�	(�15 e normalmente distribuídos ao longo da trajetória ∆	. A 

volatilidade ����  é constante e estimada para cada uma das datas simuladas no 

processo e dependerá das características do produto em questão. Na figura 01 é 

possível ilustrar um exemplo qualquer de uma das trajetórias possíveis para cada 

passo ���
���, já incluso o “drift” ���

���∆	.  

 

Figura 1 - Exemplo de Trajetória dos Componentes 	���
���∆	 
 ∆���

��� 

                                                
15 Ver ANEXO A 
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3.1.2.2. Determinação do componente “ Jump” 

Já para o componente que estipula o nível de confiança e os saques extraordinários 

da trajetória aleatória, chamaremos para o modelo como o componente de “Jump”16, 

também definido dentro de um espaço de probabilidade Browniano – conforme 

demonstrado anteriormente. Diferentemente do componente de necessidade de 

liquidez, e em contrapartida, os jumps são descontínuos e aleatórios no que diz 

respeito à quantidade de eventos e a intensidade dos mesmos, dentro de um 

horizonte finito. Podemos, assim, tratá-lo como  

���(�) = 	 + ,-
*.�

-/!  (4) 

onde  ,- 	 ≤ 0  

1��  possui Distribuição de Poisson dentro do período definido ∆	, enquanto ,- é o 

valor do 2é4�56 jump, de intensidade aleatória, que deve ter valor necessariamente 

negativo - pois se tratando de variações no horizonte de confiança somente 

consideramos perdas ou valores negativos dentro do fluxo de caixa. 

Em uma simulação de trajetória distinta, abaixo, na figura 02, podemos ilustrar como 

o componente “Jump” (em vermelho) se soma à trajetória dos componentes “drift” e 

“Browniano” (em azul). 

 

                                                
16 Os processos de jumps seguem um movimento determinístico ao qual é sobreposto por um jump 
discreto. Formalmente, um processo de jump tem caminhos amostrais descontínuos com 
probabilidade 1 (Cox e Ross, 1976, p. 147). 
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Figura 2 - Exemplo de Trajetória dos Componentes  ���
(�)∆	 
 ∆���

��� 
 ∆���
���  

 

Assim, a partir da equação (4) temos que os incrementos para cada evento devem 

ser denotados pelas possibilidades de ocorrência de ���
(�) em cada um dos passos 	(, 

por toda a trajetória ∆	, incluído um fator de ponderação ����. Assim,  

���� ∙ ∆���
��� � ���� ∙ ����7∆�

��� 8  ���
(�)� � �(�) ∙  + ,-

∆*.�
�9�

-/!
 (5) 

considerando que ����  é uma variável especifica de cada produto �  e expõe a 

sensibilidade do cliente relativa a períodos de turbulência de mercado. Portanto, 

quando ���� : 1 tratam-se de clientes que agem de forma mais tempestiva e receosa 

a eventos de crise. Caso ���� < 1 , os clientes que estão agindo tem uma 

sensibilidade menor a eventos drásticos e caso ���� � 1 estão sendo considerados 

clientes com comportamentos médio e comum às intempéries de mercado. 
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3.1.3. O Nível de Reservas Exigido ( Required Funding Capacity) do 

Modelo de Fluxo de Caixa Estocástico 

Tendo em vista o modelo de previsão de fluxo de caixa, cabe a este trabalho definir 

de que maneira determinaremos o nível de reservas exigidos para o overnight que, 

em essência, estimarão o valor necessário, baseado nos componentes estocásticos, 

para cada uma das trajetórias calculadas. Será em cima deste valor que faremos a 

comparação com o modelo alternativo de Ringbom et al (2004). 

Em primeiro lugar, devemos definir o nível de reservas (Funding Capacity) para o 

componente “Browniano”. Para isso, devemos estimar a exposição agregada deste 

componente. Assim, conforme a própria proposta de Schmaltz (2009), chamaremos 

a variável de �(�(�))  que garantirá para cada um dos �  passos de �(�) ∙ ∆���
��� 

possuirá reserva suficiente a um nível de confiança = ao longo de ∆	.  

A figura 03 ilustra a maneira pela qual ������� é determinado. 

