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RESUMO 

Esta dissertação desenvolve um estudo sobre o risco operacional nas tesourarias bancárias e 

tem por objetivo elaborar um modelo explicativo do impacto desse fenômeno no resultado da 

tesouraria. O estudo inicia com uma pesquisa dos modelos de firma bancária presentes na 

literatura especializada, visando conhecer o estado da arte da modelagem desse tipo de 

organização. Em seguida, é caracterizada a tesouraria bancária, com o objetivo de identificar 

seu papel e importância para a organização bancária. Na seqüência, o trabalho apresenta o 

conceito geral de risco e a classificação utilizada pela indústria financeira e também disserta 

sobre o risco operacional e sua importância para o gerenciamento dos bancos. Ao final do 

estudo, é desenvolvido o modelo de risco operacional em tesouraria e demonstrada sua 

influência no resultado final da tesouraria. Como conclusão geral, verifica-se que maiores 

probabilidades de ocorrência de falhas operacionais estão associadas a menor eficiência da 

tesouraria, com conseqüente impacto negativo no resultado. 



ABSTRACT 

This dissertation develops an study about the operational risk in the banking treasury and its 

objective is to elaborate an explaining model of the impact of this phenomenon on the 

treasury's result. The study begins with a research about the banking firm modeling presented 

on the specialized literature, aiming to know the state of art conceming the modeling of this 

sort of organization. Following, the banking treasury is characterized, objectifying the 

identification of it' s mIe and importance for the banking organization. On sequence, the work 

presents the general concept of risk and the c1assification in use by the financiaI industry and 

also disserts about the operational risk and it's importance for the banking management. At 

the end ofthe study, the operational risk model in treasuries is developed and is demonstrated 

it's influence on the treasury's final result. As a general conc1usion, it can be verified that 

major probabilities of operational failure occurrence are associated to a mino r treasury 

efficiency, with a negative impact on it's result. 
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INTRODUÇÃO 

o sistema financeiro mundial vem experimentando, nos últimos decênios, profundas 

modificações em sua estrutura, caracterizadas por processos de fusões de instituições 

financeiras, expansão da fronteira de negócios dos bancos, inovação e sofisticação cada vez 

maior dos instrumentos financeiros. Essas alterações têm sido capitaneadas pela crescente 

interdependência dos mercados nacionais e dos segmentos de mercado, facilitada por medidas 

liberatórias e pelos avanços tecnológicos nos campos da informática e das comunicações 

(CINTRA e FREITAS, 1998; CROUHY et ai, 2000; JORION, 2000; RUDING, 2002,). 

A integração dos mercados financeiros tem ongem no desenvolvimento dos 

euromercados de moedas e bônus, nos anos 60, e nos impactos competitivos decorrentes dessa 

mudança. Desde então, vem expandindo seus efeitos em nível mundial, com maior 

intensidade a partir da década de 80, com o surgimento de novos instrumentos financeiros de 

proteção contra a flutuação cambial decorrente do abandono do sistema monetário de Bretton 

Woods. 

Nesse contexto, os organismos de supervisão e regulamentação bancária dos países 

vêm empreendendo esforços no sentido de proporcionar maior solidez e segurança ao sistema 

financeiro mundial, tendo por marco referencial a formação do Comitê de Supervisão 

Bancária da Basiléia em 1975, que vem, desde então, elaborando padrões internacionais para 

gerenciamento de risco a serem observados pelos participantes do mercado, com destaque 

para o Acordo de Capitais de Basiléia de 1988, revisado em janeiro de 2001, cujo enfoque 

principal é a exigência de um percentual de capital mínimo requerido para fazer face aos 

riscos dos ativos das instituições. Em vista desse acordo, as organizações bancárias têm 

procurado desenvolver e aplicar formas de gestão que, além de atender aos preceitos do 
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referido acordo, mmImIzem o impacto de turbulências e instabilidades do ambiente 

econômico em seus negócios. 

A partir de então, os conceitos de risco e de gerenciamento de risco passam a ser 

debatidos com maior profundidade no âmbito da comunidade financeira mundial, inicialmente 

abordando os aspectos inerentes a operações de crédito - atividade-fim dos bancos - e com 

expansão para as questões de risco de mercado, em vista da diversificação e sofisticação das 

operações financeiras em nível internacional. 

A falência do Banco Barings em fevereiro de 1995 chamou a atenção para o fato de 

que os bancos estariam expostos a um fator de risco de natureza diferente do risco de crédito e 

do risco de mercado. Desde então, os órgãos regulamentadores e as instituições bancárias têm 

discutido amplamente a necessidade de melhor gerenciar seus processos internos, com vistas a 

minimizar a exposição a riscos decorrentes de falhas humanas, de processos e de tecnologia, 

chamados de riscos operacionais. 

Em vista disso, o Acordo 2001 propõe requerimentos mínimos de capital para riscos 

operacionais, e oferece três diferentes abordagens passíveis de serem utilizadas pelas 

instituições bancárias: (i) a abordagem do indicador básico, que prevê um percentual fixo a 

ser aplicado em um único indicador de resultado do banco; (ii) a abordagem padrão, que 

subdivide as atividades bancárias em linhas distintas de negócio, cada qual com percentual e 

indicador específicos; e (iii) a abordagem de mensuração avançada, que também segmenta as 

atividades dos bancos em linhas de negócio, mas tendo por base de cálculo as estimativas de 

risco operacional geradas pelos sistemas internos das próprias instituições. 

A motivação para realizar o presente trabalho tem origem, então, nesse contexto. O 

risco operacional na atividade bancária é um tema que ainda se encontra em seus estágios 
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iniciais de debate, e, em vista desse fato, oferece amplas oportunidades de investigação 

científica. 

Seguindo a proposta do Comitê da Basiléia de segmentação das atividades bancárias 

em linhas de negócio, a tesouraria ganha destaque especial devido à sua importância para a 

formação do resultado da instituição, e também pelo crescente grau de sofisticação e 

complexidade de seu ambiente operacional, fato que pode aumentar a probabilidade de 

ocorrência de falhas operacionais, com conseqüente impacto nos custos e resultados do banco. 

Assim, esta dissertação tem por foco o risco operacional nas instituições bancárias, 

sendo seu objetivo abordar, em nível teórico, a influência desse fenômeno no desempenho das 

tesourarias bancárias .. 

A metodologia empregada para a consecução do trabalho compreendeu uma etapa de 

investigação bibliográfica, na qual buscou-se levantar as principais publicações concernentes 

à modelagem da firma bancária, à tesouraria e ao risco operacional, e uma etapa de elaboração 

do modelo, com uso da matemática como instrumento de análise. Dessa forma, o resultado 

final do trabalho configura-se como uma construção teórica de um modelo explicativo do 

risco operacional em tesourarias bancárias, sendo esse enfoque pouco abordado na literatura 

acadêmica. 

Três capítulos dão forma à dissertação. O primeiro empreende uma ampla revisão da 

literatura concernente à modelagem da firma bancária, iniciando com uma explicação do 

porquê da existência dos bancos, ou seja, que forças econômicas interagem para favorecer o 

surgimento da intermediação financeira. O capítulo também discorre sobre os modelos 

matemáticos explicativos do comportamento dos bancos. 
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A tesouraria bancária é assunto tratado no segundo capítulo, no qual busca-se 

caracterizar essa área. Aborda o ambiente onde a tesouraria está inserida, seu papel na 

organização bancária e as funções que exerce. Também trata de aspectos gerais da sua 

dinâmica de funcionamento, e propõe critérios para avaliação do seu desempenho. 

o terceiro capítulo é dedicado ao risco operacional. Inicialmente, é oferecida uma 

visão geral do risco na indústria financeira, abordando o conceito e classificação de risco, bem 

como alguns princípios de gerenciamento. O capítulo prossegue com a caracterização do risco 

operacional, apresentando seu conceito, fatores causais e alguns exemplos de técnicas que 

podem ser utilizadas para seu gerenciamento. Mais adiante, esse risco é incorporado na firma 

bancária com a inserção de uma nova variável representativa de falhas operacionais nos 

modelos dissertados no pnmeuo capítulo. Finalmente, é especificado um modelo de 

comportamento da tesouraria bancária considerando a influência do nsco operacional na 

formação de seu resultado. 

A estrutura idealizada para este trabalho buscou seguir um encadeamento lógico, 

partindo de aspectos mais gerais relativos ao processo de intermediação financeira, chegando 

até na questão do risco operacional em tesourarias, passando, evidentemente, pela 

caracterização do comportamento da firma bancária e também pela especificação da 

tesouraria, ou seja, inicia de um nível amplo, o qual é detalhado até um ponto específico. 

Espera-se que esse formato auxilie a compreensão desse fenômeno e da importância do 

gerenciamento dos riscos operacionais no âmbito da indústria financeira. 
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CAPÍTULO 1 - MODELOS DA FIRMA BANCÁRIA 

o que é e como se comporta um banco? O primeiro passo desta dissertação é dado no sentido 

de responder a essa pergunta, e configura-se como pano de fundo do trabalho. Esse ponto de 

partida é importante para contextualizar a firma bancária e os problemas com os quais esse 

tipo de organização se depara e busca solucionar, e serve, também, de base para elaboração do 

modelo de risco operacional, objetivo principal do estudo. 

o instrumental analítico utilizado é a modelagem microeconômica do comportamento da 

firma bancária, ou seja, assenta-se na matemática como ferramenta de investigação. O 

beneficio dessa abordagem está na racionalidade proporcionada pelos modelos, o que facilita 

a compreensão do funcionamento do banco e auxilia no ordenamento do pensar, mesmo que 

para tal sej a necessário reduzir a realidade a poucas variáveis, o que não chega a invalidar o 

método de análise, visto que "a teoria é, por sua própria natureza, uma abstração do mundo 

real, e se constitui em um artificio pelo qual se tenta selecionar apenas os fatos mais 

essenciais e discriminar as suas inter-relações de modo que se possa estudar a essência do 

problema em questão" (CHIANG, 1982, p. 5). 

