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RESUMO 

Os depósitos sem vencimento são uma importante fonte de funding das instituições 

financeiras, e apresentam um desafio na gestão dos riscos de juros e liquidez, por não 

apresentarem um vencimento definido. Os depositantes podem sacar o montante de 

suas aplicações, bem como aportar novos volumes, a qualquer tempo sem a 

incidência de penalidades. Atualmente não há um modelo regulatório padronizado 

para mensurar o risco de juros desses produtos, bem como seu requerimento de 

capital. No entanto, novas regulamentações tem surgido com o intuito de, dentre 

outras coisas, trazer certa padronização para a modelagem dos depósitos sem 

vencimento, aumentando a comparabilidade do perfil de risco entre instituições 

financeiras. Essas regulamentações aumentam a necessidade de modelos 

quantitativos que definam um perfil de run-off da carteira ou de evolução dessa carteira 

no tempo. Este estudo tem como objetivo propor uma abordagem para modelar os 

fluxos de caixa esperados dos depósitos de poupança que possibilitará calcular o risco 

de mercado e apresentar sua aplicação dentro das novas normas de requerimento de 

capital que estão sendo propostas. Como resultado calculamos o risco de mercado e 

requerimento de capital para um balanço teórico. 

 

Palavras-chave: Passivo sem vencimento; Depósitos Estáveis (core); Depósitos de 

Poupança; Gerenciamento de Risco de Juros; Risco de Juros para Banking Books. 
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ABSTRACT 

The non-maturing deposits are an important source of funding for financial institutions, 

and imposes a challenge on risk market and liquidity management because of the lack 

of contractual maturity. The depositors can withdraw the invested amount, as well as 

investing new amounts, without any contractual penalties. Currently, there is no 

regulatory standard model to measure de interest rate risk and capital requirements 

for this accounts. However, there are new regulatory demands that, among other 

things, aim to standardize the non-maturing accounts models, increasing the 

comparability between financial institutions risk profiles. These regulatory demands 

increase the need of quantitative models that defines the run-off profile of this accounts 

or the evolution of the deposits account volumes through time. This study proposes an 

approach to model the expected deposits cash flows which will enable to measure the 

interest rate risk and present its application under the new regulatory rules for capital 

requirement that are been proposed. As a result we calculate the interest rate risk and 

the capital requirement for a hypothetical balance sheet.  

Keywords: Non maturing liabilities; Core Deposits; Saving Accounts; Interest Rate Risk 

Management; Interest Rate Risk for Banking Books.  
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1. Introdução 

Os depósitos sem vencimento apresentam um desafio na gestão dos riscos de 

liquidez e de juros exatamente por não apresentarem um vencimento definido. Devido 

às opções implícitas de resgate e de taxa de juros1, a modelagem desses passivos 

requer metodologias quantitativas que capturem esses riscos e auxiliem em sua 

gestão.   

Novas regulamentações têm buscado padronizar o requerimento de capital de risco 

de juros das posições dos banking books. Na estrutura de Basiléia II e III, o risco de 

mercado dessas posições está sob a estrutura do Pilar II, pois há muita 

heterogeneidade entre os riscos inerentes de cada instituição e do processo de 

monitoramento nos diferentes países, o que dificulta uma definição padronizada para 

este tipo requerimento de capital. Não há hoje um modelo padronizado para 

tratamento dos depósitos sem vencimento, cada instituição financeira define seu 

modelo interno para determinação dos fluxos de caixa. No entanto, impulsionado 

pelas lições da crise de 2008, em junho de 2015 o Basel Committee on Banking 

Supervision (BCBS) disponibilizou para consulta pública uma proposta para 

requerimento de capital denominada The Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB). 

Essas medidas aumentam a necessidade e a relevância de modelos quantitativos que 

capturem as particularidades das contas sem vencimento e define um modelo mais 

padronizados para tratamento dessas contas, ainda que, a determinação dos fluxos 

de caixa permita uma flexibilização do modelo adotado. 

No Brasil a remuneração e o direcionamento desses depósitos são definidos pelo 

Banco Central do Brasil (BACEN). Os recursos da poupança, em particular, são 

direcionados ao crédito imobiliário no Sistema Habitacional Financeiro. Nesse 

sistema, as taxas de concessão de crédito possuem um cap regulamentar de 12% 

a.a. enquanto o passivo (poupança) remunera a 6,17% a.a. + TR. Se uma instituição 

financeira concede mais crédito imobiliário que sua capacidade de financiamento da 

poupança ou, se a captação líquida da poupança reduz substancialmente por fatores 

                                                 
1 As opões implícitas de taxas de juros se referem à própria característica da TR que não possui uma 
relação linear com as taxas de juros de curto prazo do mercado. Essa característica será melhor 
detalhada no Capítulo 4. 
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macroeconômicos, essa instituição pode ser obrigada a emitir Letras de Crédito 

Imobiliário (LCI) cujas taxas são as praticadas no mercado, e por vezes, mais altas 

que a taxa do próprio crédito, gerando uma margem negativa. 

Outra característica importante é a opção que o cliente possui de, a qualquer 

momento, aumentar ou resgatar os valores investidos. Para níveis elevados de juros, 

os clientes podem, por exemplo, optar por trocar a poupança pelo CDB, o que reduz 

a capacidade de funding de crédito imobiliário da instituição. 

Na literatura, embora escassa, encontramos uma série de abordagens para a 

modelagem das contas sem vencimento. Salvador (2013), propõe o modelo de 

portfolios replicantes, onde se avalia o prazo implícito dos depósitos e define-se uma 

carteira de títulos que repliquem o mesmo perfil de risco. Checoli (2013) utiliza o 

modelo de Maturity Marginal Funds Transfer Price para determinar o preço de 

transferência desses produtos. Uma outra abordagem são os modelos Option-

Adjusted Spread (OAS) que utilizam modelos estocásticos para definir a trajetória de 

juros, a evolução dos volumes dos depósitos e sua remuneração.  Hutchison e 

Penacchi (1996) propõem uma abordagem OAS para determinar a duration dos 

depósitos, sob a premissa de que são negociados em mercado imperfeitos. Jarrow e 

Van Deventer (1998) assumem que os depósitos são contingentes apenas às taxas 

de juros, e modelam os depósitos como swaps exóticos de juros. Nessa abordagem, 

os autores pressupõem mercados perfeitos. Kalkbreber e Willing (2004) não 

encontram nenhuma relação significativa dos volumes dos depósitos com das taxas 

de juros, mas afirmam que as taxas de remuneração desses produtos são 

dependentes das taxas de juros do mercado. Os autores propõem um modelo 

estocástico de três fatores para determinar os riscos de liquidez e juros, utilizando a 

abordagem dos autores Jarrow e Van Deventer (1998) de swaps exóticos. O’Brien 

(2000) propõem um modelo similar aos autores Hutchison e Penacchi (1996), porém 

adiciona uma variável de renda na determinação do valor esperado dos volumes. 

Frauendorfer e Schurle (2003) propõem um modelo dinâmico através de programação 

estocástica de multi-estágios, como alternativa aos modelos dependentes dos dados 

históricos. Nystrom (2007) propõem um modelo que busca capturar a opcionalidade 

do cliente de migrar entre diferentes opções de investimento oferecidas pela 

instituição financeira. 
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Este estudo tem como objetivo apresentar uma abordagem para o tratamento dos 

depósitos de poupança modelando os fluxos de caixa esperados dessas contas, o que 

possibilitará o cálculo do risco de juros. Como contribuição desse trabalho iremos 

aplicar essa abordagem no cálculo do requerimento de capital dentro das novas 

normas de propostas no IRRBB. Baseado na literatura existente, o modelo proposto 

captura as particularidades das taxas de remuneração dos depósitos de poupança, 

bem como os fatores macroeconômicos que afetam seu volume. Como resultado, 

teremos o run-off da carteira de poupança que possibilitará o cálculo do risco de juros. 

Ao final, simularemos a sensibilidade de um balanço que terá como ativos o crédito 

imobiliário e os compulsórios, e como passivo os depósitos de poupança. 

O modelo proposto consiste em uma simulação de Monte Carlo com três blocos 

principais, são eles: 

1. Um modelo de trajetória de taxa de juros de curto prazo. Nesse estudo 

utilizaremos o modelo de Cox, Ingersoll e Ross (CIR) que previne taxas de 

juros negativas.  

2. Uma equação de decaimento para os depósitos de poupança e 

compulsórios que incorpore a sensibilidade aos juros, ou seja, o quanto se 

espera que os depósitos de poupança variem dado um aumento da 

diferença entre a remuneração do CDB, descontado o imposto de renda, e 

a remuneração da poupança. À essa diferença de remuneração 

denominaremos spread.  Para a definição do parâmetro de sensibilidade 

aos juros, utilizaremos modelos econométricos amplamente conhecidos. 

Adicionalmente introduziremos um fator estocástico que represente as 

demais variáveis macroeconômicas que podem afetar os saldos de 

poupança. 

3. Com as trajetórias de taxas de juros de curto prazo podemos calcular a TR 

esperada de acordo com a metodologia do BACEN que será utilizada para 

o cálculo das sensibilidades dos ativos e passivos e para o cálculo do spread 

utilizado na equação de decaimento. 
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Finalmente, compararemos os resultados das sensibilidades ao risco de juros em 

diferentes cenários de choque, definidos na metodologia proposta pelo documento 

IRRBB.  

Na literatura, em geral, há poucos estudos sobre modelagem de contas sem 

vencimento, embora esse tipo de depósito seja a principal fonte de funding dos bancos 

comerciais. As transformações econômicas que o país tem atravessado aumentam a 

relevância de se modelar as características comportamentais desses produtos. Além 

disso, com a nova regulamentação de requerimento de capital para risco de juros, 

aumenta a importância de modelos que melhor capturem o fluxo de caixa esperado. 

Por essa razão, esse estudo busca contribuir com uma abordagem, que incorpore não 

só as particularidades regulatórias, mas também os fatores macroeconômicos, para 

gestão dos riscos e cumprimento de exigências regulatórias. 

Veremos que o modelo produz medidas de risco que incorporam a não linearidade da 

TR, que por vezes denominaremos opcionalidade de juros, e torna o decaimento 

sensível à variação do spread, de forma que, a depender do cenário de juros, o 

decaimento pode ter uma inclinação maior ou menor. 

Esse estudo está dividido em seis capítulos. Além desta introdução, o Capítulo 2 trata 

de uma revisão de conceitos e nomenclaturas necessárias para o desenvolvimento e 

compreensão do trabalho. O Capítulo 3 trata da revisão bibliográfica existente. O 

Capítulo 4 descreve mais detalhadamente o modelo proposto e as metodologias 

empregadas. O Capítulo 5 apresenta os resultados encontrados com a 

implementação do modelo proposto e, finalmente, o Capítulo 6 descreve as principais 

conclusões e possíveis extensões. 
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2. Contextualização 

Operações tradicionais de um banco, como empréstimos e depósitos, são registradas 

no banking book2, e a principal característica contábil dessas operações é que elas 

são registradas pelo seu custo histórico, ou seja, essas operações não são marcadas 

a mercado. As operações banking geram exposições de riscos de juros, liquidez e 

crédito para o banco, também denominados riscos estruturais. A gestão desses riscos 

estruturais, com exceção do risco de crédito, normalmente é feita por uma mesa de 

gestão de ativos e passivos (Asset and  Liability Management). 

O objetivo de um banco comercial é maximizar o retorno sobre o capital através da 

maximização do spread bancário, que é o diferencial entre os juros recebidos e os 

juros pagos. Esse diferencial é também conhecido como receita financeira líquida (Net 

Interest Income).  

Uma das principais fontes de recursos dos bancos são os depósitos sem vencimentos, 

que segundo Kalkbrener e Willing (2004), podem ser definidos como passivos sem 

um vencimento especifico, ou cujos vencimentos contratuais divergem 

significantemente dos reais. No Brasil, podemos denominar depósitos sem 

vencimento os depósitos à vista, a prazo e a poupança.  

2.1  Depósitos de poupança 

Conforme definido por Fortuna (2014), as cadernetas de poupança permitem que 

pequenas somas de dinheiro sejam aplicadas com liquidez diária. No entanto, para 

saques antes da chamada data de aniversário, o cliente perde os rendimentos do 

período. As aplicações nessa modalidade de investimento são isentas de imposto de 

renda.  

Ainda segundo Fortuna (2014), para recursos aplicados até 03/05/2012, a caderneta 

de poupança é remunerada mensalmente ou trimestralmente por uma taxa de 6,17% 

                                                 
2 Banking Book são livros cujas operações não são ativamente negociadas no mercado e cujas 
posições são mantidas até o vencimento. Compreendem as operações de empréstimo, depósitos e 
alguns títulos. 
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a.a., aplicada sobre os valores atualizados pela TR na data de aniversário da 

aplicação. Para recursos aplicados a partir de 04/05/2012, de acordo com a Medida 

Provisória 567, a caderneta de poupança tem uma remuneração híbrida, definida da 

seguinte forma: 

1.Se a taxa SELIC estiver acima de 8,5%, a caderneta de poupança é 

remunerada pela forma “antiga”, ou seja, 6,17% a.a. sobre o valor atualizado 

pela TR no período. 

2. Se a taxa SELIC for menor ou igual a 8.5% a.a., o rendimento da poupança 

será de 70% da taxa SELIC acrescida da TR no período. 

A caderneta de poupança está sujeita a 30% de recolhimento de compulsório e 65% 

são direcionados para operações de financiamento imobiliário, sendo 80% dos 65% 

destinados ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH), e o restante para operações 

contratadas a taxas de mercado.  

Existe também a Caderneta de Poupança Rural que é um produto exclusivo do Banco 

Amazônia, do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil e dos bancos cooperativos. A 

aplicação segue as mesmas regras de remuneração da caderneta de poupança 

tradicional, porém o direcionamento de seus recursos segue alíquotas distintas, e são 

direcionados principalmente para financiamentos rurais. 

2.1.1 A Taxa Referencial (TR) 

Segundo Fortuna (2014), a TR foi criada no Plano Collor II, com a proposta de ser 

uma taxa básica referencial de juro a ser praticada no mês. A metodologia de cálculo 

da TR foi consolidada pela Resolução 3.530 de 2008, e tem como base o valor da 

taxa básica financeira (TBF) do dia de referência do cálculo, sobre o qual é aplicado 

um redutor R definido pelo governo. No Capítulo 4 iremos aprofundar mais os detalhes 

do cálculo da TR. 
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2.2  Gestão de Risco de Juros em banking books 

A gestão de ativos e passivos compreende uma série de técnicas voltadas para a 

criação de valor e gerenciamento de riscos dos banking books. A gestão de risco de 

juros consiste em gerenciar o risco de margem (receita de juros menos despesas de 

juros), oriundo das oscilações nas taxas de juros de mercado. No Brasil, a maior parte 

do funding (captação) é indexada ao CDI, enquanto que as taxas dos empréstimos, 

em geral, são pré-fixadas. Portanto, o passivo se re-precifica a uma velocidade maior 

que as taxas do ativo, podendo reduzir a margem financeira. Outro fator de risco é 

oriundo da diferença entre o prazo das concessões de crédito e das captações. O 

objetivo da gestão de risco é minimizar esses efeitos, estabilizando a margem. 