 

Figura 3 - Nível de Reserva Exigido ������� 
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Ou seja, para  > ��(�) ∙ ∆���(�) 	 ≤ 	�?�(�)@� = 1 − = , estamos dizendo que a 

probabilidade das variações �(�) ∙ ∆���(�) ser menor ou igual a reserva �?�(�)@	que foi 

estimado para cada um desses pontos deve ser igual a 1 − =. 

Ao reorganizar os termos, teremos 

> ��(�) ∙ ∆���(�) 	 ≤ 	�?�(�)@� = 1 − = (6) 

AB! C∆���(�)
√∆	 ≤ 	 �?�(�)@�(�)	√∆	 	E = 1 − = (7) 

�?�(�)@ = 	 −	√∆	 	 ∙ 	 AB!(1 − =	) ∙ �(�) (8) 

Onde AB!(1 − =	) é o quantil de uma distribuição normal padrão. �?�(�)@, portanto, 

é a somatória de risco constante em cada passo 	(, ao longo de ∆	, relativo ao �(�)	 
atrelado à trajetória de previsão. 

Definida a reserva do componente “Browniano”, resta incorporar o componente 

“Jump” para chegarmos ao total de reservas diárias.  

Como o componente “Jump” reflete eventos extraordinários, conservadoramente 

adota-se o valor integral de sua variação, sempre que ela existir em uma trajetória. 

Assim, o Nível de Reserva Exigido do modelo de Schmaltz (2009) será dado por 

�?�(�), 	,-@ = ?−	√∆	 	 ∙ 	 AB!(1 − =	) ∙ �(�)@ + 	 �(�) ∙ 	 + ,-
∆*.�(9)

-/! 	 (9) 
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3.2. O Modelo comparativo de Taxa de Reserva de Max imização de 

Lucro 

O modelo comparativo que será utilizado se trata de um dos fatores apresentados 

em Ringbom et al (2004), chamado de Taxa de Reserva de Maximização de Lucro 

(profit maximizing reserve ratio). Ele resume a relação que o banco deve ter entre 

suas decisões de reservar ou investir o caixa que lhe pertence, relacionando o risco 

de liquidez desta decisão com as taxas de remuneração do mercado para o saldo a 

ser aplicado e a taxa de penalidade que pode lhe ser cobrada em caso de 

necessidade de captação com demais agentes – podendo, no caso, captar junto de 

outras instituições financeiras ou mesmo o Banco Central. 

Ringbom et al (2004) divide sua analise em três momentos, pelos quais F�  é o 

instante em que os depositantes deixam seu caixa com o banco, F! o instante que 

pode ocorrer o evento de iliquidez e F" o instante de devolução do caixa ao cliente 

que aplicou em F�.  

Considerando 	G  como o valor total de depósitos de um determinado produto 

financeiro dos H clientes que transacionaram esse produto no banco, em F�, com G = 	 �! + 	 �" + ⋯ + 	 �J, e � como a taxa de reserva do banco para F! , com 0	 ≤ �	 ≤1, por intuição, temos que o banco possui �G  a serem reservados e (1 − 	�)G  a 

serem aplicados a uma taxa de remuneração chamada de K, onde K > 0. O cliente 

(depositante), por sua vez, tem a possibilidade de receber uma remuneração K(L), 
onde 0	 ≤ K(L) ≤ K/2. Tanto K como K(L) serão recebidos em F", por isso a divisão 

de K/2 (K	em cada um dos períodos). Caso �G não seja suficiente para suprir as 

necessidades de saques no período F! é necessário ao banco tomar os recursos em 

mercado, ou junto ao banco central, a uma taxa de captação O, onde O > K > K(L) >0. 