Os modelos de firma bancária pesquisados para a elaboração do presente capítulo têm por 

fonte a literatura econômica neoclássica, e se caracterizam pelo postulado da neutralidade, ou 

seja, as decisões dos bancos não afetam o equilíbrio da economia, e a intermediação 

financeira restringe-se ao simples repasse de recursos entre os agentes econômicos. Ainda que 

essa premissa seja passível de refutação quando confrontada com a realidade, e que a 

interação entre os lados real e financeiro da economia tem sido objeto de diversas pesquisas 

acadêmicas (GERTLER, 1988), os modelos neoclássicos proporcionam uma estrutura de 
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análise do comportamento dos bancos adequada ao objetivo da dissertação, visto tratar da 

firma em si, ou seja, de maneira isolada do ambiente econômico 

Assim, neste capítulo é realizada uma revisão da literatura relativa a esses modelos, que 

constitui o primeiro item da fundamentação teórica do trabalho, e para tal está estruturado em 

seis seções. 

As razões para a existência da intermediação financeira e o papel dos bancos na economia são 

assuntos tratados na primeira seção. A explicação parte de um modelo simples de mercado de 

excedentes, o qual relaciona diretamente tomadores e doadores de recursos, sendo discutidos 

os principais problemas decorrentes desse tipo de situação. Paulatinamente são acrescidos 

outros elementos ao modelo - o intermediário financeiro e o Banco Central - que irão 

conformar um modelo mais completo do mercado financeiro. A seção também apresenta a 

delegação monitorada de Diamond (1984) e faz um ligeiro desvio de rota para tratar de 

política monetária, ambos visando melhor esclarecer os aspectos que justificam a existência 

dos bancos. 

Contextualizado o ambiente onde a firma bancária atua, a segunda seção apresenta, de 

maneira formal, seu principal problema, que é maximizar uma função objetivo de riqueza 

final, sendo tal problema consistente com o comportamento de uma empresa capitalista. 

Com base na classificação de Santomero (1984), a terceira seção introduz os modelos de 

firma bancária, que são agrupados em três categorias distintas: modelos de alocação de ativos, 

modelos de escolha do passivo e modelos completos. Oferece uma visão panorâmica de tais 

modelos e apresenta suas principais características, o que auxilia no entendimento das 

diferentes abordagens de análise do comportamento dos bancos que são desenvolvidas nas 

seções seguintes. 
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A quarta seção é dedicada aos modelos de alocação de ativos, com detalhamento dos modelos 

de administração de reservas e de composição de portfólio. 

Os modelos de escolha de passIvos são apresentados na quinta seção, os qUaIS são 

subdivididos em modelos de determinação da estrutura de depósitos e modelos de decisão de 

capital; 

A sexta seção trata dos modelos completos ou duais nos seus três tipos: de monopólio, de 

recursos reais e de corretagem. 

Ao final do capítulo são oferecidas algumas conclusões. 
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1.1. Por que os bancos existem? 

Toda economia apresenta, de um lado, agentes com capacidade de geração de 

excedentes (poupança), e, de outro lado, agentes econômicos cujas despesas suplantam a 

entrada líquida de recursos, seja por uma estrutura de custos inadequada, seja pela realização 

de investimentos cujo retomo se dará em período futuro. Esse desequilíbrio promove a 

realização de transações entre os agentes superavitários e deficitários, criando, assim, um 

mercado no qual os excedentes serão negociados em troca de garantias de retomo em data 

futura. Nesse mercado, os agentes superavitários atuam como doadores de recursos, ao passo 

que os deficitários exercem o papel de tomadores desses recursos. Assim, os poupadores que 

não queiram reter moeda como ativo podem aplicar seus excedentes financiando os agentes 

deficitários, e estes emitem títulos de propriedade ou de dívida que irão lastrear seus 

investimentos. A Figura 1.1 esquematiza esse mercado de excedentes: 

Poupança 
Doadores 

Figura 1.1 - Modelo de mercado de excedentes 

Uma economia dessa natureza, na qual as transações entre doadores e tomadores de 

recursos ocorrem de forma direta, apresenta alguns problemas que irão influir no seu 

dinamismo e nível de desenvolvimento. Esses problemas estão relacionados ao custo de 

sensoriamento de informações, à liquidez e ao risco das transações. 

Após a realização de troca de poupança por títulos, cabe aos doadores de recursos 

monitorar o uso adequado do dinheiro emprestado, com vistas a certificarem-se que a empresa 

tomadora inverta os recursos em atividades que sejam realmente capazes de gerar retomo 

significativo, e que também não faça uso indevido do dinheiro emprestado, desviando-o para 
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outros fins ou desperdiçando-o em projetos de rentabilidade baixa ou negativa. Esse 

sensoriamento, porém, apresenta custos elevados para um poupador individual, além do fato 

de que as informações são distribuídas de forma assimétrica em favor do tomador de recursos, 

tendo em vista sua familiaridade e proximidade com o empreendimento. 

Os títulos emitidos pelas empresas, de um modo geral, são de longo prazo, e o 

poupador pode ter necessidade de se desfazer de seus ativos em data anterior ao seu 

vencimento, por questões de liquidez. Não sendo do interesse da emissora recomprar o título, 

o poupador vê-se obrigado a buscar no mercado, por sua própria conta, uma contraparte 

interessada na aquisição, ou seja, cabe-lhe gerar liquidez para o ativo. Soma-se a esse fato o 

risco de variação de preço quando da venda do título, pois o preço pode diferir do 

originalmente pago para sua aquisição. 

Dessa forma, considerando-se os custos de monitoramento, de li qui dez e também o 

risco de variação dos preços, os poupadores dessa economia podem preferir acumular moeda 

a investir seus excedentes nas empresas, o que faz com que o nível do fluxo de fundos seja 

muito baixo, com conseqüente redução do dinamismo da economia. 

A intermediação financeira surge como uma alternativa para os problemas apontados 

anteriormente. Ao canalizar os recursos excedentes dos poupadores para os investidores, o 

intermediário financeiro reduz os custos de informação (DIAM OND , 1984), transforma 

ativos, gerencia riscos, e proporciona maior liquidez às transações realizadas pelos agentes 

econômicos (FREIXAS e ROCHET, 1998). Esse mercado de fundos com intermediação 

financeira é apresentado na Figura 1.2: 
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, 

Doadores Intermediários J J 
D " " Financeiros I 

. j"""_ep_os_lto_S_--1..J . ______ ...lI'·.Ir-T-:;,ít:.;;;.U:..;;.IO:.;;;.S _-,I J J ______ .... 

Empréstimos ",/ __ 
"" .• Tomadores 

Figura 1.2 - Modelo de mercado de excedentes com intermediação 

Conforme citado anteriormente, na ausência de um intermediário financeiro, os 

poupadores arcam com os elevados custos de monitoramento das atividades das empresas, o 

que pode desencorajar o investimento. Ao concentrar os fundos de grande número de 

poupadores dispersos em um único banco, este teria incentivos para acompanhar mais 

proximamente as empresas, visto estar incorrendo em maiores riscos. Além disso, o custo 

médio de coleta de informações é menor devido ao ganho de escala proporcionado pela 

concentração de fundos no intermediário financeiro. Dessa forma, a intermediação financeira 

contribui para a reduzir os custos de monitoramento e processamento de informação. 

Uma construção teórica que apóia esse entendimento é oferecida por Diamond (1984), 

que formulou uma teoria de intermediação financeira com base na minimização do custo de 

monitoramento da informação, e propôs um modelo no qual o intermediário financeiro 

apresenta vantagens de custo em relação ao empréstimo direto. Parte, inicialmente, de um 

modelo básico de relacionamento direto entre tomadores - empreendedores - e doadores -

investidores - de recursos, no qual procura caracterizar um contrato ótimo que maximize o 

retorno esperado dos tomadores, dada uma expectativa mínima de retorno dos doadores, e 

amplia esse modelo com a inserção do monitoramento delegado a um intermediário 

financeiro. 

Seguindo o caminho traçado pelo autor, considere um ambiente econômico composto 

por Nj empreendedores (i = 1,2,3, ... N), cada um dotado de tecnologia para investir em um 

projeto indivisível com retornos estocásticos e riqueza pessoal nula. Os recursos necessários 

para realização do projeto excedem a riqueza dos empreendedores, bem como a riqueza de 
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cada investidor individual. O projeto requer um determinado volume de recursos para início 

de suas operações no tempo To e produzirá retomo em TI. Os recursos iniciais são 

normalizados para uma unidade. A expectativa de retomo em TI é que esse valor exceda a 

taxa de juros competitiva da economia, dada por R. A figura 1.3 a seguir resume esses 

aspectos: 

Retomo> R 
To 

Investimento = 1 

Figura 1.3 - Fluxo de caixa do projeto 

A fim de dar curso ao projeto, os empreendedores devem captar os recursos 

necessários com os investidores. Tendo em vista que esses últimos têm acesso à tecnologia 

capaz de proporcionar retomo à taxa R por unidade investida, os empreendedores devem 

convencer os potenciais investidores de que a taxa de retomo a ser paga apresenta valor 

esperado de pelo menos R. Cada investidor dispõe de 11m de riqueza, o que induz à 

necessidade de cada empreendedor captar recursos de m > 1 investidores. 

O projeto apresenta saída total dada pela variável randômica y, sendo que y E [O, 00) e 

Eji(Y) > R + K, onde K é o custo de monitoramento. A realização de y somente é observável 

pelo empreendedor, ao qual devem ser oferecidos incentivos para realizar pagamentos aos 

investidores, o que será feito ao final do período na forma de dividendos de liquidação. 

Considere z ~ O como o pagamento agregado pago aos investidores pelo empreendedor. Na 

realização de y = y, então o empreendedor reterá y - z para si mesmo. A fim de induzir o 

empreendedor a selecionar um valor de z > O, este deve ser provido com incentivos. De outro 

lado, os investidores devem crer que a expectativa de valor para z que será selecionada será 

pelo menos R. O empreendedor deverá escolher, então, um contrato que dependa somente de 
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variáveis observáveis e que antecipe aos investidores um dividendo competitivo, sendo que a 

única variável sem custo é o próprio valor de z. 