As duas abordagens mais utilizadas para o gerenciamento de risco de juros são a 

sensibilidade da Net Interest Income (NII) e a sensibilidade do Economic Value of 

Equity (EVE), a saber: 

1. EVE: o valor econômico da carteira banking é calculado pela somatória dos 

valores presente dos fluxos de caixa futuros. Ou seja, desconta-se os fluxos de 

caixa futuros pela curva de mercado. Para se calcular a sensibilidade do valor 

a mercado ΔEVE, aplica-se um choque na curva de juros e soma-se novamente 

os fluxos de caixa a valor presente. A sensibilidade é dada pela diferença entre 

os valores econômicos. 

 

∆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =  �
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐷𝐷𝐶𝐶𝑆𝑆𝑖𝑖

𝑡𝑡

𝑖𝑖

−  �
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐷𝐷𝐶𝐶𝑖𝑖

𝑡𝑡

𝑖𝑖

 (1) 

 

Em que 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 representa o fluxo de caixa futuro na data i, 𝐷𝐷𝐶𝐶𝑆𝑆𝑖𝑖 é fator de desconto 

no cenário de choque e 𝐷𝐷𝐶𝐶 fator de desconto do cenário base. 

2. NII: Para o cálculo da margem financeira, normalmente se define um período 

de análise dos fluxos de caixa. É comum definir esse período entre um e dois 

anos. Assim, calcula-se a margem financeira do portfólio, levando-se em 

consideração a receita de juros dos ativos e as despesas de juros dos passivos, 

para o período determinado. É comum utilizar previsões de crescimento de 
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carteira e reinvestimento na determinação da margem para o período 

estipulado. Posteriormente, choca-se a curva de mercado e recalcula-se a 

margem utilizando-se as mesmas premissas. A diferença entre as margens 

financeiras encontradas determina a sensibilidade de NII, ΔNII. 

2.3  Aspectos Regulatórios da Gestão de Risco 

Com a finalidade de fortalecer a solidez e a estabilidade do sistema financeiro bancário 

internacional, foi criado o Comitê de Basiléia. Em 1988, foi firmado o Acordo de 

Basiléia I, que posteriormente, foi ampliado para os Acordos de Basiléia II e III.  

Acordo de Basiléia II fixa três pilares sobre contabilidade e supervisão bancária. O 

Pilar I se refere ao requerimento de capital mínimo (ênfase no uso de sistemas 

internos), o Pilar II se refere à supervisão bancária, e o Pillar III à transparência. O 

primeiro pilar, define a metodologia a ser aplicada para o cálculo do capital mínimo 

requerido para se administrar um banco. O segundo pilar reforça o processo de 

supervisão quanto à suficiência de capital. Este estabelece uma série de princípios-

chave que as entidades regulatórias devem observar. O terceiro pilar visa implementar 

uma disciplina de mercado com o objetivo de incentivar práticas bancárias mais 

saudáveis. São definidos requerimentos de transparência na prestação de 

informações, com o objetivo de reforçar a disciplina privada de mercados, no sentido 

que investidores prudentes descartam investir em entidades altamente arriscadas. 

Em 2004, o Comitê de Basiléia divulgou o documento Principles for the Management 

and Supervision of Interest Rate Risk, onde eram definidos princípios para a 

identificação, mensuração e controle do risco de juros dos banking books. Devido à 

dificuldade de padronização de modelos dentre os bancos e países, para essas 

operações, o requerimento de capital ficou sob a abordagem do Pilar II, que era 

baseado fortemente no modelo interno de cálculo de risco de cada banco. Apesar 

disso, os princípios preveem que os reguladores de cada jurisdição monitorem o valor 

econômico dos bancos, através da aplicação de determinados choques padronizados 

nas taxas de juros, com o intuito de garantir a suficiência de capital em momentos 

adversos. Dessa forma, se o regulador constatar que a instituição financeira não está 
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mantendo os níveis adequados de capital, pode requerer que ela aumente sua 

alocação ou reduza a exposição ao risco do banking book. 

Em junho de 2015, o Comitê de Basiléia divulgou o documento IRRBB cuja principal 

proposta é que o requerimento de capital para o risco de juros das posições banking 

seja tratado dentro da abordagem de Pilar I, que requer uma metodologia padronizada 

de cálculo, e também traz modificações que aprimoram a abordagem dentro o Pilar II. 

O escopo da aplicabilidade se limita a grandes bancos internacionalmente ativos. Os 

passos para o cálculo do capital mínimo requerido podem ser resumidos pela Figura 

1: 

 
Figura 1 – Passos para o cálculo do requerimento mínimo de capital 
Fonte: IRRBB (2015) 
 

A Figura 1 mostra os estágios (stages) necessários para se calcular o capital mínimo 

requerido padronizado. O primeiro consiste em classificar as operações sensíveis ao 

risco de juros em três categorias: menos padronizáveis (Less Amenable), não 
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padronizáveis (Not Amenable), e padronizáveis (Amenable). O segundo estágio se 

refere à alocação dos fluxos de caixa das operações em buckets pré-definidos. O 

terceiro estágio define metodologias para o cálculo das sensibilidades ΔEVE e ΔNII. 

O quarto estágio descreve a metodologia de tratamento das opções automáticas que 

devem ser adicionadas às sensibilidades apuradas. O estágio cinco descreve a 

metodologia para agregar os riscos calculados nas diferentes moedas. Finalmente, no 

sexto estágio determina-se o valor do capital mínimo requerido. 

Nesse estudo vamos nos preocupar mais especificamente com a metodologia de 

cálculo, sugerida pelo documento do Comitê de Basiléia, para os depósitos sem 

vencimento, passando pelos estágios da Figura 1. 

2.2.1 Choque de Juros 

O Comitê define que os bancos devem projetar todos os valores futuros de fluxos de 

caixa sensíveis ao risco e devem alocá-los nos buckets, 

{1𝑑𝑑, 1𝑚𝑚, 3𝑚𝑚, 6𝑚𝑚, 9𝑚𝑚, 1𝑌𝑌, 1.5𝑌𝑌, 2𝑌𝑌, 3𝑌𝑌, 4𝑌𝑌, 5𝑌𝑌, 6𝑌𝑌, 7𝑌𝑌, 8𝑌𝑌, 9𝑌𝑌, 10𝑌𝑌, 15𝑌𝑌, 20𝑌𝑌, 25𝑌𝑌} 

definidos como 𝑡𝑡𝑘𝑘 com 𝑡𝑡 = {1, 2, 3, … , 19}. Em que, 𝑛𝑛𝑑𝑑 representa n dias, 𝑛𝑛𝑚𝑚 

representa n  meses, e 𝑛𝑛𝑌𝑌 representa n  anos, sendo n um número inteiro positivo.  

Para o choque das posições, o Comitê de Basiléia define seis cenários para ΔEVE e 

dois cenários para ΔNII indicados na Tabela 1.  

Tabela 1 – Cenários de Choques de Juros 𝑗𝑗 

∆ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 ∆ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 

Choque paralelo (Alta) Choque paralelo (Alta) 

Choque paralelo (Baixa) Choque paralelo (Baixa) 

Inclinação – steepener  

Inclinação - flattener  

Curto prazo (Alta)  

Curto prazo (Baixa)  

  Fonte: IRRBB (2015) 
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De maneira genérica, segundo IRRBB, o choque de juros ∆𝑅𝑅𝑗𝑗(𝑡𝑡𝑘𝑘)  para o cenário j 

relativo ao bucket  𝑡𝑡𝑘𝑘, é definido da seguinte forma: 

 
∆𝑅𝑅𝑗𝑗(𝑡𝑡𝑘𝑘) =  𝑅𝑅�(𝑡𝑡𝑘𝑘).𝛼𝛼𝚥𝚥� . 𝑆𝑆𝑗𝑗(𝑡𝑡𝑘𝑘), (2) 

em que 𝑅𝑅𝚥𝚥� (𝑡𝑡𝑘𝑘) é a média das taxas de juros para o bucket 𝑡𝑡𝑘𝑘 e o cenário 𝑗𝑗, 𝛼𝛼𝚥𝚥�  é um 

parâmetro de choque global que reflete a volatilidade média das taxas de juros para o 

cenário 𝑗𝑗 e 𝑆𝑆𝑗𝑗(𝑡𝑡𝑘𝑘) é um escalar definido para cada cenário 𝑗𝑗 e para cada bucket 𝑡𝑡𝑘𝑘 . A 

Tabela 2 abaixo mostra os parâmetros de choque global que devem ser aplicados a 

cada cenário. 

Tabela 2 – Parâmetro de Choque Global 𝛼𝛼𝚥𝚥�  

Parâmetro de Choque 𝛼𝛼𝚥𝚥�  

Choque Paralelo 60% 

Choque no Curto Prazo 85% 

Choque no Longo Prazo 40% 

       Fonte: IRRBB (2015) 

 

Para o cálculo do parâmetro escalar, utiliza-se as fórmulas listadas na Tabela 3. Por 

exemplo, para o choque paralelo, o parâmetro escalar deve ser um. Para o choque de 

curto prazo, subtrai-se um da proporção do bucket atual em relação ao total de 

buckets, de tal forma que os choques sejam maiores nos buckets de curto prazo, e 

tendam a zero no longo prazo. O escalar de longo prazo é feito de maneira análoga. 

Tabela 3 – Escalar 𝑆𝑆𝑗𝑗(𝑡𝑡𝑘𝑘) 

Parâmetro de Choque Fórmula 

Choque Paralelo 1 

Choque no Curto Prazo 1− 𝑡𝑡𝑘𝑘 / 𝑡𝑡𝐾𝐾 

Choque no Longo Prazo 𝑡𝑡𝑘𝑘 / 𝑡𝑡𝐾𝐾 

     Fonte: IRRBB (2015) 
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Uma vez calculados todos os parâmetros, basta aplicar a equação 2 para cada cenário 

de juros. A Tabela 4 demonstra o parâmetro a ser aplicado para cada cenário de 

choque j. 

Tabela 4 – Parâmetros de choque para cada cenário j 

 
  Fonte: Elaborada pela autora 

Ademais, os choques de juros possuem tetos definidos como, curto prazo 500 bps, 

longo prazo 300 bps e Paralelo 400 bps e piso de 100 bps para todos os cenários.   

O IRRBB também define uma metodologia de choque local  𝛼𝛼𝚥𝚥� , apesar de recomendar 

que sejam utilizados os choques globais acima. Para calcular o choque local, toma-se 

a série histórica das taxas de juros spot relevantes para os seguintes buckets 

{3𝑚𝑚, 6𝑚𝑚, 1𝑌𝑌, 2𝑌𝑌, 5𝑌𝑌, 7𝑌𝑌, 10𝑌𝑌, 15𝑌𝑌, 20𝑌𝑌}. O documento não deixa claro qual o intervalo da 

série histórica a ser utilizado. A partir das séries históricas das taxas de juros spot, se 

constrói uma série das variações proporcionais, 𝑃𝑃ℎ(𝑡𝑡), dada pela seguinte fórmula: 

Bucket
1d 1 60% 1 85% 94.74% 40% 5.26% 85% 94.74%
1m 2 60% 1 85% 89.47% 40% 10.53% 85% 89.47%
3m 3 60% 1 85% 84.21% 40% 15.79% 85% 84.21%
6m 4 60% 1 85% 78.95% 40% 21.05% 85% 78.95%
9m 5 60% 1 85% 73.68% 40% 26.32% 85% 73.68%
1Y 6 60% 1 85% 68.42% 40% 31.58% 85% 68.42%

1.5Y 7 60% 1 85% 63.16% 40% 36.84% 85% 63.16%
2Y 8 60% 1 85% 57.89% 40% 42.11% 85% 57.89%
3Y 9 60% 1 85% 52.63% 40% 47.37% 85% 52.63%
4Y 10 60% 1 85% 47.37% 40% 52.63% 40% 52.63%
5Y 11 60% 1 85% 42.11% 40% 57.89% 40% 57.89%
6Y 12 60% 1 85% 36.84% 40% 63.16% 40% 63.16%
7Y 13 60% 1 85% 31.58% 40% 68.42% 40% 68.42%
8Y 14 60% 1 85% 26.32% 40% 73.68% 40% 73.68%
9Y 15 60% 1 85% 21.05% 40% 78.95% 40% 78.95%

10Y 16 60% 1 85% 15.79% 40% 84.21% 40% 84.21%
15Y 17 60% 1 85% 10.53% 40% 89.47% 40% 89.47%
20Y 18 60% 1 85% 5.26% 40% 94.74% 40% 94.74%
25Y 19 60% 1 85% 0.00% 40% 100.00% 40% 100.00%

Paralelo Curto Prazo Longo Prazo Inclinação
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𝑃𝑃ℎ(𝑡𝑡) =  𝑅𝑅(𝑡𝑡+ℎ)− 𝑅𝑅(𝑡𝑡)
𝑅𝑅(𝑡𝑡)

, (3) 

em que, 𝑅𝑅(𝑡𝑡) se refere a taxa de juros spot relevante e ℎ se refere ao holding period, 

que segundo o documento, deve ser de seis meses. Uma vez construída essa série, 

toma-se a média entre o valor absoluto do primeiro percentil e o valor do nonagésimo-

nono percentil para cada bucket. Para determinar o choque de cada cenário, toma-se 

as médias das médias dos percentis calculados dos buckets relevantes, definidos na 

Tabela 5 abaixo. Por exemplo, o choque de curto prazo será dado pela média dos 

percentis médios dos buckets de {3𝑚𝑚, 6𝑚𝑚, 1𝑌𝑌}. 