Sendo � considerado o nível percentual de saques aleatórios, sendo 0	 ≤ 	�	 ≤ 1, 

contidos em uma distribuição contínua , finalmente chega-se a seguinte equação 

para o lucro P esperado pelo banco 
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QRPS = (1 − �)KG − 	OGQR� − �S7 

																																																		−	K(L)GQR�S − �?1 + 	 K(L)@" − 1� (1 − QR�S)G		   (10) 

onde  

OGQR� − �S7 = 	OG T (!
U V − �)�(V)	 (11) 

 

Em resumo, o primeiro termo da equação (10) é ganho do banco em F". O termo OGQR� − �S7 da equação (11) estima a penalidade que o banco pode vir a ter caso 

tenha de recorrer ao mercado. Por fim, a segunda linha da equação (10) mensura o 

ganho do cliente (depositante), tanto em F!, com K(L)GQR�S, como em F", para o 

termo �?1 + 	 K(L)@" − 1� (1 − QR�S)G. 

A taxa de reserva de maximização de lucro �∗, vistas as explicações, se dará pela 

maximização de QRPS. Pela regra do produto17, chega-se a seguinte equação 

1G ∙ 	 WQRP)W� = 	 −K + O?1 − (�)@ = 	0 (12) 

Feitas as adequações, a resposta que este desenvolvimento sugere é que a 

probabilidade de � não suprir as necessidades de caixa são dadas por 

1 − (�) = 	 KO	 (13) 

e a taxa de reserva de maximização de lucro �∗, sendo O > K, como 

�∗ = B! X	O − 	KO Y	 (14) 

                                                
17 Regra geral de Leibniz, em cálculo. 
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onde B! é a inversa da Função de Distribuição  . Por fim, considerando B! como 

uma Distribuição Normal com um nível �Z de saques aleatórios, onde �Z 	 ∈ R0, 1S e 

�	~\]U6^1(QR�S, �"̂), o �∗ será dado por 

�∗ = QR�S + 	 �^ ∙ AB! X	O − 	KO Y		 (15) 

Onde AB! �	_B	`_ � é o quantil de uma distribuição normal padrão aplicado a �	_B	`_ �.  

Dentro do modelo base do movimento Browniano é possível notar que a equação 

(15) também se trata de um processo de Wiener a um nível �	_B	`_ �. Tendo isso em 

vista, para o comparativo dos modelos de Fluxo de Caixa e de Taxa de Reserva de 

Maximização de Lucro, o fato de ambos se tratarem de processos estocásticos se 

torna passo fundamental para a continuidade da dissertação e para a 

implementação de ambos. 
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4. Metodologia 

O capítulo a seguir visa explicitar como cada um dos componentes dos modelos de 

determinação de reservas mínimas foi obtido, a fim de possibilitar tanto o tratamento 

numérico dos fluxos de caixa por simulação por Monte Carlo (modelo de Fluxo de 

Caixa Estocástico), como também levantar dados adequados para viabilizar o 

modelo comparativo (Taxa de Reserva de Maximização de Lucro). 

4.1. Dados históricos do produto Call Deposits  

Os saldos e saques (variações) utilizados para a estimação de todos os parâmetros 

do modelo seguem a lógica real do produto financeiro Call Deposits, na moeda 

USD18, da carteira de um banco comercial de atacado, pois é presumido, para este 

trabalho, que as tesouraria corporativas desse tipo de carteira (atacado) são as que 

mais se assemelham à figura econômica de agentes racionais. Para o componente 

de “Jump” estocástico do modelo de Schmaltz (2009) isso se torna importante, pois 

será assumido para a equação (5) que �(�) 	 = 1 . Ou seja, serão “considerados 

clientes com comportamentos médio e comum às intempéries de mercado”. 

Em cima destes dados, que levam em conta valores diários de 01/01/2008 a 

31/12/2013 (figura 04) - sendo que a janela do ano de 2008 foi escolhida pelo fato do 

ano ser considerado o chave do inicio da crise de liquidez mundial – é utilizada para 

estimar os parâmetros históricos �(�) e �(�) e, somente a partir de 01/01/2009 (figura 

04), além de continuar a estimação �(�) e �(�), serão feitas as análises comparativas 

dos modelos de Schmaltz (2009) e Ringbom et al  (2004) e seus consequentes 

desempenhos em termos de lucratividade. O produto financeiro per se é atribuído 

com taxas lineares de base 360 dias – logo, o último fechamento de saldos e taxas 

de dias úteis é considerado para os dias não úteis. 

                                                
18 Dólar americano. 
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Figura 4 – Evolução percentual da carteira de Call Deposits, de 01/01/2008 a 31/12/2013. 