Levando-se em conta a possibilidade do projeto apresentar resultado y = O, e tendo em 

vista que z E [O, y], decorrendo daí, portanto, que z = O, o contrato deverá prever penalidades 

ao empreendedor, definidas pelo autor como não-pecuniárias (ex: tempo gasto em 

procedimentos de falência, explicações pelos resultados insatisfatórios, perda de reputação). 

Sendo z a única variável observável pelos investidores, as penalidades não-pecuniárias serão 

estabelecidas em função desse valor, ou seja, tjJ (z). 

Em resumo, o contrato ótimo que maXlmlza a expectativa de retorno do 

empreendedor, dada a expectativa mínima de retorno R dos investidores, é dado por: 

maxt/X.) Ey{maxzE[o,y}Y-z- t/J(z)] (1) 

sujeito a 

z E arg maxz E [O, y} Y - z - t/J(z) (2) 

Ey{ arg maxz E [O, y} Y - z - t/J(z)] ~ R (3) 

onde a notação "arg max"l compreende o conjunto de argumentos que maximizam a função 

objetivo apresentada na seqüência. 

o autor conclui que o contrato ótimo que soluciona o problema equacionado acima é 

um contrato de dívida com valor de face h e penalidades não pecuniárias relacionadas a esse 

valor de face, onde h é o menor valor que proporciona aos investidores o retorno esperado R. 

1 Conforme o autor, os argumentos que maximizam a função objetivo são: y, se y < h, ou h, se y 2: h. 
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Sendo possível observar os retornos do projeto a um determinado custo, outras duas 

situações de contrato se tornam possíveis: uma em que cada investidor monitora diretamente 

os projetos, arcando com esse custo, e outra na qual o monitoramento pode ser delegado a um 

ou mais "monitores". Será selecionada a alternativa de menor custo. 

Numa situação em que exista apenas um investidor, o monitoramento será realizado 

somente se seu custo for menor que a penalidade esperada sem monitoramento, ou, de outra 

forma, K ,; E;[~·(Y)]. No caso de haver muitos investidores e contrato direto, o 

monitoramento será factível se e somente se m.K,; E;[ ~.(y ) ] . Mesmo essa condição sendo 

satisfeita, implica em despesas elevadas para monitoramento, e algum tipo de delegação pode 

ser desejável. Finalmente, quando m -700, a melhor escolha é delegar o monitoramento a uma 

entidade específica. O custo total do monitoramento delegado é dado pelo custo físico K de 

monitoramento mais um incentivo, chamado de custo de delegação D. O monitoramento 

delegado será realizado quando K + D,; min[ E;[~'(Y) }(m.K)} 

A partir desse momento, é inserido um intermediário financeiro entre empreendedores 

e investidores, os quais são denominados de agora em diante depositantes, e são analisadas as 

condições de viabilidade de intermediação, considerados todos os custos. O intermediário 

financeiro recebe fundos dos depositantes para empréstimo aos empreendedores, sendo-lhe 

delegada a função de monitorar os resultados dos projetos em benefício dos depositantes. O 

custo de monitoramento do i-ésimo empreendedor é dado por K. Cada projeto requer uma 

unidade de capital inicial, e cada depositante dispõe de 11m do capital. Um intermediário com 

contrato com N empreendedores possui m.N depositantes. A função de remuneração do 

intermediário financeiro é dada por g;{yJ, onde i = },2,3, ... ,N, e todos os fluxos Yi têm 
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distribuição aleatória e Yi E [O,;,]. A restrição de que o empreendedor somente pode pagar 

aquilo que possui requer que g;{yJ :;; Yi. O total de pagamentos recebido pelo intermediário é 

dado por GN. De outro lado, o intermediário deve realizar pagamentos aos depositantes com 

expectativa de retomo R por projeto, ou N.R no total. ZN representa o total de pagamentos 

efetuados aos depositantes. Em vista do fato de que o intermediário somente pode pagar 

aquilo que possui, então ZN :;; GN. A Figura 1.4 sumariza os aspectos anteriormente debatidos: 

ZI / I Depositante 1 Empreendedor 1 
YI 

~Zz' I Depositante 2 
Empreendedor 2 Y2 gl(YI) 

g2(Y2) Intermediário 
Empreendedor 3 Y3 g3(Y3) Financeiro 

gn(Yrí) 

Empreendedor n Yn Zn.m~l Depositante n.m 

Figura 1.4 - Monitoração delegada de Diamond. 

Analogamente à construção anterior, o autor conclui que o contrato ótimo que 

minimiza custos e provê incentivos tanto para pagamento aos depositantes como para efetivar 

o monitoramento pelo intermediário é também um contrato de dívida, mais especificamente 

um contrato de depósito. Três condições devem ser atendidas para viabilizar a intermediação 

financeira: (i) os depositantes devem receber uma taxa esperada de retomo de R por unidade 

depositada; (ii) o intermediário deve receber um retomo líquido esperado positivo que cubra 

os custos de monitoramento e de qualquer penalidade contratual; e (iii) os empreendedores 

devem reter um valor de retomo esperado pelo menos tão elevado quanto teriam se fizessem 

um contrato direto com os depositantes. A proposição do autor é que essas condições são 
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atendidas por intermédio da diversificação, ou seja, o custo de delegação por empreendedor 

monitorado, DN, aproxima-se de zero quando N -700. 

A conclusão geral de Diamond é que a diversificação por um intermediário financeiro 

é a chave para compreender porque o monitoramento delegado apresenta resultado superior 

ao monitoramento direto pelos depositantes, ou seja, o custo total de monitoramento é 

reduzido com a intermediação, o que complementa a argumentação anterior de sua 

contribuição para minimizar os custos de monitoramento. 

A função de transformação de ativos ocorre com o lançamento de instrumentos 

financeiros mais atrativos e acessíveis para os poupadores do que os de emissão das próprias 

empresas. Freixas e Rochet (1998) relacionam três formas distintas de transformação de 

ativos: 

a) Conveniência de denominação - os bancos estabelecem o tamanho unitário de seus 

produtos de forma que sejam convenientes para seus clientes; 

b) Transformação qualitativa - ao captar recursos em seu próprio nome, um banco 

oferece melhor relação risco-retomo para os clientes do que vendendo uma carteira 

de empréstimos; e 

c) Transformação de prazos - os bancos provêem a transformação de títulos de curto 

prazo, oferecidos aos poupadores, em títulos de longo prazo, do interesse dos 

tomadores de empréstimos. 

Os bancos estão expostos a diferentes nscos, como de crédito, de mercado e 

operacionais, e seu gerenciamento forma a essência da atividade bancária. Ao absorver boa 

parte dos riscos da economia, os bancos proporcionam certa estabilidade e estimulam a 

inversão produtiva dos agentes econômicos. As instituições bancárias desenvolvem e aplicam 
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técnicas sofisticadas para gestão de nscos, visando aproveitar as oportunidades para 

maximizar seus ganhos. 

A liquidação financeira das diversas transações efetuadas pelos agentes econômicos 

proporciona liquidez para a economia, e sua concretização se dá por intermédio do sistema de 

pagamentos, que é composto por redes que facilitam a transferência de fundos entre contas 

bancárias e reduzem a necessidade de circulação física de moeda. Os bancos realizam essa 

função através de sistemas de comunicação e de câmaras de compensação - clearings. 

Uma breve digressão sobre política monetária 

Além das funções citadas anteriormente, os bancos também desempenham papel de 

transmissão da política monetária do Banco Central. Os passivos das instituições depositárias 

configuram-se como o meio de troca mais utilizado na economia e representam parcela 

significativa da oferta de moeda. "Os bancos são o conduto pelo qual as ações de política 

monetária afetam o restante do setor financeiro e a economia inteira" (SAUNDERS, 2000, 

p. 85). Dessa forma, o Banco Central, ao intervir no sistema bancário, busca alcançar seus 

objetivos de política monetária. 

Carvalho et ai (2000) propõe uma estrutura analítica para entendimento do modus 

operandi da política monetária, dividindo-a em objetivos, metas e instrumentos. Os objetivos 

ou metas finais da política monetária são o controle da inflação, o crescimento econômico, 

redução do desemprego e a estabilidade do sistema financeiro. As metas intermediárias 

normalmente envolvem a taxa de juros de longo prazo e os agregados monetários, e servem 

como importantes sinalizadores de política monetária por fornecerem informações imediatas 

sobre os impactos das ações do Banco Central no mercado monetário, identificando se as 

ações de política seguem o curso desejado. Para atingir as metas intermediárias, o Banco 

Central faz uso de metas operacionais, que são o nível de taxa de juros de curto prazo e as 
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reservas agregadas dos bancos, as quais são operacionalizadas por intermédio de instrumentos 

de política monetária - principalmente recolhimentos compulsórios, redesconto de liquidez e 

operações de mercado aberto. A Figura 1.5 resume o inter-relacionamento entre as metas e 

instrumentos de política monetária. 

Metas Finais "-1 ~----------------~ / 
• Inflação ,-----"'----------, 
• Crescimento 

econômico 
Estabilidade 

Metas Intermediárias I 
'-----__ ----l -

do sistema financeiro • Taxa de 
juros de longo prazo 

• Agregados Metas Operacionais 1 
monetários '-------------1- / 

• Taxa de -
juros de curto 
prazo 

• Reservas 

Figura 1.5 - Estrutura analítica da política monetária 
Adaptado de Carvalho et ai, 2000, p. 123. 

• 
• 
• 

Instrumentos 

Compulsórios 
Redesconto 
Open Market 

o Banco Central atuará, então, no sistema bancário com o objetivo de controlar o 

nível de liquidez da economia, visando atingir as metas estabelecidas pela política monetária 

vigente no país. Uma política monetária expansionista aumentará a oferta de moeda e reduzirá 

a taxa de juros da economia, enquanto que uma política de contração irá reduzir a liquidez da 

economia e elevar o nível dos juros. Assim, completa-se o modelo de mercado de excedentes 

com a inserção do Banco Central, tomando-o um modelo do mercado financeiro. A Figura 1.6 

apresenta esse modelo, com destaque para o mercado interbancário, região na qual 

circunscreve-se o objeto de pesquisa desta dissertação. 