Tabela 5 – Definição dos Buckets para cada cenário de choque  

Parâmetro de Choque Buckets considerados 

Choque Paralelo {3𝑚𝑚, 6𝑚𝑚, 1𝑌𝑌, 2𝑌𝑌, 5𝑌𝑌, 7𝑌𝑌, 10𝑌𝑌, 15𝑌𝑌, 20𝑌𝑌} 

Choque no Curto Prazo {3𝑚𝑚, 6𝑚𝑚, 1𝑌𝑌} 

Choque no Longo Prazo {10𝑌𝑌, 15𝑌𝑌, 20𝑌𝑌} 

     Fonte: IRRBB (2015) 

  

2.2.2 Tratamento dos NMD 

No documento IRRBB há uma sessão dedicada para o tratamento dos depósitos sem 

vencimento (Non Maturing Deposits - NMD). O Comitê define depósitos sem 

vencimento como o passivo do banco no qual o depositante é livre para sacar o 

montante em qualquer tempo, dado que não há um vencimento contratual. Parte do 

volume dos depósitos é considerado como de longo prazo e são definidos como core 

deposits.  

O Comitê define que grandes instituições financeiras devem seguir a abordagem 

definida como Time Series Aproach (TIA). Essa abordagem define que primeiramente 

os depósitos devem ser segmentados entre varejo e atacado. Os depósitos de varejo 

são definidos como depósitos pertencentes às pessoas físicas e podem ser 
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classificados entre transacionais (depósito à vista) ou não-transacionais (depósitos à 

prazo e poupança), e os depósitos de atacado como aqueles pertencentes às pessoas 

jurídicas. Adicionalmente, esses depósitos devem ser classificados entre estáveis e 

não estáveis através de dados históricos observados nos últimos 10 anos. A parte 

estável é aquela parcela em que se espera que não será sacada, com um alto nível 

de significância. Posteriormente, esses saldos estáveis devem ser classificados entre 

o componente core e o componente non-core. Para isso, define-se um componente 

denominado pass-through que determina a sensibilidade dos depósitos às taxas de 

juros. Essa metodologia está resumida na Figura 2 abaixo: 

 

 
Figura 2 – Separação dos Depósitos sem Vencimento 
Fonte: IRRBB (2015) 
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O comitê também define percentuais máximos para alocação em cada categoria, 
são eles: 

Tabela 6 – Percentuais máximos de estabilidade 

 % Máx. 
Estabilidade 

% Piso Pass-
through 

% máximo implícito 

Varejo / Transacional 80 25 60 (=0.8(1-0.25) 

Varejo / Não Transacional 70 30 49 

Atacado 65 50 33 

       Fonte: IRRBB (2015) 

Os valores devem ser alocados em buckets pré-definidos da seguinte forma: 

1. Non-core NMDs devem ser alocados no bucket de 1d; 

2. Core NMDs devem ser alocados em buckets até seis anos podendo-se utilizar 

duas abordagens distintas: 

a) Abordagem Uniforme: os volumes são alocados uniformemente em cada 

bucket ; 

b) Abordagem Discricionária: os volumes são alocados até seis anos através 

de uma metodologia definida pela instituição financeira, desde que a 

duration não exceda três anos. 

Nesse estudo proporemos um modelo que se enquadraria na abordagem 

discricionária de requerimento de capital e será detalhada no Capítulo 4. 

2.2.3 Requerimento de Capital  

O BCBS sugere quatro opções para requerimento de capital sob o Pilar I, sendo elas: 
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1. Abordagem puramente pelo ΔEVE: O requerimento se dá pelo maior valor de 

ΔEVE total do portfólio dentre todos os cenários de choques determinados. Há 

uma série de regras para consolidação dos ΔEVE dos diferentes portfolios e 

moedas. A grande vantagem dessa abordagem é a simplicidade, porém ignora 

os esforços de estabilização da margem que são melhor capturadas pelo ΔNII. 

2. Pior resultado entre o ΔEVE e o ΔNII: Essa opção busca tornar o requerimento 

mínimo de capital condicional ao pior cenário dos resultados de curto prazo. 

Assim uma instituição que tenha uma volatilidade grande da margem no curto 

prazo, que será capturada pelo ΔNII, teria seu capital determinado por essa 

medida. 

3. Pior resultado ente ΔEVE e ΔNII considerando offsetting de curto prazo com 

NII: Essa abordagem permite que os ganhos de curto prazo na métrica ΔNII 

compensem as perdas de longo prazo no ΔEVE. A desvantagem é que traz 

mais complexidade ao modelo de requerimento de capital. 

4. Pior resultado em ΔNII e ΔEVE, caso este resultado supere um limite: Nessa 

abordagem o BCBS permite que resultados futuros esperados sejam abatidos 

do ΔEVE. O ΔNII então seria fixo e baseado em resultados contábeis 

esperados. A desvantagem é que adiciona ainda mais complexidade ao modelo 

e pode dificultar a comparabilidade entre diferentes países. 

Este capítulo fez uma revisão dos principais conceitos e termos importantes para a 

compreensão dos modelos existentes e para o desenvolvimento do modelo proposto. 

No próximo capítulo será feita uma revisão dos estudos relevantes para a modelagem 

de depósitos sem vencimento que servirão de base para o modelo a ser aqui proposto. 
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3. Revisão Bibliográfica  

Esse capítulo faz um breve resumo das metodologias existentes para a modelagem 

de passivos sem vencimento. Os modelos existentes na literatura variam desde 

definição de premissas estáticas e simples até modelos mais dinâmicos e complexos. 

Uma abordagem muito comum é a de portfólios replicantes, onde, através de 

parâmetros históricos dos depósitos sem vencimento, cria-se um portfólio equivalente 

que produza o mesmo perfil de risco.  

Segundo Feilitzen (2011) a abordagem de portfolios replicantes é uma maneira de 

transformar os passivos sem vencimento em uma carteira de títulos pré-fixada. Os 

fluxos de caixa da carteira replicante devem refletir o fluxo de caixa dos passivos sem 

vencimento. Para determinar esse portfólio, alguns instrumentos financeiros são 

escolhidos. A taxa dos depósitos será dada pela média ponderada das taxas dos 

instrumentos financeiros escolhidos mais uma margem constante. Os pesos das 

ponderações são definidos por um processo de otimização cujas restrições são: (i) 

que a soma dos pesos deve ser igual a um, e (ii) que esses não podem assumir valores 

negativos. 

Salvador (2013) utiliza o modelo de portfolios replicantes para determinar a 

maturidade implícita dos depósitos de poupança. O autor determina os pesos da 

carteira de renda fixa através de uma regressão multivariada e apresenta uma 

estrutura de alocação dos fluxos de caixa para a gestão de risco de juros e liquidez. 

A desvantagem dessa abordagem é que os pesos definidos são recalibrados em 

intervalos longos de tempo, quando há mudanças estruturais ou ambientes 

econômicos mais instáveis esses pesos podem ficar defasados e inconsistentes. 

Frauendorfer e Schurle (2003) criticam as abordagens estáticas de portfolios 

replicantes porque, segundo os autores, os pesos calculados a partir de modelos 

estáticos possuem uma alta dependência do período histórico analisado, e 

normalmente são atualizados em intervalos longos de tempo, como, por exemplo, 

anualmente. Na visão dos autores, isso gera um risco substancial de modelagem, 

gerando um impacto direto na gestão de risco e na definição do preço de 
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transferência3. Um dos inconvenientes citados é a necessidade de balanceamento do 

hedge a cada revisão dos parâmetros o que pode gerar custos que impactem a 

rentabilidade do produto. Em oposição aos modelos convencionais, os autores 

propõem um modelo dinâmico através de programação estocástica de multi-estágios, 

que pode ser reajustado em qualquer momento, de acordo com a necessidade de 

balanceamento da carteira e alterações dos volumes. Além disso, transações futuras 

sujeitas a restrições e seus impactos são levadas em consideração no portfólio atual. 

Os autores concluem que a abordagem dinâmica proposta é mais eficiente pois gera 

uma rentabilidade maior com menos volatilidade em comparação aos modelos 

estáticos. 

Outra abordagem para modelar passivos sem vencimento é a de OAS que busca 

capturar o prêmio das opcionalidades implícitas das taxas que remuneram os 

depósitos e das opcionalidades comportamentais, que estão relacionadas com o 

volume esperado do saldo dos depósitos. Esses modelos requerem a definição de um 

processo estocástico para a curva de juros, a definição de uma equação para a 

remuneração dos depósitos e, finalmente, a definição de uma equação que capture 

os aspectos comportamentais dos volumes ao longo do tempo.  

Hutchison e Pennacchi (1996) alegam que as instituições financeiras possuem 

monopólio dos depósitos pois são as únicas capazes de emiti-los e, por isso, teorias 

sobre a estrutura a termos da taxa de juros, que assumem mercados competitivos, 

não são aplicáveis na definição das taxas dos depósitos. Essas taxas tendem a se 

ajustar mais lentamente e com menor intensidade que as taxas de juros dos mercados 

competitivos. Dessa forma, os autores definem que a taxa dos depósitos, será aquela 

que maximiza a margem financeira do produto, e chegam em uma função linear das 

taxas de mercado.  A função de demanda, ou a função dos volumes, é determinada 

através de uma regressão que leva em consideração a elasticidade da demanda em 

relação aos juros de mercado e à remuneração do passivo. Sendo assim, com as 

taxas dos depósitos, seu fluxo de caixa futuro e um modelo de evolução das taxas de 

mercado, o autor calcula a duration do portfólio que pode ser usada tanto pela mesa 

                                                 
3 Preço de Transferência é o preço que as áreas comerciais captam recursos da mesa de AL&M. Esse 
preço transfere o risco de mercado das áreas comerciais para a área de AL&M, de tal forma que as 
áreas comerciais gerem apenas o risco de crédito. 
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de AL&M para realizar a proteção da carteira, como pelos reguladores na definição de 

alocação de capital. 

O`Brien (2000) propõe um modelo autoregressivo para calcular os prêmios das contas 

sem vencimento. Para determinar a dinâmica dos volumes, o autor define que a 

variação percentual dos depósitos será dada pela sensibilidade à taxa de juros 

(elasticidade dos juros), uma variável de renda, e o próprio volume passado dos 

depósitos. Segundo o autor, há três características importantes para a modelagem do 

comportamento e do valor das taxas dos depósitos: (i) normalmente as taxas são 

abaixo das taxas de mercado, (ii) são relativamente fixas, ou seja, demoram para se 

ajustar às mudanças de mercado, e (iii) os ajustes tendem a ser assimétricos no 

sentido que os ajustes de queda são mais intensos ou mais rápidos que os ajustes de 

alta. Sendo assim, as taxas dos depósitos são modeladas para apresentar um ajuste 

assimétrico e defasado em relação aos movimentos de mercado.  

Sheehan (2012) avalia o valor dos depósitos estáveis (core deposits), ou seja, a 

parcela mais estável das contas sem vencimento. Os depósitos compõem uma 

importante fonte de funding para as instituições financeiras e compõem importantes 

índices regulatórios de exposição ao risco. Os órgãos reguladores assumem 

premissas padronizadas para a modelagem desses tipos de contas. No entanto, o 

autor demonstra que cada instituição financeira tem sua própria equação de oferta 

(oferta de depósitos), que muito provavelmente advém das diferentes estratégias de 

marketing e apreçamento dos produtos. Essas equações demonstram diferentes 

sensibilidades dos clientes às variações nas taxas de juros, entre as instituições e 

dentre os diferentes tipos de contas sem vencimento. O autor também conclui que em 

todas as instituições, os depósitos apresentam uma rentabilidade representativa e que 

ao adotar os modelos padrões dos reguladores, os prêmios dos depósitos de algumas 

instituições estavam subavaliados, o que pode gerar incentivos para aumentar o risco 

através de fontes alternativas de funding. 

Selvaggio (1996) propõe um modelo que possibilite o hedge do prêmio embutido 

nesses produtos, protegendo o valor gerado ao acionista contra movimentos paralelos 

na curva de juros de mercado. Para estimar o prêmio embutido, o autor utiliza uma 

simulação com 300 interações que utiliza o modelo CIR para estimar a estrutura a 
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termo das taxas de juros. O estudo sugere que, a baixa elasticidade dos volumes em 

relação às mudanças nas taxas de juros, produzem uma duration negativa.  

Jarrow e Van Deventer (1998) propõem uma abordagem de não arbitragem para 

avaliação do risco e hedge da posição. O estudo demonstra que passivos sem 

vencimentos podem ser interpretados como um swap de juros exótico, que recebe a 

taxa de juros do mercado e paga a taxa de juros dos depósitos. Os autores chegam a 

uma fórmula analítica de valoração, através de um modelo simples de um fator, onde 

as taxas dos depósitos e os volumes são obtidos através de funções determinísticas 

da taxa de juros de curto prazo de mercado. O autor também apresenta como a 

posição arriscada pode ser neutralizada por um portfólio replicante de instrumentos 

de renda fixa.  

Kalkbrener e Willing (2004) propõem um modelo de três fatores para avaliação e 

gestão dos riscos de liquidez e de taxa de juros das contas sem vencimento. Os três 

fatores são as taxas de juros de mercado, as taxas de juros dos depósitos e seus 

volumes. Os autores não identificaram uma sensibilidade dos volumes dos depósitos 

às oscilações nas taxas de juros e, por isso, os volumes também são determinados 

de maneira puramente estocástica, diferentemente das outras abordagens propostas. 

A abordagem para avaliação do risco de liquidez, consiste em derivar um processo 

estocástico para os volumes a partir de dados históricos, e calcular a estrutura a termo 

de liquidez. Para o risco de taxa de juros, assim como Jarrow et al. (1998), os autores 

propõem uma abordagem de não arbitragem e, através do cálculo do perfil de risco 

da carteira, constroem um portfólio replicante que minimiza a variância.  

Nystrom (2007) propõe uma abordagem para modelar as opcionalidades de migração 

entre as diferentes contas sem vencimento oferecidas pelo banco. Assumindo que os 

clientes são seres racionais, essa migração será sempre para as contas mais 

rentáveis, e isso gera um risco de margem para a instituição. Assim, segundo o autor, 

os clientes exercem essas opções cujos strikes são individuais e desconhecidos. Ou 

seja, os clientes são racionais, mas a racionalidade difere entre eles. Em um primeiro 

momento, o autor busca definir o comportamento dos clientes individuais. Em seguida, 

o autor busca definir um grau de homogeneidade de comportamento entre os clientes, 

e define uma única função que utiliza como input a renda média, o nível de poupança, 

projeção de crescimento de renda e a sensibilidade à taxa de juros, ou seja, a 
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velocidade em que o cliente exerceria sua opção de migrar para alternativas mais 

rentáveis de contas sem vencimento. As taxas dos depósitos são funções 

dependentes das taxas de mercado e refletem a política de preço da instituição 

financeira. Finalmente as três partes do modelo (taxa de juros de mercado, dos 

depósitos e outras contas sem vencimento e volumes) são integradas em uma fórmula 

baseada na abordagem de Jarrow et al. (1998), no qual o valor de um portfólio de 

depósitos, é equivalente à soma de swaps exóticos de juros emitidos sob principais 

estocásticos. 