 

4.2. Determinação dos Parâmetros do Modelo de Fluxo  de Caixa 

Levando em conta que 	� será sempre a data base para as simulações do modelo 

de Schmaltz (2009)19, utilizaremos para cada dia entre 01/01/2009 e 31/12/2013, os a dias anteriores para estimar cada �(�)  e �(�)  e a  posteriores como intervalo para 

previsão. Com b( representando o saldo em USD do dia temos 

�̂(�) = 	 ∑(b� − �∑ �^�Z ��(/	BZ �)(	� − �∑ ���Z ��(/	BZ �) ∑(b� − (∑ (^�Z )�(/	BZ )"e 	   
 

e  

�f(�) = 	 ga	 ∑ (hH(b(/b(B!))"�(/	BZ − (∑ hH(b(/b(B!))"�(/	BZ 	a(a − 1) 		  

 

                                                
19 Atentar que 	(, que corresponde aos passos de Schmaltz (2009), difere de Fi, com K = 0, 1 e 2, 
que corresponde aos intervalos de decisão de Ringbom et al (2004). 
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Ou seja, para	a = 365 (valor utilizado para este trabalho), �̂(�) representa a tendência, 

medido pelo método dos mínimos quadrados da janela anterior, e �f(�) é o desvio-

padrão do log das variações diárias para cada um dos pontos da série, levando em 

conta o histórico do ano anterior. 

 

Figura 5 - Valor dos parâmetros estimados, de 01/01/2009 a 31/12/2013. 

4.3. A simulação do modelo por Monte Carlo 

 

Visto o intervalo de previsão �, com � = j0, 1, … , ak e a � 365, para se estimar o valor 

do Fluxo de Caixa estocástico que estabelecerá o nível de reserva �?�(�), 	,-@ 

necessária no overnight, foram estabelecidas l simulações para �?�(�), 	,-@. Disto, 

tem-se que  

�����(�) = + �(�)l
m

m/! 	 (16) 

onde  

�(�) = 	 + �?�(�), 	,-@Z
(/� 		 (17) 
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Ou seja, a reserva exigida �����(�) necessária do produto � é a média das l simulações 

executadas para cada nível de reserva �(�). 
Para que seja simulado cada uma das previsões de fluxos �(�), ainda temos que 

estimar dois parâmetros importantes, n e o- , que são aqueles que determinam a 

ocorrência e a intensidade ligada ao componente “Jump”, da equação (4) do capítulo 

anterior e determinam o valor de cada um dos pontos de ���(�).  
Para determinar o n número de ocorrências médio de jumps para cada período ∆	, 

discretizado em 365 passos, foi levado em conta o histórico de eventos da carteira 

que está sendo analisada. Eventos de queda de confiança, em média, de 2009 a 

2013, foram eventos semestrais, o que leva a estimar que n"��pB"�!" = 2 ∆	⁄ . A 

probabilidade de ocorrência do mesmo segue Distribuição Poisson, onde ,- ≤ 0 

representa o valor dos saltos.  A intensidade	o-, também aleatória e com Distribuição 

Normal, em contrapartida, terá variância dependente de �f(�) da trajetória simulada, 

de tal maneira que o-	~1(0, �f(�)"). Ou seja, em cada passo da simulação avalia-se a 

probabilidade de que haja um evento extraordinário, com Distribuição de Poisson, 

expectativa n"��pB"�!" e intensidade o-, para ser somado ao movimento Browniano o 

evento de saque ,-, conforme já fora explicado na equação (5) do capítulo 3 desta 

dissertação. 

4.4. A adaptação de dados de mercado para utilizaçã o do modelo 

comparativo de Taxa de Reserva de Maximização de Lu cro 

Conforme verificado no capítulo anterior (tópico 3.2), a Taxa de Reserva de 

Maximização de Lucro depende, em essência, das variáveis taxa de remuneração K 

que o banco recebe pelo seu excedente de caixa e da taxa O que lhe é cobrada caso 

haja a necessidade de recorrer a terceiros para suprir sua iliquidez – visto que as 

variáveis pertencentes ao processo estocástico já foram explicadas no tópico 4.3. 