Doadores 

Banco Central 

Política 
Monetária 

Intermediários 
Financeiros Depósitos I J . 
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Figura 1.6 - Mercado financeiro 
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1.2. O problema da firma bancária. 

Santomero (1984) especifica o problema da firma bancária como sendo de maximizar 

uma função-objetivo de riqueza final em determinado horizonte de tempo. Dito de outra 

forma, a instituição financeira é uma firma que busca solução para o seguinte problema: 

(4) 

sujeita a 

(5) 

(6) 

onde, 

V(*) = função-objetivo, onde BV/BWt +, > ° e ()2V/BW2t +, ~ ° 
(W t +,) = valor da riqueza final no horizonte de tempo 't 

rDj 

D J 

C(*) 

= lucro estocástico por unidade de capital durante o período t + k, onde ° ~ k ~ 't 

= retomo estocástico do ativo i 

= ativo da categoria i, onde 1 ~ i ~ n 

= custo estocástico do depósito j 

= depósito da categoria j, onde 1 ~ j ~ m 

= função custo de operação, onde BCIBAi 2': 0, Vi e BCIBDj 2': 0, Vj 

A equação (4) é a forma geral da função-objetivo a ser maximizada pela firma 

bancária. Da primeira derivada conclui-se que mais riqueza terminal é preferível a menos. A 

segunda derivada leva a dois tipos de comportamento possíveis para o banco, cuja escolha não 

é irrelevante para o entendimento da motivação da firma e configura-se na questão central de 

como é abordado o comportamento da instituição financeira (SANTOMERO, 1984, p. 581). 

Esse comportamento pode ser de neutralidade ou de aversão ao risco. 
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No caso de comportamento de neutralidade ao risco, a função será do tipo linear, isto 

é, cJV/cJW2t + r = O, e assume-se que o banco buscará rentabilidade máxima para seus 

investidores. Confonne Santomero, os modelos de Klein (1971), Porter (1961) e Orr e Mellon 

(1961) são consistentes com essa abordagem. Quando a taxa marginal de substituição entre 

risco e retomo é o foco de atenção, ou seja, quando a finna bancária é avessa ao risco, o 

banco seleciona um portfólio eficiente com relação à média e à variância do retomo esperado. 

A função-objetivo - cJV/cJW2t + r < O - é não-linear, assumindo-se alguma fonna de 

concavidade, sendo as fonnas quadráticas ou exponenciais as mais comuns. Também segundo 

Santomero, os trabalhos de Parkin (1970), Pyle (1971), Hart e Jaffee (1974) e Koehn e 

Santomero (1980) exemplificam esse tratamento. 

A equação (5) especifica a função-objetivo como um problema de avaliação 

multiperíodo, sendo usual considerar os períodos independentes entre si, de fonna a 

transfonnar a maximização em uma análise de período único, que, confonne Santomero, é 

claramente o caso de modelos de portfólio (idem, p. 582). 

A restrição explicitada na equação (6) trata da rentabilidade do capital, ou do lucro por 

unidade de capital investido pelos proprietários ou seus representantes, de onde derivam duas 

especificações: a primeira envolvendo a detenninação da estrutura de capital ótima da finna, e 

a outra a maximização de lucro condicionada a decisões de alavancagem. 

1.3. Visão geral dos modelos de firma bancária. 

o conjunto das equações (4), (5) e (6) apresentado na seção anterior compreende o 

problema de maximização global com o qual as instituições bancárias se deparam, e serve 

como referência para o desenvolvimento de diversos modelos de problemas específicos 

presentes na literatura. Os modelos neoc1ássicos da finna bancária, confonne Sobreira (1998), 

mcorporam preocupações a respeito da composição do portfólio bancário, com vistas à 

81BlIOTECA MARIO HENRIQUE SIMONSEN 
. fUNDACAo GETULIO VARGAS -

'" 
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minimização dos custos associados ao risco de iliquidez e garantia da rentabilidade máxima 

(SOBRElRA, 1998, p. 1). Seguindo a classificação apresentada por Santomero (1984), esses 

modelos podem ser agrupados nas seguintes categorias: (i) modelos de alocação de ativos; (ii) 

modelos de escolha do passivo; e (iii) modelos completos da firma bancária. 

Os modelos de alocação de ativos são caracterizados pela hipótese de determinação 

exógena da estrutura do passivo bancário, ou seja, a instituição financeira não influencia a 

composição de fundos, e o problema a ser resolvido compreende decisões de alocação ótima 

entre diversos ativos. Essas decisões podem ser relacionadas quanto à determinação da 

quantidade ótima de reservas a serem retidas, compreendendo os modelos de administração de 

reservas, ou quanto à alocação em ativos de risco conforme a relação risco-retomo esteja em 

conformidade com as estratégias da instituição financeira, configurando os modelos de 

composição de portfólio. 

Os modelos de escolha do passivo assumem como dada a estrutura ativa do banco e 

consideram a composição do passivo o problema central da firma. São divididos em duas 

categorias: modelos de determinação da estrutura de depósitos, que consideram a 

diferenciação entre as diversas formas de captação de recursos de terceiros, e os modelos de 

decisão de capital, cuja preocupação central está na composição da estrutura de capital do 

banco, ou seja, a melhor relação entre capital próprio e de terceiros. 

A solução conjunta das estruturas ativas e passivas da firma bancária é tratada nos 

chamados modelos completos ou duais, que visam explicar as escolhas de captação e 

aplicação de recursos do banco, suas interações, e também a determinação do tamanho total 

da firma. Três tipos distintos de modelos fazem parte desse grupo: modelos de monopólio, 

nos quais se supõe que o banco detém poder de monopólio na fixação da taxa de juros em 

pelo menos um mercado em que opera, modelos de recursos reais, que reconhecem a 
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importância dos aspectos reais para a atividade bancária, e os modelos de corretagem, que 

aborda o trade-oil, ocasionado pela volatilidade das taxas de juros, entre a atividade clássica 

de intermediação e a atividade de corretagem. 

Os modelos neoclássicos da firma bancária têm por premIssa macroeconômica o 

postulado da neutralidade, ou seja, as soluções de equilíbrio restringem-se à firma e não 

produzem impacto sobre o equilíbrio da economIa, e são obtidas a partir de parâmetros 

exogenamente definidos (idem, p. 31). Decorrente desse fato é a constatação de que ao banco 

somente cabe o papel de transferir recursos entre agentes deficitários e superavitários, não 

exercendo influência nas condições de equilíbrio geral, o qual é definido em uma outra 

instância. Não obstante essa avaliação crítica dos modelos neoclássicos, esses se apresentam 

adequados para os objetivos propostos no presente trabalho, tendo em vista considerar a 

composição de balanço da firma bancária, o que será importante para a construção de um 

modelo de risco operacional em tesourarias de bancos. O Quadro 1.1 resume as principais 

características dos modelos neoclássicos da firma bancária, ficando reservado para as 

próximas seções o detalhamento de cada um desses grupamentos. 

Quadro 1 1 - Características dos modelos neoclássicos de firma bancária 
Modelos Características Tipos 

Alocação de Ativos A estrutura passiva é definida Administração de reservas 
exogenamente, cabendo ao banco as 
decisões de alocação ótima entre os Composição de Portfólio 

diversos ativos disponíveis no mercado. 
Escolha de Passivos O problema central da firma é a Determinação da Estrutura 

. - da estrutura passiva, e de Depósitos composlçao 
considera como dada sua estrutura ativa. Decisão de C~ital 

Completos ou Duais Visam explicar conjuntamente as escolhas Monopólio 
de captação e aplicação de recursos do Recursos Reais 
banco, suas interações e também a Corretagem 
determinação do tamanho total da firma. 

2 Substitubilidade. 
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1.4. Modelos de alocação de ativos. 

Confonne citado anterionnente, esses modelos têm por característica a hipótese de que 

o tamanho total e a estrutura dos passivos bancários são detenninados exogenamente, não 

estando, portanto, sujeitos a um comportamento otimizador, e o problema a ser solucionado é 

a alocação ótima dos fundos entre diversos ativos, com particular atenção para a escolha entre 

ativos que ofereçam rendimento e ativos de reserva, ou de liquidez (BALTENSPERGER, 

1980). Esse conjunto de modelos subdivide-se em dois tipos: modelos de administração de 

reservas e modelos de composição de portfólio. 

Modelos de administração de reservas 

o objetivo central dos modelos de administração de reservas é detenninar o nível 

ótimo dessas, dada a estrutura passiva da finna bancária, e essencialmente trata as decisões de 

gerenciamento de reservas e liquidez do banco como um problema de otimização de estoques 

sujeita a uma demanda estocástica. Confonne Santomero (1984) e Baltensperger (1980), o 

modelo básico dessa literatura é dado por Edgeworth (1888), tendo em Orr e Mellon (1961) a 

contribuição principal, com subseqüentes contribuições e correções feitas por Poole (1968), 

Modigliani, Rasche e Cooper (1970), Cooper (1971), Frost (1971), Baltensperger (1972a, b, 

1974), Brown (1972), Knobel (1977) e Ratti (1979), assim como Ritzmann (1973), Pringle 

(1974), Hester e Pierce (1975), Koskela (1976) e Niehans (1978). 

Seguindo as exposições de Baltensperger (1980) e de Santomero (1984), considere um 

banco que possua um volume de depósitos dado por D, que pode ser alocado em reservas R 

ou ativos rentáveis A (empréstimos), os quais fornecem um rendimento rA. O banco está 

sujeito a um risco de retirada, ou seja, o volume de depósitos pode-se modificar ao longo do 

período de planejamento devido à retirada dos depositantes, fato que somente pode ser 

estimado de fonna probabilística, com base na experiência passada da instituição. Considere 
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que X denota o fluxo de saída de depósitos, e, por conseguinte de reservas, durante o período 

de planejamento, e f(X) a função densidade de probabilidade estimada da retirada de 

depósitos. No caso do nível de retiradas superar o de reservas, ou seja, se X > R, o banco 

estará exposto a um custo de ajustamento de liquidez c, proporcional ao tamanho da 

deficiência de reservas. Dessa forma, o banco irá maximizar a seguinte função: 

00 

-; = rA (D - R) - Jc(X - R)f(X)dX (7) 
R 

onde a diferença entre o volume de depósitos e as reservas configura-se como o nível de 

empréstimos do banco. Conforme Sobreira (1998), "o dilema do banco está na escolha ótima 

entre liquidez e rentabilidade, posto que a diminuição do volume de reservas, se por um lado 

reduz o custo de oportunidade, por outro eleva o custo de ajustamento e vice-versa" (idem, p. 