Na literatura nacional há uma escassez de estudos sobre o tema, a exceção do estudo 

de Salvador. Sendo assim, este estudo será baseado nos modelos de Hutchison et al. 

(1996), O`Brien (2000) e Kalkbrener et al. (2004) adaptando-os às condições do 

mercado brasileiro. Através de um modelo autoregressivo será determinada a 

sensibilidade dos depósitos em relação às taxas de juros e, a partir dos parâmetros 

do modelo econométrico, se determina uma equação de decaimento que seja sensível 

a choques de juros. A equação da remuneração dos depósitos já é determinada pelo 

BACEN, e para a trajetória de taxas de juros será utilizado o modelo CIR. Utilizando-

se de uma simulação de Monte Carlo, são determinados a trajetória de juros esperada, 

a remuneração do depósito de poupança e o decaimento esperado. Essas trajetórias 

são chocadas de acordo com o modelo do BCBS e então calcula-se as sensibilidades 

e o requerimento de capital para um balanço teórico. 
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4. Modelo Proposto 

Neste capítulo é descrito o modelo proposto para cálculo do EVE dos depósitos de 

poupança e compulsórios, assim como a metodologia utilizada para cálculo do 

requerimento de capital. O modelo pode ser dividido em três partes principais que 

servirão de estrutura para o cálculo do risco de juros. São elas: 

• Taxa de Juros de curto prazo: o modelo de evolução das taxas de juros de 

curto prazo servirá como base para determinar a taxa de remuneração da 

poupança e dos compulsórios e seus respectivos volumes.  O principal 

propósito é determinar um modelo que produza uma trajetória realística para 

as taxas de juros por um longo período de tempo, sem necessariamente ter 

uma aderência exata com as curvas de mercado. Para tal, utilizou-se o modelo 

proposto por Cox, Ingersoll e Ross (1985), também conhecido como modelo 

CIR. 

• Taxa de Remuneração da Poupança: a taxa de remuneração é definida como 

6,17%a.a. mais a TR. A TR é uma função da Taxa Básica Financeira (TBF). 

Portanto, diferentemente dos modelos apresentados na revisão bibliográfica, 

não há a necessidade de determinar um modelo ou função que defina a 

trajetória da remuneração dessas contas.  

• Volumes: será definida uma equação de decaimento dos volumes que tem 

como parâmetro a sensibilidade dos depósitos em relação às taxas de juros. 

Para determinar esse parâmetro de sensibilidade utilizou-se um modelo 

autoregressivo que será detalhado no item 4.3.  
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4.1  Taxas de Juros de Curto Prazo 

O modelo proposto utiliza simulação de Monte Carlo, com n trajetórias para as taxas 

de juros de curto prazo. Para a aplicação da simulação, necessitamos de um modelo 

estocástico que determine a trajetória das taxas de juros de curto prazo. Segundo Hull 

(2008), existem duas abordagens distintas, os modelos de equilíbrio e os modelos de 

não arbitragem. Os modelos de equilíbrio partem de premissas econômicas para 

derivar o processo que determinará as trajetórias de juros. A sua desvantagem é que, 

embora produzam trajetórias realísticas para as taxas de juros, eles não 

necessariamente produzem curvas iguais às observadas no mercado em uma 

determinada data. Os modelos de não arbitragem buscam corrigir esse efeito e 

derivam processos que produzem curvas iguais às de mercado na data inicial. Para 

esse estudo, é adotado um modelo de equilíbrio, embora, outros modelos poderiam 

ter sido escolhidos para a implementação do modelo proposto. 

Antes de descrever o modelo em si, é apresentada uma breve explanação sobre 

modelos estocásticos para trajetórias de taxas de juros. De acordo com Hull (2008) 

em um mundo neutro a risco, para um pequeno intervalo de tempo ∆𝑡𝑡, os investidores 

ganham na média 𝑟𝑟(𝑡𝑡)∆𝑡𝑡, sendo 𝑟𝑟(𝑡𝑡) a taxa de curto prazo de mercado livre de risco 

em 𝑡𝑡. Suponha um zero coupon bond com vencimento em 𝑇𝑇,  de preço em 𝑡𝑡 de 𝑃𝑃(𝑡𝑡,𝑇𝑇), 

que tenha um payoff de R$1 em 𝑇𝑇. Seu valor no instante 𝑡𝑡 será: 

 
𝑃𝑃(𝑡𝑡,𝑇𝑇) =  𝐸𝐸��𝑒𝑒−𝑟𝑟̅(𝑇𝑇−𝑡𝑡)�, (4) 

em que  �̅�𝑟 é a média de 𝑟𝑟 no intervalo de tempo entre 𝑡𝑡 e T, e 𝐸𝐸� é o valor esperado em 

um mundo neutro ao risco. Seja 𝑅𝑅(𝑡𝑡,𝑇𝑇) a taxa de juros continuamente capitalizada no 

instante 𝑡𝑡 válida para o intervalo 𝑇𝑇 − 𝑡𝑡. Então:- 

 
𝑃𝑃(𝑡𝑡,𝑇𝑇) =  𝑒𝑒−𝑅𝑅(𝑡𝑡.𝑇𝑇)(𝑇𝑇−𝑡𝑡), (5) 

 

𝑅𝑅(𝑡𝑡,𝑇𝑇) =  
1

𝑇𝑇 − 𝑡𝑡 ln𝑃𝑃(𝑡𝑡,𝑇𝑇), (6) 



34 
 

. 
 

 

𝑅𝑅(𝑡𝑡,𝑇𝑇) =  
1

𝑇𝑇 − 𝑡𝑡 ln𝐸𝐸�[𝑒𝑒−𝑟𝑟̅(𝑇𝑇−𝑡𝑡)], (7) 

A equação 7 indica que podemos definir que a estrutura a termo das taxas de juros 

pode ser obtida por uma valor de 𝑟𝑟 e um processo neutro ao risco de evolução de 𝑟𝑟.  

Normalmente em finanças assume-se que esse processo neutro ao risco de 𝑟𝑟 segue 

um processo de difusão {𝑋𝑋𝑡𝑡, 𝑡𝑡 ≥ 0}, e sua dinâmica segue a forma de uma equação 

diferencial estocástica do tipo: 

𝑑𝑑𝑋𝑋𝑡𝑡 = 𝜇𝜇(𝑋𝑋𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 +  𝜎𝜎(𝑋𝑋𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡 , (8) 

em que {𝑊𝑊𝑡𝑡, 𝑡𝑡 ≥ 0} é um processo de Wiener. As funções 𝜇𝜇(∙) e 𝜎𝜎2(∙) são o drift e a 

difusão do processo, respectivamente. Para esse estudo utilizaremos um processo de 

difusão proposto por Cox, Ingersoll e Ross, comumente denominado modelo CIR, que 

é um modelo de equilíbrio que segue o seguinte processo estocástico:  

𝑑𝑑𝑟𝑟 =  𝛼𝛼(𝛽𝛽 − 𝑟𝑟) +  𝜎𝜎√𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑, (9) 

em que 𝑟𝑟 é a taxa de juros, 𝛼𝛼,𝛽𝛽 𝑒𝑒 𝜎𝜎 são constantes e 𝑑𝑑𝑑𝑑 é um fator aleatório 

normalmente distribuído com média 0 e desvio √𝑑𝑑𝑡𝑡  (processo de Wiener). Uma 

característica importante desse modelo é que ele possui um processo de reversão à 

média. A taxa de juros tende ao valor de 𝛽𝛽 a uma velocidade 𝛼𝛼. Dessa forma, podemos 

dizer que 𝛽𝛽 pode ser interpretada como a taxa de longo prazo. 

Outra característica importante do modelo, é que o fator √𝑟𝑟 previne que as taxas de 

juros assumam valores nominais negativos, pois quando a taxa de juros diminui sua 

variância também diminui, e vice-versa. No entanto, para que as taxas de juros não 

assumam valores negativos é importante que a restrição 2𝛼𝛼𝛽𝛽 ≥ 𝜎𝜎2 seja atendida 

segundo Hull (2008). 

Utilizando a equação 9 iremos gerar diversas trajetórias para as taxas de juros de 

curto prazo até 25 anos através de uma simulação de Monte Carlo. Os parâmetros 𝛼𝛼 

e 𝜎𝜎 serão determinados por máxima verossimilhança baseados nos dados históricos 
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observados das taxas de juros de curto prazo e, a taxa de longo prazo 𝛽𝛽 será definida 

pela taxa de juros de longo prazo observada no mercado em uma determinada data. 

A Figura 3 exemplifica as trajetórias geradas pelo modelo em uma certa data. 

 
Figura 3 – Exemplo das trajetórias de taxa de juros de curto prazo geradas 
Fonte: Elaborado pela autora 
 
 

Essas trajetórias de juros serão utilizadas para calcular a sensibilidade do EVE de 

uma determinada instituição financeira, e consequentemente, o requerimento de 

capital para uma carteira teórica. Para calcular a sensibilidade do EVE precisamos de 

uma curva de forward rates instantâneas4 que reflita o cenário base e outras curvas 

que reflitam os cenários de choque de juros sobre o cenário base. O cenário base é 

definido como as taxas de curto prazos geradas pelo modelo CIR. Uma vez calculado 

o cenário base, aplicamos choques de juros para cada 𝑟𝑟(𝑡𝑡) de cada trajetória. Esses 

choques são definidos pela metodologia do IRRBB explicada no Capítulo 2.  Dessa 

forma, para cada cenário teremos trajetórias de juros conforme ilustrado na Figura 3. 

                                                 
4 Forward Rates Instantâneas é a taxa de juros de curto prazo esperada para um determinado 
instante t.  
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Para gerar uma única curva de forward rates instantâneas, tomamos a média, a cada 

instante 𝑡𝑡, das trajetórias geradas, de tal maneira que teremos uma curva para cada 

cenário c, cujo o valor no instante t, �̅�𝑟𝐶𝐶(𝑡𝑡)  é dado por:  

�̅�𝑟𝐶𝐶(𝑡𝑡) = ∑ 𝑟𝑟𝑐𝑐(𝑡𝑡)𝑛𝑛
1
𝑛𝑛

, (10) 

em que  ∑ 𝑟𝑟𝑐𝑐(𝑡𝑡)𝑛𝑛
1  é o somatório das taxas de curto prazo geradas em cada trajetória 

no instante 𝑡𝑡 para o cenário 𝑐𝑐, e  𝑛𝑛 corresponde ao número de observações, ou o 

número de trajetórias. A Figura 4 exemplifica a curva de forward rates instantâneas 

gerada a partir das trajetórias da Figura 3 conforme a equação 10. 

 

 
Figura 4 – Exemplo de curva de forward rates instantâneas para cenário base 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Portanto, uma vez definidas as trajetórias do cenário base, aplicamos sobre essas os 

choques conforme definidos no Capítulo 2, e tomamos as médias das trajetórias para 

construção de uma única curva para cada cenário c. As curvas de forward rates 

instantâneas serão utilizadas para descontar os fluxos de caixa a valor presente, que 

definiremos no item 4.3, e encontrar assim o EVE de um balanço teórico. 
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Essa seção definiu o modelo proposto para as taxas de juros de curto prazo. 

Primeiramente, definimos um modelo estocástico que definirá a trajetória das forward 

rates instantâneas, no qual denominamos cenário base. O cenário base consiste em 

n trajetórias até 25 anos conforme ilustrado da Figura 3. Em seguida, sobre as n 

trajetórias aplicamos os choques de juros definidos pelo IRRBB conforme explanado 

no Capítulo 2. Finalmente, tomamos as médias de cada �̅�𝑟𝐶𝐶 para cada instante t e 

cenário c, gerando uma curva de foward rates instantâneas, para cada cenário, que 

represente o valor esperado de sua trajetória. Essas curvas então, serão utilizadas 

para descontar os fluxos de caixa a valor presente de um balanço teórico conforme 

exploraremos no item 4.4. 

4.2 Taxa de Remuneração da Poupança  

A fórmula da TR definida pela Resolução 3.530 de 2008 do Banco Central do Brasil 
é:  

𝑇𝑇𝑅𝑅 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚�0, 100�[(1 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶/100)/𝑅𝑅] − 1��  (𝑒𝑒𝑚𝑚 %) (11) 

 

A Resolução 3.354 define que a TBF deve ser calculada baseada na amostra das 20 

maiores instituições, entre bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de 

investimento e Caixa Econômica, dos valores de captação de depósitos a prazo em 

CDB/RDB prefixados, de 30 a 35 dias corridos. A Figura 5 apresenta a série histórica 

da TBF e do DI Over no período entre 01/03/2005 e 30/06/2015. Podemos verificar 

que, como a TBF é uma média diária dos depósitos captados, ela apresenta valores 

que giram em torno do DI over do dia. No entanto, para o período analisado, foi 

verificado que em média a TBF representa 98% da taxa DI Over 
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Figura 5 – Taxas observadas de DI over e TBF 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Dessa forma, nesse estudo, a TBF será considerada como sendo igual ao DI Over 

para que a remuneração da poupança seja uma função direta das taxas de juros 

geradas pelo modelo CIR descrito na seção anterior. A equação da TR será dada pela 

equação 12, de forma que substituímos a TBF pela taxa de curto prazo 𝑟𝑟(𝑡𝑡) gerada 

pelo modelo. Assim temos: 

𝑇𝑇𝑅𝑅(𝑡𝑡) = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚�0, 100�[(1 + 𝑟𝑟(𝑡𝑡)/100)/𝑅𝑅] − 1��  (𝑒𝑒𝑚𝑚 %) (12) 

 A Resolução 3.354 também define o valor redutor R da seguinte forma: 

𝑅𝑅 = (𝑚𝑚 + 𝑏𝑏 .𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶/100) (13) 

Com 𝑚𝑚 = 1.005 e 𝑏𝑏 sendo um valor determinado de acordo com o nível da TBF 

conforme  a Tabela 7. Reescrevendo a equação 13, substituindo novamente a TBF 

por 𝑟𝑟(𝑡𝑡). 
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𝑅𝑅 = (𝑚𝑚 + 𝑏𝑏 . 𝑟𝑟(𝑡𝑡)/100) (14) 

Tabela 7 – Valores de b de acordo com o nível da TBF  

TBF (%a.a.) Valor b 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶 > 16 0.48 

16 ≥ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶 > 15 0.44 

15 ≥ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶 > 14 0.40 

14 ≥ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶 > 13 0.36 

13 ≥ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶 > 11 0.32 

11 ≥ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶 > 10.5 0.32 

10.5 ≥ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶 > 10 0.31 

10 ≥ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶 > 9.5 0.26 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶 < 9.5 0.23 

        Fonte: Resolução 3.354 do BANCEN 

 

A Figura 6 apresenta os valores da remuneração da poupança (6.17% a.a. + TR) para 

vários níveis de TBF. É possível observar que a TR não possui uma relação linear 

com as taxas de juros de curto prazo, apresentado opcionalidades implícitas no seu 

comportamento. Por exemplo, quando a TBF está entre o intervalo 10% a 13% a curva 

da TR possui uma inclinação de 0.6%. No entanto, de 13% a 17% a TR pode 

apresentar uma inclinação de zero, ou seja, sua variação pode ser próxima de zero 

mesmo com variações de 100bps na TBF. Assim, um produto indexado a TR pode 

por vezes ter um comportamento de um produto pré-fixado, e por vezes, o 

comportamento de um produto com taxas flutuantes que acompanham o mercado. 