Como o trabalho é baseado em moeda dólar americano, a proxy mais adequada 

para ambas é a taxa básica de juros do banco central americano – a Fed Fund Rate 
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(FFR)20. Assim, a série histórica diária da FFR foi utilizada, assim como o desvio-

padrão médio diário, onde r((sst) é a taxa média do dia e �((sst) seu desvio-padrão 

diário. Por fim, como metodologia proposta por este trabalho, para os testes, 

consideraremos que K = 	 r((sst) − 	 �((sst)  e O = 	 r((sst) + 	 �((sst) . A intenção dessa 

abordagem é tratar da forma mais conservadora possível que um banco que tenha 

excesso de caixa em moeda USD consiga emprestar a taxa mais baixa possível 

enquanto sua penalidade por recorrer ao mercado seja o oposto. Além disso, a 

consideração garante a premissa de que O > K para o nível de reserva �	_B	`_ �. 

No próximo capítulo serão apresentados os resultados obtidos através das 

simulações feitas com a metodologia acima descrita, bem como o backtesting 

exercido e as relações entre esses resultados. 

                                                
20 A FFR é a taxa de juros pela qual as instituições depositantes transacionam ativamente seus 
recursos entre si, junto ao Federal Reserve (FED), através dos chamados Federal Funds, usualmente 
em bases diárias e sem garantias atreladas. Instituições com “sobra” de caixa emprestam para 
instituições que necessitem dos mesmos. A FFR é a referência de mercado para esse tipo de 
transação. Federal Reserve Bank of New York, 2007. Publicação de 02 de outubro de 2011. 
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5. Resultados 

Abaixo será descrito o resumo dos resultados obtidos após a aplicação da 

metodologia apresentada no capítulo anterior e de que maneira os resultados podem 

ser considerados (ou não) satisfatórios - visto o interesse em apresentar um modelo 

alternativo de otimização de caixa de curto-prazo que cubra os riscos de liquidez 

inerentes ao produto, ao mesmo tempo em que possibilite ganhos para a instituição 

financeira. Ou seja, são duas as abordagens que serão levadas em consideração na 

avaliação dos resultados: se as propostas se mostraram capazes de suprir as 

necessidades de liquidez, caso os modelos fossem assumidos como vigentes na 

tesouraria do banco; e qual dos modelos se mostrou mais eficaz em termos de 

lucratividade, quando comparados um com o outro.  

Tanto os tratamentos dos dados como a elaboração dos gráficos deste trabalho 

foram feitos no Microsoft Office Excel (incluindo programação por macros / VBA). 

5.1. Os resultados dos modelos propostos  

Os modelos apresentados neste trabalho geram, portanto, dois resultados que foram 

analisados em bases diárias: o valor de �����(�) para o método de Fluxo de Caixa de 

Estocástico e �∗ para Taxa de Reserva de Maximização de Lucro.  

Ou seja, ambas as variáveis são os níveis de saldo que devem ser mantidos no 

overnight para resguardar a liquidez necessária do banco para o produto financeiro 

Call Deposits. Logo, o saldo que poderá ser aplicado num horizonte maior de tempo 

será (1 − 	 �����(�)) e (1 − �∗), para cada um dos modelos, respectivamente, e reserva 

real (ótima) que supriria as necessidades históricas será chamado de �∗ . Para 

ambos os casos, K  será a taxa aplicada para os casos de excedente e O	a taxa 

cobrada para cobrir as necessidades de saldo, com O > K, conforme já foi explicado 

no capítulo 4 deste trabalho. Visto os critérios, os resultados u�����(�) e uU∗ para ambos 

os casos serão 
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v		u�����(�) = w�1 −	 �����(�)� ∙ Kx																																															 , se		�∗ < �����(�)		
u�����(�) = w�1 − 	�����(�)� ∙ Kx − w��∗	 − 	�����(�)� ∙ Ox					 , se		�∗ > 	 �����(�)    

e  

{uU∗ = R(1 − �∗) ∙ KS																																																									, se		�∗ < 	 �∗	uU∗ = R(1 − �∗) ∙ KS − |(�∗−	�∗) ∙ O}																							, se		�∗ > �∗	       

Disso, deve-se entender que sempre a reserva �����(�)  e �∗  não for suficiente para 

cobrir a reserva “ótima” �∗ que se fez valer ao dia seguinte, o lucro do dia será 

descontado pela diferença entre o valor aplicado e o valor exigido para a captação, a 

uma taxa O. 