8). A condição de primeira ordem para o problema acima é dada por: 

00 

rA = c Jf(X)dX (8) 
R 

De acordo com Baltensperger (1980), a condição acima significa que o banco deve 

00 

escolher o nível de reservas tal que Jf(X)dX, a probabilidade de deficiência de reservas, 
R 

seja igual à razão rAie. Essa condição define o nível de reservas desejado pelo banco em 

função dos parâmetros do modelo: rA, c ef(X) (BALTENSPERGER, 1980, p. 5). 

A incorporação de requerimentos de reserva no modelo aumenta sua complexidade, 

mas não altera o resultado final obtido. O maior efeito é reduzir o valor crítico da perda de 

reservas X além do nível no qual a deficiência de reserva e o correspondente custo de 

ajustamento ocorrem. Na ausência de requerimentos de reserva, esse nível crítico de X é igual 

ao nível de reservas R de início de período. Se, por exemplo, o requerimento legal estabelece 
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que as reservas de final de período (= R - X) devem ser, pelo menos, iguais a uma proporção 

especificada k dos depósitos de final de período (= D - X), ocorre deficiência de reservas toda 

vez que R - X < k(D-X), ou X >(R - kD)/(l - k) == X (idem, p 6). O tamanho dessa deficiência 

seria de: 

X(I- k) - (R - kD) = (X - X)(I- k) (9) 

com o seguinte custo decorrente: 

00 

L = Jc[X(1- k) - R + kD]f(X)dX (10) 
x 

cuja condição de primeira ordem resulta em: 

00 

- LR = c Jf(X)dX (11) 

x 

Assim, a introdução de requerimentos legais de reserva em nada altera o volume ótimo 

de reservas que o banco tem de reter de modo a fazer frente à probabilidade de ocorrência de 

crises de liquidez. "O que muda, de fato, é o valor dessa probabilidade, agora menor se 

comparada ao modelo sem os requerimentos de reserva" (SOBRElRA, 1998, p. 10). 

Outra questão importante tratada nesse modelo diz respeito aos custos de ajustamento 

do portfólio e de informação. Com relação aos custos de ajustamento, numa situação em que 

esse ajuste possa ser realizado sem ônus, a firma bancária irá alterar continuamente seu 

portfólio no início de cada período até o nível R*, que denota a posição ótima de reservas, 

independente do nível herdado do período precedente. Por outro lado, na presença de custos, o 

ajustamento até R* somente será realizado se resultar em um ganho superior ao seu custo. 

* Nesse caso, o ajustamento das reservas se dará em um intervalo ótimo em tomo de R , e não 

em um valor específico, e nesse espaço ocorrerá livre flutuação das reservas. 
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Havendo proporcionalidade entre custo e tamanho do ajustamento, os limites desse 

intervalo serão dados pelos pontos nos quais os benefícios marginais de se mover em direção 

a R* igualar o custo de ajuste m, ou seja rR + L = ± m. Se as reservas de início de período do 

banco estiverem fora desse intervalo, o ajuste até o limite superior (ou inferior) será benéfico 

para a firma, e resultará em perdas caso ultrapasse esses limites. 

Quanto aos custos de informação, Santomero (1984), citando Baltensperger (1972b, 

1974) e Baltensperger e Hellmuth (1976), destaca o fato de aqueles autores perceberem que 

informações sobre os hábitos de seus clientes podem reduzir a variância da distribuição 

estocástica das retiradas de depósitos, o que seria suficiente para justificar investimentos em 

informação. Assim, a nova função lucro a ser maximizada pela firma bancária será dada por: 

00 

;=rA(D-R)- IclX-R)f(X)dX-c2rP (12) 
11 

onde rP representa a unidade de informação e C2 o custo de obtenção da mesma. Santomero 

afirma que a expectativa ex-ante do risco de depósito subjacente depende da quantidade de 

investimento em informação. Conclui o autor que a condição de primeira-ordem resultante 

requer que o retomo marginal esperado da produção de informação iguale seu custo marginal 

constante (SANTOMERO, 1984, p. 586). 

o modelo apresentado expressa o nível ótimo de reservas como uma função dos 

parâmetros rA e c, bem como da distribuição do fluxo de depósitos f(.\). Considerando que 

f(.\) é uma distribuição normal3 e assumindo que E(.\) = O, o nível ótimo de reservas pode ser 

expresso como um múltiplo b do desvio padrão de X, o qual é determinado pela razão r Ale, ou 

seja, R = bCYx. Decorrem desse fato as seguintes hipóteses: 

3 Conforme Baltensperger (1980), '1(x) aproxima-se de uma distribuição normal, visto que X é a soma de 
grandes números que variam independentemente em diferentes contas de depósitos" (idem, p. 9). 
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a) um aumento no nível inicial de depósitos elevará o"x, mas não na mesma 

proporção; 

b) a redistribuição de D em direção a depósitos mais voláteis aumentará o"x e por 

conseguinte R, e vice-versa. 

Uma crítica importante a essas abordagens é feita por Santomero (1984), que 

considera a proporção de literatura acadêmica, concernente a questões de administração de 

reservas, suplantando em cem vezes a importância desse assunto para a teoria da firma 

bancária. O autor prossegue sua análise afirmando que a maior falha dessa literatura está na 

hipótese implícita de que todas as considerações sobre liquidez podem ser reduzidas a 

problemas de gerenciamento de reservas, e que nunca aborda corretamente problemas de 

definição de liquidez, sua mensuração no balanço e sua quantidade ótima (idem, p. 586). 

Em resumo, os modelos de administração de reservas visam identificar o nível ótimo 

dessas, tendo em vista uma estrutura passiva exogenamente definida. A determinação do nível 

ótimo é feita levando-se em conta o rendimento dos ativos de empréstimos - rA, o custo de 

ajustamento de liquidez - c, e a distribuição de probabilidade da retirada de depósitos pelos 

clientes - f(X), de forma que a probabilidade de deficiência de reservas seja igual à razão 

entre o rendimento dos ativos e o custo de ajuste. A inserção de requerimentos de reserva no 

modelo não altera seu resultado, contribuindo apenas para reduzir a probabilidade de 

ocorrência de crises de liquidez. Com relação aos custos de ajustamento, na sua ausência, a 

firma bancária irá buscar uma posição ótima de reservas denotada por R*, e, quando da 

* ocorrência desses custos, o ajustamento das reservas se dará em um intervalo em tomo de R , 

e o banco caminhará nessa direção somente até o ponto que resulte em um ganho superior ao 

seu custo. A variância da distribuição f(X) pode ser reduzida com investimentos em 

informações sobre os hábitos de retirada dos clientes, e a firma bancária irá investir recursos 
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informacionais até o limite máximo de redução da variância. Finalmente, a principal crítica a 

essas abordagens é a hipótese de que as questões de liquidez dos bancos podem ser reduzidas 

a aspectos de gerenciamento de reservas, deixando-se de lado assuntos importantes como a 

definição e mensuração de liquidez, bem como a determinação do seu nível ótimo. 

Modelos de composição de portfólio 

Nesses modelos, o banco adota como critério significativo de escolha a minimização 

da variância entre o risco e o retomo dos ativos, tendo por resultado a maximização de uma 

função utilidade esperada. Os modelos de composição de portfólio são tratados de duas 

formas distintas na literatura: ou o banco possui poder de monopólio em pelo menos um 

mercado de ativos, ou o mercado é perfeitamente competitivo. De acordo com Santomero 

(1984), os trabalhos de Shull (1963), Klein (1971), e Porter (1961) tipificam o primeiro grupo, 

e Pyle (1971), Parkin (1970), Hart e Jaffee (1974), e Sealey (1980) são exemplos de 

contribuições ao segundo grupo. 

O primeiro grupo é caracterizado pela tentativa de se obter um tamanho ótimo de 

ativos ou empréstimos a partir da maximização do lucro esperado, onde a função objetivo é 

linear no lucro, e o ambiente é livre de risco ou incerteza. Conforme Santomero (1984) esses 

modelos, de um modo geral, resultam do seguinte processo de maximização: 

onde 

8rJ), 
--' >0 
8D 

} 

(13) 

(14) 

(15) 
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(16) 

ou seja, a maxlmlzação do lucro do banco será obtida pelo diferencial entre a receita 

proporcionada pelos ativos e o custo de captação de recursos. O rendimento dos ativos é 

decrescente, o custo dos depósitos é crescente e a taxa do mercado interbancário é linear. As 

condições de primeira ordem resultam em: 

(17) 

Da igualdade acima, resulta que rAi > rDm > rDj, onde rAi é a taxa de juros paga sobre 

os ativos Ai do banco, rDj é a taxa de juros paga sobre os depósitos e obrigações Dj do banco, e 

rDm é a taxa de juros competitiva do mercado interbancário. 

A utilização do critério de risco e retomo para seleção de ativos caracteriza o segundo 

grupo de modelos de composição de portfólio. Conforme Sobreira (1998), "nos modelos em 

que existe a possibilidade de flutuações das rendas pecuniárias dos ativos (e também das 

obrigações) do banco, a composição de portfólio é utilizada como estratégia de minimização 

do risco de obtenção de um spreaá' negativo" (idem, 1998, p. 11). Baltensperger (1980) 

afirma que o referencial utilizado por esses autores é a teoria geral de portfólio, em grande 

parte de Tobin-Markowitz, na qual a firma bancária é tratada como uma coleção de ativos 

financeiros com taxas de retomo estocásticas exógenas, sendo as obrigações encaradas como 

ativos negativos (idem, p. 25). 