Sendo assim, para o cálculo do EVE de produtos indexados à TR, a simulação de 

Monte Carlo é mais adequada porque captura as opcionalidades supra explanadas. 
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Figura 6 – Valores da TR para cada nível de CDI 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Embora as taxas de remuneração dos depósitos de poupança no Brasil sejam 

regulamentadas, podemos observar que seu comportamento é muito similar ao 

definido nas bibliografias de referência. As taxas dos depósitos de poupança 

apresentam duas das características apontadas por O`Brien (2000): são tipicamente 

inferiores às taxas de mercado, e exibem uma certa rigidez, pois demoram para 

acompanhar o movimento de mercado. 

Com o intuito de capturar as características descritas acima e as opcionalidades 

mencionadas, o modelo proposto gera trajetórias da TR baseadas nas trajetórias das 

taxas de juros de curto prazo, utilizando as equações 12 e 14, de tal forma que, para 

cada 𝑟𝑟(𝑡𝑡) gerada tanto no cenário base como para os cenários de choque, teremos 

uma taxa TR(t) gerada por essas equações. A Figura 7 abaixo exemplifica as 

trajetórias da TR geradas via simulação de Monte Carlo. 
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Figura 7 – Taxas observadas de DI over e TBF 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

Para o cálculo da sensibilidade do EVE precisamos de uma curva TR que reflita o 

cenário base e outras curvas que reflitam os cenários de choque de juros 

estabelecidos pelo regulador. O cenário base é definido pela TR calculada a partir do 

cenário base das taxas de juros de curto prazo. Analogamente, os cenários de choque 

serão definidos pelas TRs geradas em cada cenário de choque das taxas de juros de 

curto prazo. Similarmente ao que foi definido para as taxas de juros de curto prazo na 

seção 4.2, para gerar uma curva de forward rates instantâneas da TR, tomamos a 

média das taxas, de cada instante 𝑡𝑡, das trajetórias geradas, de tal maneira que 

teremos uma curva para cada cenário.  

𝑇𝑇𝑅𝑅����𝐶𝐶(𝑡𝑡) = ∑ 𝑇𝑇𝑅𝑅𝑐𝑐(𝑡𝑡)𝑛𝑛
1
𝑛𝑛

, (15) 

em que 𝑇𝑇𝑅𝑅����𝐶𝐶(𝑡𝑡) é a TR média do instante 𝑡𝑡 do cenário 𝑐𝑐,  ∑ 𝑇𝑇𝑅𝑅𝑐𝑐(𝑡𝑡)𝑛𝑛
1  é o somatório das 

TR geradas em cada trajetória no instante 𝑡𝑡 para o cenário 𝑐𝑐, e  𝑛𝑛 corresponde ao 

número de observações, ou o número de trajetórias. A Figura 8 exemplifica a curva 

de TR para o cenário base gerada a partir das trajetórias representadas na Figura 7. 
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Essas curvas serão então utilizadas para levar os fluxos de caixa do balanço teórico 

a valor futuro.  

 
Figura 8 – Exemplo de curva de TR gerada para o cenário base. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Essa seção apresentou o modelo proposto para definir a taxa de remuneração da 

poupança. A poupança possui uma remuneração regulamentada de 6.17% mais TR, 

e apresentamos como é definida a TR. Também demonstramos que a TR possui um 

comportamento não linear em relação às taxas de mercado, ao qual denominamos 

opcionalidades, e que para melhor capturar esse efeito a simulação de Monte Carlo 

seria mais apropriada. Sendo assim, para cada cenário definido no item anterior, 

calculamos a TR correspondente em cada trajetória, definindo assim as trajetórias da 

TR correspondentes conforme ilustrado na Figura 7. Posteriormente, seguindo a mesa 

metodologia aplicada às taxas de curto prazo, tomamos as médias da TR em cada 

instante t e cenário c, formando uma curva de TR para cada cenário que represente 

sua trajetória esperada. Essas curvas serão utilizadas para levar os fluxos de caixa a 

valor futuro do balanço teórico.  
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4.3 Volumes 

Conforme descrito no Capítulo 2, segundo o IRRBB, os saldos de poupança devem 

ser separados entre estável e não estável. Posteriormente, o saldo estável deve ser 

separado entre core e não core. O saldo core deve ser distribuído em buckets 

utilizando uma abordagem uniforme ou discricionária. Nessa seção descrevemos o 

modelo proposto para determinar cada uma das segregações do saldo, bem como a 

abordagem discricionária proposta.  

4.3.1 Saldos Estável e Não Estável 

Segundo o documento IRRBB, o primeiro passo para o tratamento das contas sem 

vencimento é segregar os saldos entre estável e não estável. Para isso, o documento 

define que devem ser usadas as variações de volumes observadas nos últimos 10 

anos. O componente não estável dos volumes deve ter o vencimento de um dia e o 

componente estável será segregado entre core e não core, cuja metodologia será 

descrita na próxima seção. Para segregar entre estável e não estável, utilizaremos o 

modelo proposto por Salvador (2013) denominado Nonmaturation Theory.  

Segundo o autor, o volume que permanece sob 𝑍𝑍𝛼𝛼 desvios abaixo da média é 

considerado estável. O componente estável, 𝐷𝐷𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡á𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣, é estimado pela seguinte 

equação: 

𝐷𝐷𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡á𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 = 𝑋𝑋�(1 + 𝜎𝜎𝑍𝑍𝛼𝛼), (16) 

em que é 𝑋𝑋� a média dos volumes mensais dos últimos 10 anos, 𝜎𝜎 representa a 

volatilidade da amostra, e 𝑍𝑍𝛼𝛼 é a probabilidade de uma distribuição normal padrão com 

índice de confiança de α%. A volatilidade da amostra é calculada como o desvio 

padrão da diferença dos log naturais dos saldos mensais. A parcela não estável é 

definida como a diferença entre o saldo da poupança D observado em 𝑡𝑡 = 0, e o saldo 

estável encontrado. A Figura 9 ilustra a separação do saldo observado 𝐷𝐷0 entre 

Estável e Não Estável. 
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Figura 9 – Separação do saldo observado em 𝐷𝐷0 no instante t = 0 entre Estável e Não Estável 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

É importante ressaltar que os saldos estáveis estão sendo definidos de forma 

paramétrica refletindo situações normais. Para cenários de stress, que possam 

incorrer em grandes volumes de saques, esse modelo pode não refletir o 

comportamento esperado. 

4.3.2 Saldo Core e Não Core 

Segundo o documento IRRBB, o segundo passo é determinar a parcela core dos 

saldos. Para esse objetivo é necessário determinar uma taxa de sensibilidade ao juro 

da parcela core que o BCBS define como sendo a proporção do ajuste nas taxas de 

juros do mercado que serão repassadas para os clientes com intuito de manter a 

mesma estabilidade dos depósitos. Ou seja, o quanto uma instituição financeira, em 

condições de livre concorrência, tem que ajustar seus preços para evitar que seus 

clientes migrem para outras instituições ou para outros produtos. No Brasil não temos 

essa condição de livre concorrência porque a remuneração da poupança é regulada 

e o produto não é passível de diversificação. Nesse contexto, propomos utilizar como 

a taxa de sensibilidade, uma taxa que represente o quanto se espera que os clientes 

de poupança migrem para investimentos mais rentáveis, dado determinados níveis de 

juros. Essa taxa de migração está representada pelo coeficiente 𝛽𝛽1 que 
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determinaremos na próxima sessão. Neste momento, é importante apenas explanar 

que para determinar a parcela core, propomos que seja utilizado o fator 𝛽𝛽1 da equação 

18. Dessa forma, a parcela core será definida pela seguinte equação: 

𝐶𝐶0 = 𝐷𝐷𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡á𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣(1 −  𝛽𝛽1 100⁄ ), (17) 

em que 𝐶𝐶0 representa a parcela core e 𝛽𝛽1 o coeficiente da regressão dos log dos 

saldos de poupança, que indica a sensibilidade ao juro dos depositantes de poupança 

(equação 18). A parcela não core será dada pela diferença entre o saldo estável 

(𝐷𝐷𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡á𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣)  e o core, e deve ter vencimento de um dia. A Figura 10 exemplifica a 

separação dos saldos nas diferentes parcelas. 

 
Figura 10 – Separação do saldo observado em 𝐷𝐷0 entre Estável, Não Estável e Core 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Na seção 2.2.2 explicamos que o documento IRRBB define percentuais máximos e 

mínimos de alocação dos saldos entre estável, não estável e core, de acordo com a 

segmentação por tipos de cliente5. A segmentação deve ser feita entre atacado e 

varejo, considerando atacado as pessoas jurídicas e varejo as pessoas físicas. 

Segundo Annibal (2012), em novembro de 2011, 94,4% dos saldos de poupança 

                                                 
5 Vide tabela 5 do Capítulo 2, Seção 2.2.2 

Não Estável
) 

Não Core
( - ) 

Core
( ) 
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pertenciam a pessoas físicas. Dessa forma, como não há informações públicas de 

segmentação dos saldos, assumiremos o segmento varejo não transacionais6 para a 

totalidade do saldo observado. 

4.3.3 Decaimento – Abordagem Discricionária 

Segundo o documento IRRBB, a parcela core deve apresentar um decaimento (run-

off) com vencimento em até seis anos seguindo uma abordagem uniforme ou uma 

abordagem discricionária. Neste trabalho iremos propor uma abordagem 

discricionária que será utilizada para o cálculo do ΔEVE. Primeiramente, iremos 

determinar uma equação de demanda da poupança. Posteriormente, utilizaremos os 

coeficientes da equação de demanda para determinar a equação de decaimento do 

saldo, que determinará o run-off da carteira, o que permitirá calcular o ΔEVE. 

Similarmente aos modelos proposto por O’Brien (2000) e Hutchison et al. (1996), 

definiremos que a equação de demanda da poupança é dada por um modelo 

autoregressivo.  A equação de demanda será definida como: 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛(𝐷𝐷𝑡𝑡) = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑆𝑆𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝐷𝐷𝑒𝑒𝐷𝐷𝑒𝑒𝑚𝑚𝐷𝐷𝑟𝑟𝑒𝑒𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑡𝑡, (18) 

em que 𝐷𝐷𝑡𝑡 se refere ao saldo de poupança no instante t, 𝑆𝑆 é a diferença entre o DI 

over (descontado por uma alíquota de 15% de imposto de renda) e a remuneração da 

poupança, denominado spread, 𝐷𝐷𝑒𝑒𝐷𝐷𝑒𝑒𝑚𝑚𝐷𝐷𝑟𝑟𝑒𝑒𝐷𝐷𝐷𝐷 se refere à taxa de desemprego em t 

divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e  𝜀𝜀𝑡𝑡 é o resíduo.  

A expressão 18 modela a variação percentual dos saldos de poupança ao longo do 

tempo em função do spread S, e da taxa de desemprego Desemprego. O coeficiente 𝛽𝛽1 

captura a sensibilidade dos depositantes ao aumento do spread e permite modelar as 

características peculiares de cada instituição financeira.  

Os coeficientes são estimados utilizando o método ARMAX que modela a variável 

dependente em relação a uma combinação linear entre variáveis independentes, e 

                                                 
6 Conforme explicado no Capítulo 2, as operações não transacionais são aquelas com característica 
de investimento. Ao contrário das transacionais que possuem uma característica de conta corrente. 
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corrige a correlação serial entre os resíduos. A forma geral do modelo autoregressivo 

de primeira ordem é: 

𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑚𝑚𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑡𝑡, (19) 

𝑢𝑢𝑡𝑡 =  𝜌𝜌𝑢𝑢𝑡𝑡−1 +   𝜃𝜃𝜖𝜖𝑡𝑡−1  + 𝜀𝜀𝑡𝑡  , (20) 

em que Y é a variável dependente,  𝛽𝛽 são os coeficientes, 𝑚𝑚 a variável independente, 

𝜌𝜌 representa o parâmetro de primeira ordem de auto correlação,  𝜃𝜃 o parâmetro de 

primeira ordem de média móvel e 𝜀𝜀 é ruído branco.  

Na implementação desse modelo é importante que a instituição modele sua própria 

equação de demanda, segmentando os clientes. Isso porque é provável que o 

comportamento dos clientes seja distinto não apenas entre as instituições, mas 

também dentro de diferentes padrões de renda. Ademais, outras variáveis 

macroeconômicas podem ter diferentes impactos no comportamento dos clientes e 

devem ser testadas em sua relevância estatística. Sendo assim, a equação aqui 

proposta é uma ilustração da aplicação do modelo. 

Conforme explicado no Capitulo 2, para o cálculo do ΔEVE precisamos determinar um 

run-off para os saldos de poupança. Sendo assim, utilizaremos os coeficientes da 

equação de demanda para definir a equação de decaimento dos saldos, que irá 

modelar o run-off da carteira. Essa equação de decaimento terá como parâmetros a 

sensibilidade ao juros definida pelo coeficiente 𝛽𝛽1 e a variação do saldo de poupança 

ceteris paribus definida pelo o coeficiente 𝛽𝛽0  da equação de demanda. O fator de 

decaimento para cada instante 𝑡𝑡 será dado pela equação: 

𝐶𝐶𝑐𝑐,𝑡𝑡 = exp (𝛽𝛽0 −
𝑡𝑡
𝑇𝑇

+ 𝛽𝛽1𝑆𝑆𝑐𝑐,𝑡𝑡 + 𝜎𝜎∆W𝑡𝑡), (21) 

em que 𝐶𝐶𝑐𝑐,𝑡𝑡 é o fator de decaimento no instante 𝑡𝑡 para o cenário 𝑐𝑐, 𝛽𝛽0 e 𝛽𝛽1 são os 

coeficientes definidos na equação de demanda, 𝑆𝑆𝑐𝑐,𝑡𝑡 é o spread no instante 𝑡𝑡 para o 

cenário 𝑐𝑐, 𝑇𝑇 é o prazo final da carteira que de acordo com o IRRBB deve ser de seis 

anos, 𝜎𝜎 representa a volatilidade dos erros da equação de demanda e 𝑊𝑊𝑡𝑡 é um choque 
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aleatório que segue um movimento Browniano. O fator −𝑡𝑡/𝑇𝑇 tem o papel de forçar um 

decaimento dos saldos ao longo do tempo.  A variável 𝑊𝑊𝑡𝑡  tem o intuito de representar 

os eventuais choques de outras variáveis macroeconômicas que podem afetar o saldo 

do depósito de poupança.  