Para conseguir ilustrar o real ganho atribuído às decisões diárias, são necessários 

os seguintes passos: 

1) Para o modelo estocástico, fazer as l simulações para o fechamento de 

balanço, para, daí, ser tirado um valor de saldo médio que será aplicado 

com o prazo de um dia. 

2) Para o modelo “Taxa de Reserva de Maximização de Lucro” aguardar os 

valores de O e K diária do FED para determinar o nível de reserva �	_B	`_ �. 

3) Aguardar a concretização das entradas e saídas de recursos, ao longo do 

dia seguinte, para verificar se os níveis reservados foram suficientes. 

4) Caso os níveis de reservas sejam suficientes, o modelo foi seguro ao se 

mensurar o risco de liquidez, mas existe espaço para correções nos 

valores dos parâmetros para deixá-lo mais lucrativo. Do contrário, caso 

exija captação externa de recursos, também se faz necessários ajustes 

para torná-lo mais adequado. Em ambos os casos, cabe aos responsáveis 

pela área de risco de liquidez do banco fazer o julgamento sobre quão 

conservador gostaria que fossem os modelos aplicados – levando em 

conta o trade-off entre risco e retorno. 

Por esta razão, o comparativo dos resultados exige que seja avaliado o 

comportamento histórico de ambos para, enfim, concluirmos qual deles é mais 

satisfatório. 
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A figura 06 mostra de que maneira as taxas �����(�) e �∗ se comportaram ao longo do 

tempo. 

 

Figura 6 - Nível de Reservas �������� e �∗ determinados pelo backtesting, de 01/01/2009 a 

31/12/2013. 

Já a figura 07, abaixo, demonstra o comportamento diário para os saldos a serem 

aplicadas para o dia seguinte nos três modelos trabalhados: o saldo “ótimo”, 

�1 8 	�∗�, o saldo do Nível de Reserva pelo Fluxo de Caixa Estocástico �1 8 ��������� e 

saldo da Taxa de Reserva de Maximização de Lucro �1 8 	 �∗�. 
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Figura 7 - Taxas de Aplicação no overnight para os modelos: �∗, �������� e �∗. 

 

5.2. Backtesting, aderência dos modelos e lucratividade comparativa  

das carteiras 

A maneira utilizada para medir a qualidade dos modelos foi a simulação histórica, via 

backtesting, de cada uma das propostas para conseguir compará-las tanto em 

relação a uma carteira ótima, como também as comparando uma com a outra (Nível 

de Reservas Exigido e Taxa de Reserva de Maximização de Lucro). Dentro do 

período de 2009 a 2013, será possível analisar se os modelos se mostram 

adequados e qual deles se mostra mais profícuo em termos de ganhos ao banco. 

O backtesting foi escolhido, em essência, pois o intervalo analisado contempla 

desde a crise de liquidez do fim da década passada, como, também, períodos 

estáveis mais recentes. O teste, em si, nada mais é do que o comparativo de �∗, 

�������� e �∗. Ou seja, em cada uma das datas, estimamos as diferentes variáveis de 

cada um dos modelos �������� e �∗ (figura 06) e os comparamos aos valores de �∗ 

(figura 07). 
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5.2.1. Aderência dos modelos 

A aderência do modelo representará, para cada os dois casos, se ele pode ser 

julgado como um modelo seguro à instituição que o assumir, sempre relativo ao 

risco de liquidez. 

5.2.1.1. Aderência do Modelo de Fluxo de Caixa Esto cástico 

Para �����(�), como dito no capítulo anterior, o saldo encontrado é fruto do resultado 

médio de 300 simulações, ou caminhos, exercidas para cada um das datas. Como 

resultado final apurado, dentre as 1826 amostras que envolvem os dias corridos 

entre 01/01/2009 e 31/12/2013, em nenhum caso �∗ foi menor que �����(�). Ou seja, o 

modelo se mostrou seguro no instante em que, caso fosse utilizada a modelagem no 

período em questão, não haveria nenhum evento de iliquidez ao longo do tempo e 

não seria necessário a assumir o custo de captação de recursos em entidades 

externas.  