A formulação geral desses modelos segue a seguinte estrutura: 

4 Diferença entre o custo de captação e o rendimento da aplicação da recursos financeiros. 
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(18) 

onde o lucro e a variância são definidos como: 

(19) 

(20) 

o trabalho de Pyle (1971) representa uma importante contribuição para a teoria da 

firma bancária. Utilizando uma estrutura com três ativos distintos - um ativo sem risco, um 

título de empréstimo e uma obrigação de depósito - o autor deriva o comportamento ótimo da 

firma financeira. Denotando por ao, a} e a2, o volume total nos três ativos, com somatório 

nulo, ou seja, ao + a} + a2 = 0, e ro, r} e r2 as respectivas remunerações dos ativos, com ro 

expressando um rendimento certo, e r} e r2 os valores médios das funções distribuição de 

probabilidades das rendas dos demais ativos, o lucro da firma será dado por: 

Pyle demonstra que, quando os depósitos e empréstimos são independentemente 

distribuídos, haverá intermediação somente se ocorrer um prêmio de risco para os 

empréstimos - E(r}) > ro - e um prêmio negativo de risco para os depósitos - E(r2) < ro, ou 

seja, na existência de um rendimento positivo esperado entre ativos e passivos (idem, p. 26). 

Essas condições são mantidas no caso de dependência entre as rendas dos 

empréstimos e dos depósitos, sendo essa situação maIS favorável para a ocorrência de 

intermediação do que no caso de independência de rendimentos, visto que reduz a 

probabilidade de realização de spread negativo. Dessa forma, a intermediação pode ser 

rentável mesmo na ocorrência de prêmio de risco positivo para os depósitos - E(r2) ~ ro. Com 
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isso, Pyle conclui que a escolha do portfólio de ativos e obrigações não pode ser feita de 

maneira independente, e deve considerar os parâmetros das rendas. 

Outra importante contribuição é dada por Hart e Jaffee (1974), que desenvolvem o 

teorema da separação, no qual segmentam as decisões quanto à escala de operação do banco 

das referentes à composição do portfólio. 

Seguindo a exposição de Sobreira (1998), o modelo parte das seguintes hipóteses: (i) o 

intermediário maximiza uma função-utilidade definida na média e desvio-padrão dos 

retornos; (ii) o mercado é perfeitamente competitivo; (iii) os preços dos ativos e das 

obrigações são dados, cabendo ao intermediário definir as quantidades compradas e/ou 

vendidas de cada um deles; (iv) o risco do intermediário tem origem nas variações da taxa de 

juros, que podem acarretar em perda de capital ou na majoração da taxa de re-emissão dos 

depósitos. 

o intermediário dispõe de n + m títulos no mercado, onde n representa os ativos e m 

as obrigações, e Xi representa o valor monetário do i-ésimo título retido. Assim, as três 

primeiras características do modelo definidas pelos autores são: 

(1) os primeiros n componentes de X são não-negativos; 

(2) os últimos m componentes de x são não-positivos; 

n+m 

(3) LXi = O 
i=l 

ou, em outras palavras, os ativos possuem valor monetário positivo, as obrigações apresentam 

valor negativo, e o somatório dessas duas grandezas é, obrigatoriamente, nulo. 
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Chamando de X a matriz composta pelos vetores x que satisfazem as três condições 

acima, e de Ri o valor final de uma unidade monetária adquirida no início do período, sendo 

essa uma variável aleatória, com média, variância e covariância finitas, a riqueza total do 

intermediário, ao final do período de decisão, é dada por W = IxiRi. O valor esperado da 

riqueza é dado por E = Ixiri, sendo ri a média de Ri. Assim, a existência de um portfólio com 

resultado esperado positivo demanda que: 

(4) max lj > . min rj 
1=1. ... ,n J=n+l, ... ,n+m 

Sendo a = (x 'Sxl2 o desvio-padrão de W, onde S é a matriz de variância-covariância 

de Ri, teremos: 

(5) sex é um vetor (n+m) que satisfaz (3), entãox'Sx > O, exceto para x = O. 

Dessas cinco características do modelo, os autores postulam que o intermediário opera 

num mercado de concorrência perfeita, e tem por objetivo compor um portfólio ótimo que 

possibilite a maximização da função-utilidade, cujos argumentos são a remuneração esperada 

- E - e o risco associado - a. 

O "teorema da separação" desenvolvido pelos autores postula que: (i) o portfólio x do 

intermediário somente é eficiente se x = Àx·, onde x· representa o portfólio eficiente; e (ii) 

cada ponto eficiente é fornecido por apenas um portfólio eficiente. Assim, à medida que o 

risco aumente a uma taxa constante, o banco exige que a remuneração aumente a taxas 

crescentes. Como a cada título está associada uma remuneração e um risco esperados, a 

composição do portfólio do banco dependerá das suas preferências quanto ao risco que ele 

desejará correr de modo a auferir a remuneração total esperada. Obviamente, esse resultado 

em nada interfere nas decisões do banco envolvendo o tamanho do portfólio, uma vez que, 

definida a combinação ótima entre remuneração e risco, basta multiplicar este portfólio ótimo 
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• - x - por um escalar - À - para manter a combinação desej ada inalterada (SOBREIRA, 1998, 

p. 16). 

Em suma, os modelos de composição de portfólio baseiam-se na minimização do 

binômio risco-retomo como critério de escolha dos ativos. Os modelos pertencentes a esse 

grupo podem ser caracterizados como: (i) detentores de algum poder de monopólio na 

determinação do preço de pelo menos um ativo no mercado, e operando em um ambiente livre 

de incertezas, ou (ii) modelos de composição competitiva, nos quais ocorre a possibilidade de 

flutuação das rendas pecuniárias dos ativos e obrigações. Grosso modo, a maximização da 

utilidade é obtida pelo diferencial entre as taxas pagas para os ativos e obrigações, sendo que 

o banco irá compor seu portfólio de maneira a minimizar a possibilidade de ocorrência de 

spread negativo, observando-se os parâmetros de retomo esperado e risco dos ativos. 

1.5. Modelos de escolha de passivos. 

A principal característica dessa família de modelos, conforme citado anteriormente, é 

centralizar sua atenção na estrutura passiva da firma bancária, considerando como dada a 

estrutura ativa. Em outras palavras, os modelos de escolha de passivos focalizam a 

composição e movimentos do lado direito do balanço patrimonial, sendo o lado esquerdo 

tratado de forma rígida e aprioristicamente definido. Subdividem-se em modelos de 

determinação da estrutura de depósitos e modelos de decisão de capital. 

Modelos de determinação da estrutura de depósitos 

O foco característico de análise desses modelos está no quadrante superior direito do 

balanço patrimonial, ou seja, na estrutura de captação de recursos - depósitos - dos clientes. 

Considera-se aqui a distinção entre serviços e custos associados aos diversos tipos de 

depósitos, que por questões de simplificação, são de dois tipos: depósitos à vista (Dl) e 
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depósitos a prazo (D2). A generalização para mais de dois tipos de depósitos D não é 

problemática, porém não conduz a resultados adicionais maiS substantivos 

(BAL TENSPERGER: 1980, p. 17). De acordo com Santomero (1984) e Baltensperger (1980), 

as principais análises dessa natureza foram realizadas por Klein (1971), Sealey e Lindley 

(1977), Klein e Murphy (1971), Baltensperger (1972b), Flannery (1982), Mitchell (1979), 

Monti (1972), Barro e Santomero (1972), Santomero (1979), Startz (1983), Weber (1966), 

Goldfeld e Jaffee (1970), Stigum (1976). 

Expressando o custo total para produção de D j e D2 por C = C(D j , D2), cujos custos 

marginais são crescentes e positivos, e supondo que as taxas de juros pagas pelos bancos 

sejam diferenciadas para cada tipo de depósito e dadas por ij e i2, respectivamente, sendo 

essas exogenamente determinadas como parâmetros de mercado, e ainda considerando os 

problemas de gestão de reservas e de liquidez como solucionados, tendo seus custos dados por 

R = R(D j , D2) e L = L(D j , D2), o lucro esperado da firma bancária é expresso, então, por: 

que nada mais é do que o diferencial entre receita total e custo total, onde E(Y) denota a 

receita total do banco e o custo total é dado por: 

(23) 

o total de ativos com rendimento pecuniário é dado A = D j + D2 - R, e a estrutura 

ótima de depósitos será dada pela igualdade entre receita e custo marginal, isto é, no ponto em 

que o custo marginal de produção de D j associado à sua contribuição relativa à geração de A 

seja igual ao custo marginal de produção de D2, observada a mesma relação, ou seja: 

CMgDl CMgD2 -----"'-'- = -----=--=.. 
RMgDl RMgD2 

(24) 
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onde, 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

Fazendo as devidas substituições, a condição determinante da estrutura ótima de 

depósitos será dada por: 

(29) 

Assim, o que a expressão acima permite concluir é que o banco otimizará sua estrutura 

de depósitos no ponto em que a relação entre o custo de captação de uma unidade de depósito 

à vista e o benefício gerado por essa unidade, em termos de rendimento das operações ativas, 

seja igual à relação entre custo de captação de uma unidade de depósito a prazo e o 

rendimento ativo gerado por essa unidade. 

Uma generalização desse modelo que tem sido objeto de contínua atenção na literatura 

diz respeito à análise do movimento das taxas de captação em relação às taxas de juros 

praticadas no mercado aberto. O argumento principal, segundo expõe Santomero (1984), é 

que as taxas de depósitos acompanharão o movimento das taxas de mercado, e esse ajuste 

ocorrerá de forma lenta e defasada. O autor apresenta a hipótese de Weber (1966) de que tal 



36 

fato ocorre devido à inabilidade da firma bancária em alcançar um aumento satisfatório nos 

rendimentos dos ativos a partir de seu portfólio, composto por ativos de longa maturação, 

sendo forçado a ajustar suas taxas de captação mais vagarosamente. 