Dessa forma, temos uma equação de decaimento, cuja a forma é uma das 

contribuições desse trabalho, que será sensível aos movimentos dos juros, ou seja, o 

decaimento da poupança pode ser mais ou menos inclinado a depender do cenário 

de juros, refletindo um comportamento esperado de migração de investimento dos 

clientes. Para cada trajetória de juros definida na simulação de Monte Carlo, será 

definida a remuneração dos depósitos conforme descrito na seção 4.2. Os spreads 

são então calculados pela diferença da taxa de juros de curto prazo definida na seção 

4.1, descontado o imposto de renda com alíquota de 15%, e da taxa de remuneração 

dos depósitos. Dessa forma para cada instante 𝑡𝑡 e cenário 𝑐𝑐 das trajetórias de juros, 

será calculado um fator de decaimento 𝐶𝐶𝑐𝑐,𝑡𝑡. O decaimento esperado será a média dos 

decaimentos obtidos em cada instante 𝑡𝑡 das trajetórias de um determinado cenário 𝑐𝑐. 

Esse decaimento esperado determinará o run-off da parcela core dos saldos. A Figura 

11 ilustra o fator de decaimento esperado para um dado cenário. 

 
Figura 11 – Fator de decaimento esperado que será aplicado no saldo core 

        Fonte: Elaborado pela autora 
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Essa seção descreveu o modelo proposto para o tratamento dos volumes. O 

documento do IRRBB define algumas regras que devem ser aplicadas aos depósitos 

sem vencimentos. Nas seções 4.3.1 e 4.3.2 propomos uma metodologia para o 

tratamento dos volumes seguindo as exigências regulatórias. O cálculo da 

sensibilidade EVE, ou o risco de juros, é aplicado sobre a parcela core. No entanto, 

para determinar essa sensibilidade precisamos de um vencimento ou um run-off da 

carteira. Na seção 4.3.3 definimos uma equação de decaimento, que utiliza um 

parâmetro de sensibilidade ao juros denominado 𝛽𝛽1, para determinar o run-off da 

parcela core desses depósitos.   

4.4 Cálculo da Sensibilidade EVE e Requerimento de Capital 

 

Uma vez que todos os parâmetros do modelo foram estimados, o cálculo do ΔEVE é 

relativamente simples. Como os depósitos de poupança são direcionados para 

compulsórios e crédito imobiliário, esse estudo tentará replicar de forma simplificada 

a dinâmica de um balanço real, onde 24,5% dos depósitos serão alocados para 

compulsório com remuneração equivalente à poupança7, 5,5% alocados em 

compulsório remunerados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e 

Custódia (SELIC), e o restante para crédito imobiliário. Os compulsórios serão 

separados entre core, não core e não estável, aplicando-se os mesmos percentuais 

encontrados para os saldos de poupança para manter a consistência do balanço. 

Adicionalmente, a parcela core dos compulsórios terá o mesmo decaimento da 

poupança. Ambos os saldos são tratados como um título de renda fixa com pagamento 

de juros e amortização mensais e vencimento em seis anos. 

Para o cálculo do EVE, conforme explanado no Capítulo 2, precisamos determinar os 

fluxos de caixa futuros das operações e descontá-los pela curva de mercado. Como a 

poupança e o compulsório são contas sem vencimento, o decaimento do principal será 

determinado conforme a equação 21 apresentada na seção anterior. O principal é 

então levado a valor futuro pela remuneração da poupança / compulsório definida 

                                                 
7 Conforme a circular no 3757, 24,5% dos compulsórios possuem remuneração equivalente a 
poupança e 5,5% são remunerados pela SELIC. 
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como 6,17% a.a. mais TR que será representada pela variável 𝑞𝑞.  Esses fluxos de 

caixa a valor futuro são trazidos a valor presente por um fator de desconto definido 

pela taxa de curto prazo, representada pela variável 𝑟𝑟. Podemos então definir que 

fluxos de caixa a valor presente dos saldos serão calculados da seguinte forma: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐷𝐷𝑢𝑢𝐷𝐷𝑐𝑐,𝑡𝑡 = 𝐶𝐶𝑜𝑜�𝐶𝐶𝑐𝑐,𝑡𝑡−1 −  𝐶𝐶𝑐𝑐,𝑡𝑡�  ∫ 𝑞𝑞𝑐𝑐,𝑡𝑡
𝑟𝑟𝑐𝑐,𝑡𝑡

𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡
0    , (22) 

 

em que 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐷𝐷𝑢𝑢𝐷𝐷𝑐𝑐,𝑡𝑡 representa o fluxo de caixa a valor presente do instante 𝑡𝑡 para o 

cenário 𝑐𝑐, 𝐶𝐶0 é o saldo core inicial, 𝐶𝐶𝑐𝑐,𝑡𝑡 é o decaimento referente ao instante 𝑡𝑡 para o 

cenário 𝑐𝑐, 𝑞𝑞𝑐𝑐,𝑡𝑡  é a remuneração da poupança acumulada até o instante 𝑡𝑡 para o 

cenário 𝑐𝑐 e 𝑟𝑟𝑐𝑐,𝑡𝑡 é a taxa de curto prazo acumulada até o instante 𝑡𝑡 para o cenário 𝑐𝑐.  A 

taxa de juros de curto prazo e a TR que compõem a remuneração da poupança são 

determinadas por cada curva de forward rates geradas em cada cenário conforme 

explicado nas seções 4.1 e 4.2 deste capítulo. O fluxo de caixa a valor presente do 

compulsório, 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝑚𝑚𝐷𝐷𝑐𝑐,𝑡𝑡, é definido de maneira similar: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝑚𝑚𝐷𝐷𝑐𝑐,𝑡𝑡 = 𝐶𝐶𝑜𝑜𝜑𝜑�𝐶𝐶𝑐𝑐,𝑡𝑡−1 −  𝐶𝐶𝑐𝑐,𝑡𝑡�  ∫ 𝑞𝑞𝑐𝑐,𝑡𝑡
𝑟𝑟𝑐𝑐,𝑡𝑡

𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡
0    , (23) 

 

em que 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝑚𝑚𝐷𝐷𝑐𝑐,𝑡𝑡 representa o fluxo de caixa a valor presente do instante 𝑡𝑡 para o 

cenário 𝑐𝑐, 𝐶𝐶0 é o saldo core dos depósitos de poupança, 𝜑𝜑  é uma constante igual a  

24.5%, 𝐶𝐶𝑐𝑐,𝑡𝑡 é o decaimento referente ao instante 𝑡𝑡 para o cenário 𝑐𝑐, 𝑞𝑞𝑐𝑐,𝑡𝑡  é a 

remuneração do compulsório acumulada até o instante 𝑡𝑡 para o cenário 𝑐𝑐 e 𝑟𝑟𝑐𝑐,𝑡𝑡 é a 

taxa de curto prazo acumulada até o instante 𝑡𝑡 para o cenário 𝑐𝑐.   

Os fluxos de caixa do imobiliário serão determinados de maneira análoga aos do 

compulsório e poupança, porém será considerado arbitrariamente um vencimento de 

dez anos, uma taxa de juros de 9% mais TR e o decaimento será de forma exponencial 

com um fator de decaimento 𝛾𝛾 = 0.3.  O vencimento de dez anos foi definido com base 

no prazo médio de concessão de crédito imobiliário direcionado divulgado no site do 
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BACEN e a taxa de 9% representa a taxa média de concessão de crédito do mercado. 

Em um balanço real não é necessário definir um fator de decaimento para a carteira 

de crédito imobiliário porque esse produto possui um vencimento definido, neste 

estudo estamos definindo um fator de decaimento para simular o run-off de uma 

carteira real da seguinte forma: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁𝑚𝑚𝐷𝐷𝑏𝑏𝑐𝑐,𝑡𝑡 = 𝐶𝐶𝑜𝑜𝜔𝜔(𝑒𝑒−𝛾𝛾𝑡𝑡−1/12 −  𝑒𝑒−𝛾𝛾𝑡𝑡/12) ∫ 𝑞𝑞𝑐𝑐,𝑡𝑡
𝑟𝑟𝑐𝑐,𝑡𝑡

𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡
0  , (24) 

em que 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁𝑚𝑚𝐷𝐷𝑏𝑏𝑐𝑐,𝑡𝑡 representa o fluxo de caixa a valor presente do instante 𝑡𝑡 para o 

cenário 𝑐𝑐, 𝐶𝐶0 é o saldo core dos depósitos de poupança, 𝜔𝜔 é uma constante igual a 

70%, 𝛾𝛾 é o fator que determinará a velocidade do decaimento dos saldos, 𝑞𝑞𝑐𝑐,𝑡𝑡  é a 

remuneração média da carteira acumulada até o instante 𝑡𝑡 para o cenário 𝑐𝑐 e 𝑟𝑟𝑐𝑐,𝑡𝑡 é a 

taxa de curto prazo acumulada até o instante 𝑡𝑡 para o cenário 𝑐𝑐.  

Em suma, as equações de 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐷𝐷𝑢𝑢𝐷𝐷𝑐𝑐,𝑡𝑡 e 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝑚𝑚𝐷𝐷𝑐𝑐,𝑡𝑡, dependentes da função de 

decaimento proposta, definirão o fluxo de caixa dos depósitos de poupança e dos 

compulsórios, que é uma abordagem proposta nesse estudo para resolver o problema 

de falta de maturidade dessas contas. Isso possibilitará a definição do risco de juros 

ou da sensibilidade do EVE. 

O EVE de cada cenário é determinado pela somatória dos fluxos de caixa a valor 

presente de cada componente do balanço. 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑐𝑐 =  ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁𝑚𝑚𝐷𝐷𝑏𝑏𝑐𝑐,𝑡𝑡
𝑡𝑡
0 +  ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝑚𝑚𝐷𝐷𝑐𝑐,𝑡𝑡

𝑡𝑡
0 −  ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐷𝐷𝑢𝑢𝐷𝐷𝑐𝑐,𝑡𝑡

𝑡𝑡
0  , (25) 

em que 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑐𝑐 é o EVE para cada cenário 𝑐𝑐, ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁𝑚𝑚𝐷𝐷𝑏𝑏𝑐𝑐,𝑡𝑡
𝑡𝑡
0  é a somatória dos fluxos de 

caixa a valor presente da carteira de crédito imobiliário para o cenário 𝑐𝑐, ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝑚𝑚𝐷𝐷𝑐𝑐,𝑡𝑡
𝑡𝑡
0  

é a somatória dos fluxos de caixa a valor presente dos compulsórios para o cenário 𝑐𝑐 

e  ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐷𝐷𝑢𝑢𝐷𝐷𝑐𝑐,𝑡𝑡
𝑡𝑡
0  é a somatória dos fluxos de caixa a valor presente dos saldos de 

poupança para o cenário 𝑐𝑐. Os fluxos de caixa da poupança são considerados com o 

sinal negativo porque representam um passivo para a instituição financeira. Os saldos 

de poupança e compulsório que se referem às parcelas não estável e não core são 
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considerados no instante t = 0, isso significa dizer que esses componentes não 

possuem sensibilidade ao juro. 

Uma vez calculados o EVE de cada cenário para cada componente do balanço, a 

sensibilidade do EVE é calculada pela diferença entre o EVE de um determinado 

cenário de choque, 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶ℎ𝑜𝑜𝑞𝑞𝑜𝑜𝑣𝑣, e o EVE do cenário base, 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐵𝐵𝐵𝐵𝐸𝐸𝑣𝑣.  

∆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶ℎ𝑜𝑜𝑞𝑞𝑜𝑜𝑣𝑣 −  𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐵𝐵𝐵𝐵𝐸𝐸𝑣𝑣  (26) 

Conforme explicado no Capítulo 2, o documento IRRBB prevê algumas opções para 

apurar o valor de requerimento de capital. Neste estudo optaremos pela primeira 

opção, que é o pior valor de EVE dentre os cenários de choque. 

Esse capítulo descreveu os componentes do modelo proposto, que podem ser 

resumidos em:  

(1) um modelo estocástico para a trajetória das taxas de juros (CIR),  

(2) um modelo de decaimento que considera um componente de sensibilidade 

ao juro e um componente estocástico que refletirá as demais variáveis 

econômicas e, 

(3) um modelo de remuneração dos depósitos que é definido pelo BACEN.  

Esses três componentes do modelo são integrados em uma simulação de Monte Carlo 

que gerará o valor esperado de cada um dos três componentes. Esses valores serão 

utilizados para o cálculo do EVE dos ativos e passivos de um balanço teórico com o 

intuito de demonstrar uma aplicação do modelo para o cálculo de requerimento de 

capital. A Tabela 8 resume os passos para implementação do modelo proposto. No 

próximo capítulo descreveremos a implementação do modelo e os resultados obtidos. 
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Tabela 8 – Resumo dos passos para implementação do modelo proposto  

 
Fonte: Elaborado pela autora 

1. Levantar a série histórica dos saldos de poupança mensais de 10 anos.

2. Segmentar esses saldos entre pessoa jurídica e pessoa física.

3. Através de um modelo regressivo, definir os betas que serão utilizados na equação de 
decaimento com base nas séries históricas segmentadas.

4. A partir dessas séries, separar os saldos entre não estável, não core e core.

5. Substituir os betas da regressão nas equações de decaimento que serão aplicadas ao 
saldo core.

6. Definir um modelo para trajetória de juros e estimar seus parâmetros.

7. Simular as trajetórias de juros até um horizonte relevante para o apreçamento dos 
produtos do balanço.

8. Através das trajetórias de juros, calcular as trajetórias da TR.

9. Através da trajetória de juros e da TR, calcular as trajetórias dos decaimentos, incluindo 
o spread  gerado nas trajetórias como variável da equação de decaimento.
10. Chocar as trajetórias de juros e recalcular a TR e o decaimento para cada cenário de 
choque.
11. Tomar as médias, de cada instante t, das trajetórias de juros, TR e decaimento para 
formar as curvas de cada cenário.