5.2.1.2. Aderência do Modelo de Taxa de Reserva de Maximização 

de Lucro 

Enquanto isso, para �∗, em termos de comparativo com �∗, também foi obtida uma 

boa aderência. Dentre as 1826 amostras diárias, assim como para o modelo de 

Fluxo de Caixa Estocástico, em apenas 01 dos casos �∗ < 	 �∗21. Fica entendido, 

portanto, que ambos os modelos se mostraram “seguros” quando comparados com 

a real necessidade de saldos para o dia seguinte e para eximir o risco de liquidez no 

overnight. O próximo passo, assim, deve levar em conta os comparativos de 

lucratividade dos modelos vis-à-vis o lucro ótimo da carteira analisada. 

 

                                                
21 Simulação de 04/10/2010: (1 − �∗) = 73,91% e (1 − �∗) = 66,37%. 
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5.2.2. Lucratividade das Propostas 

Se for levado em conta que o lucro de �∗  é o lucro máximo possível, ou u~∗  = 

100%, na carteira e no período simulado, teríamos us������9� 	= 74,9% e para uU∗  = 

56,9%. Ou seja, dentro do comparativo, a proposta de Schmaltz (2009) se mostra 

mais eficiente. Em 1590 datas us������9� : 	 uU∗ 	enquanto em outras 236 uU∗ : 	 us������9�. 

O gráfico da figura 08, abaixo, ilustra o ganho de cada um dos modelos �������� e �∗ 

para cada data em que os desempenhos são “vencedores” – importante considerar 

que os negativos de �∗  servem somente para ilustrar as diferenças, quando 

consideramos que u∆ � 	 us������9� 8 	 uU∗, onde u∆ é a diferença entre os dois. Fica bem 

claro, através da figura 08, que o desempenho de �������� é visivelmente maior. 

 

Figura 8 - Gráfico Comparativo de Desempenho das Diferenças Diárias, de 01/01/2009 a 

31/12/2013. 
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6.  Conclusões 

O objetivo deste trabalho é propor um modelo que determine as reservas de caixa 

de um produto financeiro específico (Call Deposits), através de dados de uma 

carteira em moeda estrangeira de um banco comercial, que preveja as necessidades 

de fluxo de caixa diárias sem mitigando o risco de liquidez à instituição em questão, 

e que da mesma maneira tente otimizar o lucro gerado pela aplicação dos saldos 

disponíveis. A previsibilidade de fluxo de caixa é tratada de maneira estocástica, 

através do modelo de Schmaltz (2009) e, para testar sua efetividade, o mesmo foi 

comparado com um modelo alternativo de medição de níveis de reserva, de 

Ringbom et al (2004). Além disso, ambos os modelos foram testados historicamente, 

entre o período de 2009 e 2013 (em bases diárias), para medir suas qualidades – 

tanto no que tange a aderência relativa a exposição de risco de liquidez, quanto a 

lucratividade efetiva que o banco teria caso utilizasse alguma das propostas. 

Conforme esperado, o modelo estocástico é satisfatório tanto para aspectos ligados 

ao risco de liquidez como também se mostrou mais lucrativo na comparação. Para o 

risco de liquidez, a partir da determinação das reservas de caixa, historicamente, 

vimos que não houve necessidade através dos dados do banco comercial para 

captação de recursos externamente – seja com outros bancos, seja com o banco 

central. Já para os termos rentabilidade do excedente caixa, em 87% dos dias esta 

mesma proposta se mostrou mais rentável que a proposta alternativa e com 

efetividade de 74,9%22. 

Como foi dito nos capítulos introdutórios, apesar de existir uma literatura 

considerável a respeito do tema, por ser um assunto que veio à tona com maior 

relevância apenas nos últimos anos, a partir crise econômica do fim da década de 

2000, ainda existem poucos trabalhos que tentem “tangibilizar”, através de dados de 

mercado, a efetividade das propostas.  