Induzidos por essa abordagem, Goldfeld e Jaffee (1970) desenvolveram análise na 

qual concluem que esse movimento lento somente é introduzido devido à possibilidade de que 

uma situação de comer pode induzir a um comportamento incorreto. Conforme Santomero 

apresenta, 

"considere uma firma maximizadora de lucro ( .. .) e que atraia ativos e 

passivos no período um. O lucro ótimo é obtido para aquele período e ao 

longo de um horizonte de tempo esperado, definido por taxas esperadas e 

funções de demanda. Subseqüentemente, entretanto, assuma que ocorra um 

declínio inesperado no rendimento dos ativos. Taxas menores implicam em 

taxas ótimas de depósitos mais baixas, dada a agenda fixa dos passivos. 

Entretanto, se o portfólio de ativos não for negociável em mercado e 

relativamente fixo em quantidade, o banco pode se encontrar numa posição 

na qual requeira que este pague a taxa necessária para financiar seu 

portfólio. Aumentos posteriores no rendimento dos ativos não irão resultar 

em elevações adequadas das taxas" (SANTOMERO, 1984, p. 592). 

Stigum (1976) oferece um tratamento mais geral para o problema, primeiramente 

considerando o efeito de depósitos "ligados" na análise, aqui entendidos como determinados 

em função das taxas correntes de retomo e do saldo prévio de depósitos. A autora demonstra 

que a inércia dos depósitos resultará num movimento das taxas relativamente ligado, mesmo 

que nenhuma condição limítrofe seja alcançada. Mais adiante, insere incerteza de depósitos na 

análise de Goldfeld e Jaffee, e abordado as situações de neutralidade e de aversão ao risco, 

conclui que a aversão absoluta ao risco é um determinante crucial para o comportamento da 

firma bancária (idem). 
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Resumindo, os modelos de detenninação da estrutura de depósitos tratam da 

composição ótima da estrutura de captação de recursos de terceiros. Os depósitos são 

caracterizados como à vista e a prazo, e o ponto de igualdade entre custo marginal e receita 

marginal dos dois tipos de depósitos detennina sua estrutura ótima. Investigações sobre o 

comportamento conjunto entre taxas de mercado e taxas de captação foram realizadas por 

Goldfeld e Jaffe, e mais adiante por Stigum, que postularam a ocorrência de um movimento 

defasado e mais lento dessa última com relação à primeira. 

Modelos de decisão de capital 

Enquanto os modelos tratados anterionnente têm como foco de investigação a 

estrutura de depósitos, os modelos desse grupamento dirigem sua análise para toda a estrutura 

passiva do banco, ou seja, a detenninação da escolha ótima entre escala e alavancagem. 

Confonne Sobreira (1998), a parcela referente ao capital próprio do banco tem como principal 

função nesses modelos representar, juntamente com as reservas, um "colchão" contra crises 

de liquidez. "Nessas circunstâncias, a decisão envolvendo o capital próprio (. . .) do banco 

está relacionada aos custos de insolvência" (SOBRElRA, 1998, p. 18). Santomero (1984) 

apresenta como principais contribuições a essa abordagem os trabalhos de Modigliani e Miller 

(1958), Pringle (1974), Taggart e Greenbaum (1978), Orgler e Taggart (1983), Kahane 

(1977), Koehn e Santomero (1980), Talmor (1980), e considerando os efeitos da regulação e 

da existência de seguro-depósito os artigos de Kareken e Wallace (1978), Merton (1977), 

Sharpe (1978), Black e Scholes (1972), e Buser, Chen e Kane (1981). 

Confonne expõe Baltensperger (1980), considere um banco com uma dada estrutura 

de ativos A, os quais fornecem rendimento pecuniário Y de fonna probabilística, com função 

densidade igual a g(Y). Esse banco emite contratos homogêneos de depósitos D com a 

promessa de pagamento de juros igual a i. Dessa fonna, a insolvência ocorrerá se o nível de 
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ativos do banco ao final de determinado período for inferior às obrigações a que a instituição 

financeira terá de arcar decorrido esse mesmo intervalo de tempo, ou seja, 

A + Y < D(1 + i) ou Y < D(1 + i) - A == Y (30) 

Tomando por Wo patrimônio líquido do banco, sendo W = A - D, a probabilidade de 

uma situação de insolvência é positivamente relacionada com D, ou negativamente com W. A 

insolvência apresenta elevado custo para a firma, pois a obriga a incorrer em dispendiosos 

ajustes de portfólio em um curto espaço de tempo, e pode interromper suas atividades 

regulares, seja pela perda de confiança pelo público, seja por intervenção da autoridade 

reguladora. Considerando o custo de insolvência positivamente relacionado com o tamanho 

da deficiência de capital - Y - Y - e denotando por a o custo por unidade monetária dessa 

deficiência, temos: 

(31 ) 

Outro custo igualmente importante é aquele relacionado com os esforços promovidos 

pela instituição financeira a fim de evitar a insolvência. Assim, a decisão ótima do banco com 

relação à estrutura passiva envolve o balanceamento de S considerando a utilização do 

patrimônio líquido em lugar de depósitos para cobrir eventuais deficiências de liquidez. 

Considere p o custo de oportunidade do emprego do capital próprio, definido 

proporcionalmente a W, e assuma que p > i, ou seja, o custo do capital próprio é maior que a 

taxa paga aos depositantes. Ao utilizar seu patrimônio para cobrir eventuais carências de 

liquidez, o banco deixará de se comprometer com o pagamento de juros pelos depósitos 

emitidos, e o custo marginal de se aumentar em uma unidade monetária o capital próprio W 

será dado por p - i. A condição de equilíbrio será dada pelo ponto em que o custo marginal de 
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oportunidade de elevação do capital próprio iguala a receita marginal resultante da redução 

dos custos de iliquidez, que é dada por: 

as Y A Y 

aw =Sw = JaYw g(Y)dY=- Ja(1 + i)g(Y)dY (32) 
-00 -00 

Visto que um aumento do volume do capital próprio implica numa redução de a.%W' 

a condição de equilíbrio requer que Sw tenha sinal negativo, resultando em: 

p-i=-Sw (33) 

o autor conclui que a demanda ótima para o capital próprio e a oferta de depósitos é 

determinada pelas taxas p, i, a e pela distribuição g(Y) (BALTENSPERGER, 1980, p. 12). 

"A instituição de seguro-depósito tem por efeito o aumento do risco e da 

alavancagem" (SANTOMERO, 1984, p. 594). O seguro-depósito estabelece um limite de 

valor no qual será assegurado pagamento no caso de insolvência da instituição financeira 

tornando, do ponto de vista dos depositantes, todos os depósitos igualmente atrativos, 

independentemente do risco da firma bancária. Assim, aceitando-se a hipótese de que os 

depósitos bancários sejam totalmente garantidos pelo efeito da regulação, a discussão sobre a 

estrutura de capital e tomada de risco pelo banco pode ser remodelada em termos de 

precificação de seguro, excluindo-se a necessidade de um prêmio por risco na taxa paga aos 

depositantes. 

O nível ótimo de capital do banco dependerá da forma com que o prêmio do seguro 

for estabelecido. No caso em que o prêmio pago à seguradora for definido de acordo com o 

risco de insolvência, o problema de otimização não sofre alterações. Se a companhia de 

seguros oferecer um prêmio por risco inferior àquele que o banco deverá pagar a seus 
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depositantes diretamente, o custo de produção de depósitos será menor, com conseqüente 

modificação na estrutura ótima de capital-depósito (BALTENSPERGER, 1980, p. 15). 

Se o prêmio de seguro for determinado como um montante fixo q por unidade 

monetária de depósito, a função lucro esperado do banco assumirá a seguinte forma: 

E(tr} = E(Y) - iD - C(D) +S/a - qD - p(A - D) (34) 

e a condição de equilíbrio será dada no ponto: 

p- i = CD + q -Sda (35) 

Em suma, os modelos de decisão de capital abarcam as questões relativas à estrutura 

passiva da firma bancária, e buscam estabelecer o nível ótimo de alavancagem do banco, ou 

seja, a melhor relação entre capital próprio e de terceiros, tendo por base decisória o custo de 

insolvência. Esse custo abrange o custo de deficiência de capital e o custo de oportunidade do 

patrimônio líquido, e a decisão ótima do banco com relação à sua estrutura passiva será dada 

no ponto de igualdade entre o custo marginal de oportunidade de elevação do capital próprio e 

a receita marginal resultante da redução dos custos de iliquidez, ou seja, p - i = - Sw. 

Considerações sobre efeitos da regulação bancária, particularmente com a instituição de 

seguro-depósito, remodelam a discussão sobre a estrutura de capital em termos de 

precificação de seguro, e o nível ótimo de capital dependerá da forma com que for 

estabelecido o prêmio de seguro. Se definido de acordo com o risco de insolvência da firma, 

não é alterado o problema de otimização, ao passo que a fixação do prêmio como um valor 

fixo por unidade monetária de depósito desloca o ponto ótimo da estrutura passiva até o nível 

em que p- i = CD + q - Sda. 
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1.6. Modelos completos. 

Enquanto os modelos da firma bancária anteriormente apresentados preocupam-se ora 

com o lado ativo, ora com a estrutura passiva do banco, os modelos completos ou duais 

procuram apresentar uma solução conjunta que abranja tanto as escolhas do ativo e do passivo 

quanto a determinação do tamanho total da firma, e investigam a firma financeira como um 

verdadeiro intermediário que atua simultaneamente nos mercados de ativos e de passivos e 

que leva em conta os riscos de juros e de crédito (SANTOMERO, 1984, p. 597). Os modelos 

desse conjunto podem ser de monopólio, de recursos reais, ou de corretagem. 

Modelos de monopólio 

Esses modelos partem do pressuposto de que a firma bancária possui poder de 

determinação de preço em pelo menos um dos mercados em que atua. Tal hipótese tem papel 

dominante para a lógica do modelo, visto explicar não somente a escala de operação do 

banco, mas também sua estrutura de portfólio (BALTENSPERGER, 1980, p. 19). Os 

trabalhos de Klein (1971) e Monti (1971, 1972) são exemplos de abordagens dessa natureza. 