12. Aplicar as curvas de decaimento gerado para cada cenário nos saldos core.

13. Cálcular o ΔEVE para cada cenário.

14. Cálcular o requerimento de capital baseado na opção 1.
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5. Resultados 

Esse capítulo descreve a implementação do modelo proposto no Capítulo 4 e os 

resultados obtidos. Inicialmente iremos descrever a implementação do modelo 

proposto para as taxas de juros de curto prazo, que serão a base para definição da 

TR e também utilizadas para descontar os fluxos de caixa a valor presente. 

Posteriormente implementaremos o modelo proposto para o tratamento dos volumes 

e seu decaimento. Finalmente, calcularemos a sensibilidade desses fluxos de caixa 

aos cenários de choque de juros. Utilizamos as ferramentas Matlab e Eviews para 

implementação do modelo. 

5.1 Taxas de juros de curto prazo e TR 

No modelo CIR o parâmetro 𝛽𝛽 pode ser interpretado como a taxa de longo prazo e 

nesse estudo, definiu-se arbitrariamente igual a 12.50%, que é a taxa forward de longo 

prazo observada no mercado de 18/06/2015 na curva de DI futuro. Para estimar os 

parâmetros 𝛼𝛼 e 𝜎𝜎 optou-se pela metodologia de máximo verossimilhança utilizando-

se as taxas médias diárias do CDI compreendidas no período entre 01/06/2005 e 

18/06/2015, apuradas pela CETIP e representadas na Figura 12. A taxa de juros inicial 

utilizada no modelo foi 13,64% que representa a taxa média do CDI do dia 18/06/2015. 

Tabela 9 – Parâmetros Utilizados  

Parâmetro Valor 

𝑟𝑟0 13,64% 

𝛼𝛼 0.4442 

𝛽𝛽 12.50% 

𝜎𝜎 0.0383 

         Fonte: Elaborada pela autora 
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Figura 12 – CDI Médio Anualizado Utilizado 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Esses parâmetros são substituídos na equação 9 do modelo proposto conforme 

indicado na equação 26 e são geradas n = 1000 trajetórias com 300 passos8 cada 

uma. Essas trajetórias formam o que definimos como cenário base no Capítulo 4. 

Assim, a dinâmica da taxa de juros de curto prazo considerada nesse estudo segue a 

equação abaixo: 

𝑑𝑑𝑟𝑟 =  0.442(0.1250 − 0.1364) +  0.383√0.1364 𝑑𝑑𝑑𝑑 (27) 

De posse das trajetórias do cenário base, aplicamos as equações 12 e 14 (são a 

equação da TR e a equação do fator R respectivamente) para gerarmos as trajetórias 

do cenário base da TR e a equação 21 (equação de decaimento) para geramos as 

trajetórias de decaimento dos saldos. Posteriormente, aplicamos os choques de juros 

em cada trajetória do cenário base das taxas de juros de curto prazo de acordo a 

equação 2 (equação de choque definida pelo IRRBB), utilizando os parâmetros 

globais de choque (𝛼𝛼𝚥𝚥� ). Para cada trajetória do cenário de choque das taxas de juros 

de curto prazo, geramos cenários de choque para a TR e para o decaimento dos 

saldos. Uma vez que temos todas as trajetórias dos cenários de choque e do cenário 

base, calculamos as curvas de foward rates para cada cenário conforme equações 10 

e 15 que são as médias das trajetórias para cada instante t. A Figura 13 apresenta as 

                                                 
8 Foram definidos 300 passos que representa a quantidade de meses em 25 anos. 
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curvas de forward rates instantâneas para as taxas de juros de curto prazo em cada 

cenário de choque.  

 
Figura 13 – Curvas de forward rates obtidas para cada cenário de choque 
Fonte: Elaborada pela autora 

O IRRBB determina que o parâmetro de choque da curva deve ser o valor 𝛼𝛼𝚥𝚥�  global. 

Na Figura 13 é possível observar que aplicando o parâmetro global 𝛼𝛼𝚥𝚥�   sempre 

esbarramos nos tetos e pisos definidos devido ao alto nível das taxas de juros no 

Brasil. Por exemplo, no gráfico (a) da Figura 13 podemos observar que a curva Parallel 

Up está 400bps acima da curva do cenário Base. Isso acontece porque quando 

aplicamos o parâmetro de choque global de 60% definido para o choque paralelo, 

chega-se a aproximadamente 800bps de choque. No entanto, o BCBS define que o 

teto do choque deve ser de 400bps. No gráfico (d) observamos uma grande queda 

das taxas de juros de curto prazo no cenário Flattener. Esse efeito é causado pelo 

choque de 400bps de alta aplicado nas taxas de curto prazo e 100bps de baixa nas 

taxas de longo prazo, definidos no IRRBB, provocando um efeito de rotação na curva 

spot. No gráfico (c) observamos que as taxas de longo prazo do cenário de choque 

Long Up se estabilizam em torno de 15,5%. Isso ocorre devido ao teto de 300bps 

definido para esse cenário. Dessa forma, a curva de forward rates adquire um formato 

10.00%

11.00%

12.00%

13.00%

14.00%

15.00%

16.00%

17.00%

18.00%

19.00%

1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 10
5

11
3

12
1

12
9

13
7

14
5

15
3

16
1

16
9

17
7

18
5

19
3

Base Parallel Up Parallel Down

10.00%

11.00%

12.00%

13.00%

14.00%

15.00%

16.00%

17.00%

18.00%

19.00%

20.00%

1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 10
5

11
3

12
1

12
9

13
7

14
5

15
3

16
1

16
9

17
7

18
5

19
3

Base Short Up Short Down

10.00%

11.00%

12.00%

13.00%

14.00%

15.00%

16.00%

1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 10
5

11
3

12
1

12
9

13
7

14
5

15
3

16
1

16
9

17
7

18
5

19
3

Base Long Up Long Down

10.00%

11.00%

12.00%

13.00%

14.00%

15.00%

16.00%

17.00%

18.00%

19.00%

20.00%

1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 10
5

11
3

12
1

12
9

13
7

14
5

15
3

16
1

16
9

17
7

18
5

19
3

Base flattener steepener

Short Rates

(a) (b) 

(c) (d) 



57 
 

. 
 

semelhante a um choque paralelo no longo prazo. A Figura 14 apresenta as curvas 

de foward rates da TR para cada cenário de choque. 

 
Figura 14 – Curvas de TR obtida para cada cenário de choque 
Fonte: Elaborada pela autora 
 
 

Como a TR é uma função das taxas de curto prazo o formato das curvas em cada 

cenário de choque é similar ao formato observado na Figura 13. Porém, a magnitude 

dos choques é menor devido a equação que define a TR que faz com a sua relação 

com as taxas de mercado não seja linear. 

5.2 Volumes 

Primeiramente iremos determinar a equação de demanda dos saldos de poupança. 

Utilizaremos os dados históricos dos saldos de poupança que compõe o Sistema 

Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e Rural do mercado disponível no site 

do Banco Central do Brasil. Foram utilizados os saldos do último dia do mês no 

período compreendido entre junho de 2005 e junho de 2015. Na implementação do 

modelo sugere-se que cada instituição financeira utilize a sua própria série histórica 

(a) (b) 

(c) (d) 
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segmentando os saldos pelos perfis de cliente. A Figura 15 abaixo mostra a evolução 

dos saldos de poupança no período observado. Podemos verificar que a série possui 

uma clara tendência positiva e, portanto, não é estacionária. 

 
Figura 15 – Saldos Diários Poupança 

         Fonte: Elaborada pela autora 
 

A Tabela 10 apresenta os resultados do teste ADF que corroboram a percepção de 

que a série não é estacionária dado a impossibilidade de rejeitar a hipótese de raiz 

unitária. 

Tabela 10 – Teste ADF para série de saldos de poupança (H0: Possui raiz unitária) 

 
          Fonte: Elaborada pela autora 

 

Dessa forma, com o intuito de tornar a série estacionária, tomamos a primeira 

diferença de seu log natural. A Tabela 11 apresenta os  novos resultados do teste 

ADF. Como é possível observar, podemos rejeitar a hipótese de raiz unitária para a 

primeira diferença da série Ln(Saldo). 
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Tabela 11 – Teste ADF para primeira diferença de Ln(Saldo) 

 
                           Fonte: Elaborada pela autora 

 

Analisando a significância estatística e o correlograma dos erros chegamos a 

seguinte equação: 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛(𝐷𝐷𝑡𝑡) = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑆𝑆𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝐷𝐷𝑒𝑒𝐷𝐷𝑒𝑒𝑚𝑚𝐷𝐷𝑟𝑟𝑒𝑒𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡−4 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (28) 

A variável 𝐷𝐷𝑒𝑒𝐷𝐷𝑒𝑒𝑚𝑚𝐷𝐷𝑟𝑟𝑒𝑒𝐷𝐷𝐷𝐷 apresentou maior relevância estatística quando utilizamos 

uma defasagem de 4 meses. A Tabela 12 apresenta os resultados da regressão. 

Como é possível observar o modelo é do tipo AR(12), MA(4) e MA(7). 

Tabela 12 – Estatísticas da Regressão  

 

                        Fonte: Elaborada pela autora 



60 
 

. 
 

 

Os dados da  Tabela 12 indicam que existe uma correlação negativa em relação aos 

saldos de poupança e o spread, onde para cada ponto percentual de aumento no 

spread, espera-se uma queda de -0.32% nos saldos de poupança. Esse percentual 

indica que os investidores de poupança apresentam uma baixa sensibilidade aos 

juros. Isso pode indicar que clientes que optam por essa modalidade de investimento 

possuem um baixo grau de conhecimento financeiro, e que outras variáveis 

econômicas são mais importantes para suas decisões de investimento. Na tentativa 

de explorar essas variáveis, além da taxa de desemprego, testamos outras variáveis 

macroeconômicas como massa salarial, endividamento das famílias e taxas de 

inflação capturadas pelo IPCA, porém nenhuma delas apresentou relevância 

estatística. No entanto, essas variáveis podem ser relevantes na determinação 

individual da equação de cada instituição. Outro fator que também pode impactar o 

comportamento dos saldos são os incentivos comerciais para captação de poupança, 

como por exemplo, campanhas promocionais para clientes similares aos 

poupançudos da Caixa Econômica Federal. O coeficiente da taxa de desemprego 

mostra que existe uma relação positiva entre o aumento do desemprego e o aumento 

dos saldos de poupança. Annibal (2012) encontrou um resultado similar em seu 

estudo e atribuiu esse fato ao fenômeno de precautionary savings em que as famílias 

aumentam suas reservas em períodos adversos como uma medida de precaução. O 

poder explicativo da regressão é de 55% e o erro padrão é de 0.006619. A Figura 16 

compara os resultados obtidos pelo modelo e a variação real dos saldos de poupança.  
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  Figura 16 – Resultados do modelo e seus resíduos 

            Fonte: Elaborada pela autora 
 

Uma vez definida a equação de demanda podemos separar os volumes nas parcelas 

não estável, não core e core conforme ilustrado na Figura 10 do Capítulo 4. 

Definiremos um balanço teórico composto de R$648 milhões de poupança que 

representa o saldo de poupança do mercado do dia 31/06/2015 divulgado pelo 

BACEN, R$159 milhões de compulsório que representa 24,5% do saldo de poupança 

e R$453 milhões de imobiliário que representa 70% do saldo de poupança. Os 5,5% 

de compulsório restantes serão remunerados a taxa SELIC e por isso não apresentam 

risco de juros. O percentual de 70% do imobiliário foi definido para que a totalidade do 

saldo livre de poupança seja utilizado para concessão de crédito. 

Para separarmos os saldos de poupança entre as parcelas não estável, não core e 

core utilizaremos a série histórica dos saldos de poupança de 10 anos divulgada pelo 

BACEN.  A média dos saldos mensais de 10 anos da série é R$ 365 milhões, a 

volatilidade dos saldos no mesmo período é de 0.95% e a probabilidade de uma 

normal padrão para α = 1% é -2.32. Substituímos esses parâmetros na equação 16 

conforme indicado na equação 29 abaixo:  

𝐷𝐷𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡á𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 = 𝑅𝑅$365𝑀𝑀(1 + 0.95%(−2.32)). (29) 
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O valor de 𝐷𝐷𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡á𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 encontrado é R$357 milhões. Para encontrar o saldo core, 

substituímos os valores encontrados na equação 17 conforme indicado na equação 

30. 

𝐶𝐶0 = 𝑅𝑅$357𝑀𝑀(1 −  0.32566 100⁄ ), (30) 

O valor de 𝐶𝐶0 encontrado é R$355 milhões que representa 55% do saldo inicial 

observado no mercado. A Tabela 13 apresenta os resultados obtidos.  

Tabela 13 – Resultado dos parâmetros para estimar a parcela core

 

                                          Fonte: Elaborada pela autora 
 

 

O próximo passo é definir a equação de decaimento que será aplicada à parcela core 

dos saldos. Utilizando os parâmetros da regressão montamos a seguinte equação de 

decaimento conforme modelo proposto em que T = 729 meses:  

 

𝐶𝐶𝑐𝑐,𝑡𝑡 = exp (0.0029 − 𝑡𝑡/72 − 0.32566𝑆𝑆𝑐𝑐,𝑡𝑡 + 0.006619∆W𝑡𝑡) (31) 

                                                 
9 O IRRBB define que o prazo máximo para os depósitos sem vencimento é de seis anos ou 72 
meses 
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Essa equação de decaimento é aplicada para cada trajetória de juros obtida de cada 

cenário. O decaimento final a ser aplicado é definido pela média de todas as trajetórias 

em cada instante 𝑡𝑡 e cenário 𝑐𝑐 , o que representa o valor esperado de decaimento. A 

Tabela 14 abaixo resume os spreads médios e as durations da poupança obtidos em 

cada cenário de choque através da simulação.  

 

Tabela 14 – Resultados do Spread e Duration para cada cenário de choque 

 

                             Fonte: Elaborada pela autora 

O spread médio é a média dos spreads mensais encontrados no período de 72 meses 

definidos pela diferença da taxa de curto prazo no instante t descontado o imposto de 

renda e a remuneração da poupança no mesmo instante t, encontradas pelo modelo 

em cada cenário. A duration é a média dos prazos (t) ponderados pelos fluxos de caixa 

a valor presente. As durations variam em cada cenário preponderantemente pela 

oscilação das taxas de juros. Nos cenários de alta como, por exemplo, Parallel Up, 

Short Up e Long Up as taxas de desconto aumentam, reduzindo o valor presente dos 

fluxos de caixa. Dessa forma os fluxos de caixa dos prazos mais curtos ganham mais 

peso reduzindo a duration. Outro fator que impacta a duration de cada cenário é o 

decaimento. Os decaimentos para cada cenário são distintos por causa do coeficiente 

𝛽𝛽1 incorporado no modelo, que faz com que a duration diminua a medida que os 

spreads aumentam. Isso reflete o comportamento esperado de que os clientes tendem 

a migrar para investimentos mais rentáveis a medida que a diferença entre a 

rentabilidade da poupança e desses investimentos aumenta. No entanto, como o 

Cenário Spread  Médio Duration  (anos)
Base 2.88% 1.81                              
Paralelo Up 5.81% 1.63                              
Paralelo Down 2.34% 1.84                              
Short Up 6.15% 1.60                              
Short Down 2.34% 1.84                              

Long Up 4.58% 1.70                              
Long Down 2.35% 1.84                              
Flattener 5.61% 1.63                              
Steepener 2.77% 1.82                              
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coeficiente 𝛽𝛽1 é uma valor pequeno, refletindo a baixa sensibilidade aos juros dos 

investidores de poupança, as durations são pouco afetadas pela oscilação de spread. 