Dentro de Schmaltz (2009), de acordo com o produto escolhido e de acordo com as 

características da carteira, bem como o comportamento dos agentes de mercado 

envolvidos em cada um dos casos, existem outras abordagens que poderiam ser 
                                                
22 Caso todo o caixa diário remanescente fosse aplicado, dentro do período de 2009 a 2013, haveria 
100% de efetividade na proposta de lucratividade. 
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desenvolvidas e que vão além deste trabalho. Neste modelo, por exemplo, não 

atribuímos de que maneira o fator “variação cambial” pode afetar nas decisões de 

saques e, logo, na volatilidade. Outra abordagem seria trabalhar com uma diferente 

família de produtos financeiros (produtos de crédito em moeda local ou produtos 

derivativos, por exemplo), pois exigiria ajustes nos componentes que, certamente, 

trariam diferentes dificuldades de implementação e, logo, outros resultados - mas 

que são da mesma forma importantes para se estabelecer um modelo unificado ao 

banco comercial. Disso, é possível estender diversas análises acerca das “decisões 

de investimento” (lucro) versus “proteção de caixa” (risco de liquidez) para estipular 

um modelo ótimo.  
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ANEXOS 
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ANEXO A – Propriedade de Markov  

Neste Anexo, será mostrado como é definida a Propriedade de Markov (Shreve, 

2004) e porque o movimento Browniano, ou Processo de Wiener, podem ser 

considerados como tal. Além disso, é discutido o conceito de “distribuição 

condicional de transição”23. 

Teorema:  Se �(	()  é uma variável do processo de Wiener, com 	( ≥  0, tendo ℱ(	(), com 	( ≥ 0 e definido no espaço de probabilidade (Ω, ℱ, ℱ(	(), ℙ), onde ℱ(	()(∈*, então �(	() é um Processo de Markov. 

Inicialmente, deve ser mostrado que no intervalo 0 ≤ 	4 ≤ 	 	(   em que haja uma 

função � , também há uma função K onde 

�	|	�?�(	()@	�	ℱ(	4)} = 	K?�(	4)@		   (18) 

Para isso, escreve-se  

�	|	�?�(	()@	�	ℱ(	4)} = �	 w	� �?�(	() − 	�(	4)@ + 	�(	4)�	�	ℱ(	4)x		   (19) 

Na equação (19), a variável aleatória �(	() − 	�(	4) é independente de ℱ(	4), e a 

variável aleatória �(	4) pertence ao espaço ℱ(	4), o que nos permite concluir que 

são independentes. Substituindo �(	4) por uma variável b constante e considerando �(	() − 	�(	4) normalmente distribuídos com média 0 e variância 	( − 	 	4, temos  

K(b) = 	 !�"�	(��B	��) 	� �(� + b)�B ���(.��	.�)�B� ��				 (20) 

Novamente, visto que  b é independente, isso nos permite substituí-lo por  �(	4).  

Alterando � = 	 	( − 	 	4 e V	 = � + b, obtemos 

                                                
23 Em Shreve (2004), o termo é tratado como transition density. 
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K(b) = 	 !√"��	 	� �(V)�B(���)����B� �V				 (21) 

A “distribuição condicional de transição” =(�, b, V) para o movimento Browniano, deve 

ser 

=(�, b, V) = 	 !√"��	 �B(���)��� 				 (22) 

Assim, devemos reescrever a equação (21) como 

K(b) = 	 � �(V)=(�, b, V)�V�B� 			 (23) 

e a equação (18) como  

�	|	�?�(	()@	�	ℱ(	4)} = � �(V)=(�, b, V)�V�B�    (24) 

Da equação (24), tiramos as seguintes conclusões: no espaço de probabilidade ℱ(	4) (que contém todas as informações contidas em 	4) a distribuição condicional 

de �(	() é =(�, �(	4), V). Esta é a distribuição relativa a variável V, pela qual é uma 

distribuição normal com média �(	4) e variância 	( − 	 	4. Logo, a única informação 

relevante de ℱ(	4)  é �(	4) , tornando, por consequência, �(	4)  o único dado 

relevante para determinar �(	() – que é a essência do Processo de Markov. 

 