A Tabela 15 abaixo apresenta o impacto isolado, em meses, na duration oriundo da 

oscilação de spreads. 

 

 

 

 

Tabela 15 – Impacto da oscilação dos spreads na duration da carteira de poupança 

 
                                       Fonte: Elaborada pela autora 

 

Os choques aleatórios aplicados são os mesmos para todos os cenários pois 

queremos isolar apenas o efeito de choque de juros excluindo assim efeitos 

secundário. 

5.3 Cálculo das Sensibilidades  

Uma vez definidas as curvas de forward rates para cada cenário e as parcelas core, 

não core e não estável podemos calcular o ΔEVE conforme definido no Capítulo 4.  A 

Tabela 16 abaixo apresenta os resultados do ΔEVE da carteira e as respectivas 

durations.  

A variação da duration da carteira de imobiliário é determinada unicamente pela 

oscilação da taxa de mercado e da TR. Podemos verificar que os cenários de alta, 



65 
 

. 
 

Parallel Up, Short Up e Long Up, produzem um ΔEVE maior. Isso ocorre pelo fato de 

os cenários de baixa terem um limite de 100bps e os de alta de 400bps. No cenário 

steepener, prevalece o efeito do choque de queda de juros (que ocorre até três anos) 

devido a duration da carteira.  Podemos observar que a duration desse cenário é bem 

próxima à duration do cenário base, o que reflete em ΔEVE menor.  

Dentre as opções de requerimento de capital, optamos pela opção 1 que define que o 

capital requerido será o de maior ΔEVE . Portanto, o valor requerido seria o total do 

cenário Short Up que representa o maior ΔEVE dentre todos os cenários. 

Tabela 16 – Resultado da Sensibilidade EVE e duration da carteira para cada cenário 

 

 Fonte: Elaborada pela autora 
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Para efeitos comparativos, recalculamos o ΔEVE substituindo o parâmetro global de 

choque das curvas de juros, por um parâmetro local calculado conforme metodologia 

descrita no Capítulo 2. O objetivo é verificar como o modelo se comporta em diversos 

cenários de juros. A Tabela 17 apresenta os resultados dos parâmetros de choque 

local calculados. 

 

 

 

Tabela 17 – Parâmetros de Choque Local 

Parâmetro de Choque 𝛼𝛼𝚥𝚥�  𝑑𝑑𝐷𝐷𝑐𝑐𝑚𝑚𝐿𝐿 

Choque Paralelo 19% 

Choque no Curto Prazo 25% 

Choque no Longo Prazo 15% 

                 Fonte: Elaborada pela autora 

 

Aplicando esses parâmetros de choque local no modelo proposto, obtemos as 

seguintes curvas de forward rates para as taxas de juros de curto prazo: 
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Figura 17 – Curvas de forward rates instantâneas obtidas para cada cenário de choque 
utilizando o parâmetro de choque local 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Podemos verificar no gráfico (a) da Figura 17, que o choque paralelo reduziu dos 

400bps observados no gráfico (a) da Figura 13, para 200 bps. Isso ocorre porque o 

parâmetro de choque local (19%) é inferior ao parâmetro de choque global (60%) 

definido pelo IRRBB. No gráfico (b) podemos verificar que o cenário Short Up fica com 

os choques mais acentuados no curto prazo. No gráfico (c) observamos que as taxas 

de longo prazo para o cenário Long Up estão abaixo do teto definido e apresentando 

um formato mais parecido com um cenário de choque nas taxas de longo prazo.  Na 

Figura 18 podemos verificar as curvas de TR geradas a partir desses cenários. 

(a) (b) 

(c) (d) 



68 
 

. 
 

 

Figura 18 – Curva de TR obtidas para cada cenário de choque utilizando o parâmetro de 
choque local 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

No gráfico (a) podemos verificar que o primeiro ponto da TR do cenário Parallel Up é 

na verdade um choque de queda de juros. Esse efeito ocorre porque a TR para uma 

taxa de mercado de 13,64% é menor que a TR para uma taxa de 16,23%. No gráfico 

(b) podemos observar que o choque na TR para o cenário alta é menor que para o 

cenário de queda, no entanto, quando observamos as taxas de mercado os choques 

de alta são superiores aos de queda. Isso reflete a rigidez da TR em acompanhar a 

alta de juros. O mesmo efeito podemos observar no gráfico (c). A Tabela 18 apresenta 

os resultados de ΔEVE e duration da carteira para a nova simulação. 

Tabela 18 – Resultado da Sensibilidade EVE e duration da Carteira para cada cenário 
utilizando o parâmetro local de choque 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Fonte: Elaborada pela autora 

 
 

Como os choques são menores quando utilizamos o parâmetro local, o ΔEVE também 

é inferior e, consequentemente, o requerimento de capital. Nessa nova simulação, os 

cenários de alta apresentam choques inferiores a 400bps. A metodologia de choques 

global proposta pelo IRRBB é mais conservadora e produz cenários de estresse mais 

agressivos. Os cenários Flatterner e Short Up apresentaram a maior variação de 

duration em relação a Tabela 16. Isso ocorreu justamente pela redução dos choques 

de alta. Podemos verificar esse efeito na Tabela 19 que apresenta os resultados das 

durations e spreads quando utilizamos os choques locais. 

Tabela 19 – Resultado da Sensibilidade EVE e duration da Carteira para cada cenário 
utilizando o parâmetro local de choque 
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       Fonte: Elaborada pela autora 
 

O efeito da redução dos choques de alta é observado nas alterações de spread e 

duration dos cenários Parallel Up, Short Up, Long Up e Flattener que apresentam as 

maiores variações em relação a primeira simulação. 

Na gestão do risco de juros de um balanço o cálculo do ΔEVE e da duration das 

diferentes modalidades de ativos e passivos são extremamente importantes, pois 

essas métricas fazem parte das decisões de hedge do balanço e futuramente farão 

parte do montante de capital requerido desse risco pelo regulador. Os passivos sem 

vencimento impõem uma dificuldade no cálculo dessas métricas por não 

apresentarem um vencimento contratual e por isso necessitamos de modelos que 

reflitam um comportamento esperado de run-off da carteira. Nesse estudo, 

incorporamos as diretrizes da nova regulamentação do IRRBB para tratamento dos 

depósitos de poupança e definimos uma equação de decaimento para a parcela core. 

A equação de decaimento incorpora um fator de sensibilidade aos juros que 

representa uma taxa de migração dos clientes para ativos mais rentáveis.  Ao contrário 

de Kalkbrener e Willing (2004) identificamos que existe uma sensibilidade aos juros, 

porém as taxas não são expressivas o suficiente para produzir uma grande variação 

na duration da carteira nos diversos cenários de choque.  A baixa sensibilidade aos 

juros dos investidores de poupança indica que há outras variáveis macroeconômicas 

que são mais relevantes na decisão de poupar. Essas variáveis macroeconômicas 

são incorporadas no modelo através de um fator estocástico, mas não interferem nas 

sensibilidades porque para o cálculo de risco de juros, chocamos estritamente as 
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taxas de juros de mercado, isolando seu efeito, mantendo as demais variáveis 

constantes.  

Nesse estudo também verificamos que a TR apresenta uma relação não linear com 

as taxas de mercado e observamos que a magnitude dos choques nas curvas de TR 

é significantemente inferior à das curvas de mercado e por vezes até contrários. Isso 

decorre pela própria maneira como a TR é definida pelo BACEN. Para capturar esses 

efeitos não lineares propusemos o uso da simulação de Monte Carlo que apresentou 

resultados satisfatórios no comportamento das curvas.  

Uma fonte de preocupação na implementação das diretrizes do IRRBB para os 

depósitos de poupança, dadas todas as restrições de saldo e duration, seria que o 

modelo regulatório gerasse um grande descasamento entre ativos e passivos, 

incorrendo em um grande requerimento de capital para essas contas. Isso poderia 

afetar a oferta de crédito imobiliário pois as instituições poderiam reduzir as 

concessões para otimizar a alocação de capital.  No entanto, no balanço teórico que 

propusemos, mesmo utilizando um saldo core de apenas 55% do montante inicial, o 

ΔEVE total resultante do modelo proposto é relativamente pequeno comparado ao 

montante do balanço teórico. É possível que esse comportamento seja distinto quando 

aplicamos o modelo em uma carteira real, mas nos exercícios de choque de juros 

realizados o balanço mostrou uma baixa exposição ao risco de juros. 
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6. Conclusões 

Os passivos sem vencimento impõem uma dificuldade na determinação dos seus 

riscos de liquidez e juros devido a indeterminação de seus fluxos de caixa. A 

variáveis que dificultam a determinação de seus fluxos de caixa são: (1) a 

opcionalidade que o cliente possui de sacar ou aportar montantes a qualquer 

momento; (2) A sua remuneração que pode ser de difícil determinação já que não 

acompanham as taxas de juros de mercado. Este estudo se ateve exclusivamente 

aos depósitos de poupança e apresentou um modelo prático de implementação 

para a gestão do risco de juros e requerimento de capital, dentro da norma 

recentemente proposta pelo BCBS. No Brasil, o fator relacionado à remuneração 

é regulamentado, o que minimiza a imprevisibilidade dessas taxas. Mas como 

descrevemos nesse estudo, a remuneração definida pelo BACEN possui duas das 

características levantadas por O’Brien (2000) são elas: (i) são abaixo das taxas de 

mercado; e (ii) possuem uma certa defasagem em relação ao movimento de 

mercado. A existência dessas duas características, geram um comportamento 

similar a opções automáticas, e que requerem modelos não lineares de 

apreçamento. 

Esse estudo propôs uma simulação de Monte Carlo como forma de apreçamento 

dessas opções. Para gerar a simulação é necessário um modelo estocástico que 

determine de forma realística as trajetórias das taxas de juros de curto prazo, sem 

necessariamente ter uma adesão precisa com as taxas de mercado observadas. 

Os modelos de equilíbrio de trajetória de juros apresentam essa característica, e 

dentre eles, se escolheu o modelo CIR que tem a vantagem de prevenir taxas 

negativas. As demais equações que compõem o modelo foram todas feitas em 

função da trajetória de taxa de juros de curto prazo de maneira que o valor 

esperado de cada componente necessário para o cálculo das sensibilidades 

pudesse ser extraído da média das trajetórias geradas pela simulação. 

Para modelar os fatores comportamentais da poupança propomos um modelo 

autoregressivo, que captura a sensibilidade dos volumes em relação ao aumento 

do que denominamos spread. O spread foi definido como a diferença entre as 

taxas do DI over de um dia (excluindo o imposto de renda, considerando uma 
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alíquota de 15%) e a remuneração da poupança definida como 6.17% a.a. mais 

TR. Esse parâmetro beta de sensibilidade foi incorporado em uma equação que 

define o decaimento dos saldos, ou seja, determina o run-off da carteira de 

poupança, definindo assim um fluxo de caixa para esse produto similar a um título 

de renda fixa com amortizações mensais. Adicionalmente, nessa mesma equação, 

incorporamos um fator estocástico que visa refletir outras variáveis econômicas 

que impactem os volumes esperados.  

As três equações, (1) trajetória de juros, (2) decaimento dos volumes e (3) 

remuneração da poupança, foram integradas na simulação de Monte Carlo e o 

valor esperado foi definido como a média das trajetórias geradas. Ademais, com o 

intuito de trazer uma aplicação empírica do modelo proposto, calculamos o 

requerimento de capital de um balanço teórico conforme metodologia proposta 

pelo BCBS. Essas trajetórias foram chocadas, seguindo a metodologia do 

documento, e as sensibilidades foram calculadas para cada cenário de choque 

definido. Posteriormente, calculamos novamente o requerimento de capital 

substituindo os parâmetros de choque global por parâmetros locais. 

Neste estudo foi possível observar que existe uma sensibilidade dos saldos de 

poupança aos juros, porém, não é expressiva o suficiente para afetar as durations 

significativamente nos diversos cenários de juros analisados. No entanto, cabe 

ressaltar que a equação de demanda proposta não esgota as variáveis que podem 

afetar o comportamento dos saldos, visto que na implementação do modelo cada 

instituição deveria definir sua própria equação de demanda. 

Aplicamos o modelo proposto em um balanço teórico e calculamos as 

sensibilidades dessa carteira. Verificamos que apesar de todas as restrições 

definidas no IRRBB, o modelo proposto não produziu uma grande sensibilidade 

aos juros comparativamente ao tamanho das posições, refletindo um balanço 

relativamente casado. 

Como a poupança é um recurso direcionado no Brasil, a modelagem dessas 

variáveis, ou opcionalidades comportamentais, aumenta a eficiência na 

determinação de estratégias comerciais, na gestão dos riscos de liquidez e de 

juros e no requerimento de capital. Quando os saldos de poupança apresentam 

um crescimento descasado do crescimento da carteira de crédito, a instituição 
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financeira pode ter que financiar o crédito imobiliário com emissão de Letras de 

Crédito Imobiliário (LCI), que podem apresentar taxas superiores ao do crédito 

imobiliário, podendo incorrer assim, em margens financeiras negativas. Uma 

melhor compreensão do comportamento dos saldos de poupança em dados 

cenários de mercado pode ajudar a alinhar a força comercial de forma a preservar 

a margem financeira. Sendo assim, uma possível extensão desse estudo seria 

utilizar a abordagem de equação de demanda proposta para definir uma 

metodologia de evolução dos saldos de poupança, definindo um patamar 

esperado, alinhando a força comercial e evitando incorrer em margens negativas. 

Uma outra possível extensão é aplicar o modelo proposto para cálculo do risco de 

liquidez e determinação de preços de transferência. Modelos análogos para as 

demais contas sem vencimento também podem ser importantes.  Outro estudo 

importante seria definir os impactos marginais dos saldos de poupança na 

alocação de capital e na margem de uma instituição. 

 

. 
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