Esses modelos, segundo Baltensperger, caracterizam-se por praticamente rejeitar por 

completo os aspectos de custo dos recursos nos negócios bancários e determinam a escala e a 

estrutura do portfólio por meio da maximização da receita com função de demanda 

exogenamente definida pelos clientes. O autor prossegue afirmando que tal procedimento não 

parece ser uma solução satisfatória, visto que, numa situação em que o banco seja forçado a 

atuar como tomador de preço, o modelo se destrói completamente. Sua conclusão é que um 

modelo que funcione exclusivamente por conta da hipótese de monopólio está falhando em 

algum ponto e não é capaz de oferecer um entendimento amplo e satisfatório do 

comportamento do banco (idem). 
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Klein (1971)5 considera que a instituição financeira pode escolher três tipos de ativos 

reservas em moeda, títulos públicos e empréstimos - e igualmente três obrigações -

depósitos à vista, depósitos a prazo e capital próprio. A definição da estrutura ótima de ativos 

e passivos, bem como do tamanho da firma, parte da premissa de que o banco é tomador de 

preço no mercado de títulos públicos, mas tem poder de monopólio nos mercados de 

empréstimos e dos dois tipos de depósitos. O patrimônio do banco é exogenamente 

determinado. Assim, o total de fundos disponível para o banco é dado por: 

(36) 

onde W é o patrimônio líquido e Bi o depósito do i-ésimo tipo, com rendimento igual a Ri. 

Tomando por ai a proporção de F obtida pela emissão de depósitos, ou seja, Bi = a;F, a 

equação acima pode ser reescrita da seguinte forma: 

F=W+FIa, ou (37) 

Os fundos adquiridos são alocados em n classes de ativos. Denotando por JÇ. a 

proporção do total de fundos F alocados no j-ésimo tipo de ativo, a taxa de retomo esperada 

dos fundos será dada por: 

(38) 

ou seja, o retomo esperado dos fundos será igual à diferença entre o somatório do rendimento 

esperado dos ativos e o somatório do custo de captação de depósitos. Assim, o retomo sobre o 

patrimônio líquido será: 

(39) 

5 Essa exposição foi desenvolvida com base em Baltensperger (1980) e Sobreira (1998). 
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Para otimizar o modelo, é preciso, inicialmente, definir os retornos associados a cada 

tipo de ativo - empréstimos, títulos públicos e reservas de liquidez (moeda). A demanda por 

empréstimo do público é definida em função da taxa de juros do contrato e de variáveis 

exógenas que definem suas preferências, sendo negativamente relacionada com a taxa de 

. . 
Juros, ou seja: 

r = !(XL ), (40) 

Para as operações de empréstimo, a taxa de juros é ajustada conforme o nsco de 

crédito do tomador, e em conseqüência disso, a taxa esperada nessas operações será menor 

que a taxa de juros, ou seja, EL < r. Dessa forma, o retomo esperado das operações de 

empréstimo será dado por: 

(41) 

Em vista da premissa de que a firma bancária é tomadora de preços no mercado de 

títulos públicos, o preço desses títulos é definido exogenamente, bem como sua taxa de juros. 

o retomo associado a esse título g é, então, uma variável aleatória com função densidade de 

probabilidade definida por tjJ(g), e a taxa de retomo esperada para esse ativo será: 

00 

E g = J gtjJ(g )dg (42) 
-I 

A proporção de títulos públicos Xg no total do ativo será definida, dessa forma, em 

função da taxa de retomo esperada desses títulos. 

Os ativos de liquidez não fornecem rendimento pecuniário, mas oferecem um retomo 

indireto representado pela redução dos custos de deficiência de reservas ou de iliquidez, os 

quais são definidos por: 



c 

n Jzk(z)dz 
o 
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(43) 

onde c denota o maior desembolso líquido atrelado a uma probabilidade diferente de zero. Ao 

reter um volume de reserva Xr > 0, o retomo implícito para o banco dessa retenção será dado 

por: 

c c 

n J(z - X r Yc(z)dz < n Jzk(z)dz (44) 
Xr o 

Assumindo que k(z) é retangular e igual a Xc _ b)' onde b denota a menor perda de 

depósitos aceitável, o retomo de retenção de reservas pode ser reescrito como: 

n J(z-XrYc(z)dz = n(X r -cr 
Xr 2(c - b) 

(45) 

Em se tratando dos depósitos, devem ser definidos seus rendimentos pagos de forma a 

permitir a otimização do modelo. O banco emite obrigações de depósitos à vista e a prazo, e a 

oferta dessas obrigações é função crescente dos juros, ou seja: 

(46) 

(47) 

para depósitos à vista e a prazo, respectivamente. A proporção de fundos obtido com cada tipo 

de obrigação é denotada por: 

e (48) 
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Definido, então, o retorno dos ativos e o rendimento das obrigações, a equação de 

retorno esperado sobre o patrimônio líquido pode ser reescrita da seguinte forma: 

E = {1+ [D,(R,)+ D2(R2)]}{X h(X )+X E _n[(Xr -C)2]}_(_1 )[R D (R )+R D (R )] 
W W L L g g 2( c _ b) W'" 2 2 2 

(49) 

ou seja, o retorno esperado do banco será dado pela diferença entre o volume total de ativos 

proporcional à participação relativa de cada tipo de ativo e o custo de captação de depósitos. 

Maximizando-se a equação acima, obtém-se a solução do modelo, dada por: 

(50) 

o que significa que o banco emprestará até o ponto em que o retorno marginal dos 

empréstimos for igual ao retorno marginal esperado dos títulos públicos. O nível de retenção 

de moeda também será determinado pela igualdade do retorno marginal implícito da moeda e 

o retorno esperado dos títulos públicos, ou seja, Er = Eg. 

Com relação às obrigações, a taxa de juros paga aos depósitos à vista e a prazo é igual 

à taxa de retorno sobre o portfólio ajustada pelas respectivas elasticidades de oferta dos 

depositantes, dessa forma: 

e (51) 

Resumindo esse modelo, a firma bancária determina os níveis das taxas de juros e 

volumes de empréstimos e depósitos tendo como dados a taxa de juros dos títulos públicos, a 

demanda por empréstimos e a oferta de depósitos. O retorno sobre o patrimônio líquido é 

definido pela relação entre o retorno esperado dos fundos e o capital próprio do banco. A taxa 
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das operações de empréstimo é ajustada conforme o risco de crédito do tomador, e será menor 

que a taxa de juros, isto é, EL < r. A proporção de títulos públicos Xg no total do ativo será 

definida em função da taxa de retomo esperada g desses títulos, que é uma variável aleatória 

com função densidade de probabilidade rjJ(g). As reservas de liquidez não oferecem 

rendimento pecuniário, mas proporcionam um retomo implícito em termos de redução dos 

custos de iliquidez definido por Xr. O rendimento das obrigações é uma função crescente da 

taxa de juros, e iguala a taxa de retomo do portfólio ajustada pelas diferentes elasticidades de 

oferta dos depositantes. Maximizando-se a equação de retomo esperado sobre o patrimônio 

líquido, o banco determina simultaneamente a escala de operação e a composição de ativos e 

paSSIVOS. 

Modelos de recursos reais 

A característica principal desses modelos é considerar os aspectos reais, ou custos de 

produção, da atividade bancária para determinação da escala de operação e da composição das 

estruturas ativa e passiva. De acordo com Baltensperger (1980), essa abordagem tem sido 

enfatizada por Pesek (1970) e Saving (1977), e também por Towey (1974), e Sealey e Lindley 

(1977). Essencialmente representam modelos puros de "custos de produção" da firma 

bancária, isto é, explicam o tamanho e a estrutura dos passivos e ativos bancários puramente 

em termos dos fluxos dos custos dos recursos reais para geração e manutenção desses 

estoques, com ênfase particular no custo de produção de depósitos (BALTENSPERGER, 

1980, p. 30). 

Considere que a produção e manutenção de todos os diferentes tipos de ativos e 

paSSIVOS de um banco ocorram de forma independente. Dessa forma, haverá uma função 

produção distinta para cada i ativos ej passivos: 
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e (52) 

onde Vi,h denota a quantidade de recursos (input) do tipo h empregados para a produção do 

ativo i, e Vj.h, a quantidade de recursos do tipo h utilizados para produzir a obrigação j. A 

interação técnica entre as várias atividades pode ser especificada da seguinte forma: 

(53) 

A função lucro a ser maximizada pela firma bancária é dada por: 

7r = "2:.riEi - LijDj - LWhVh (54) 
h 

sujeita às funções produção Ei e Dj, à restrição de balanço Li E, = L} Dj (1- k,), e aos 

preços ri, ij e Wh determinados pelo mercado - ou às correspondentes funções demanda e 

oferta Ei' Dj e VII, caso o banco atue estabelecendo preço em algum desses mercados. A 

variável Wh denota o preço de aluguel do insumo h no período de decisão. 

A determinação conjunta da estrutura ativa e da escala de operação é realizada, 

inicialmente, considerando-se os depósitos como de um único tipo e não levando em conta o 

custo de insolvência e o risco de crédito (default), os quais são incorporados mais adiante, 

juntamente com o capital próprio da firma. Decorre daí a seguinte restrição de balanço: 

R+E=D (55) 

onde R, E e D denotam, respectivamente, as reservas, os empréstimos e os depósitos. 

Devido à incerteza sobre o comportamento dos depósitos, existem custos associados à 

administração da liquidez. A produção e manutenção das contas de depósitos e dos 
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empréstimos também geram custos adicionais para o banco. Considerando-se, então, esses 

aspectos, a função lucro esperado da firma bancária é definida por: 

E(I1) = rE -iD - C - L (56) 

onde C = C(D, E) denota o custo de produção de depósitos e de empréstimos, e 

Cf) 

L = fp(X - R)f(X)dX representa o custo de administração da liquidez, sendo as taxas r e i 
fi 

exogenamente determinadas. Visto que f(X) é estocástica e depende dos parâmetros 

relacionados ao volume dos depósitos, o custo da liquidez é reescrito da seguinte forma: 

<Xl 

L = O'x fp(x-b)9(X)dX (57) 
R 

onde x = Xl0:1, b = RI 0::1, e X ~N (O, a). 

A otimização de R e D é determinada pelas respectivas condições de primeira ordem, 

sendo que o nível ótimo de empréstimos é obtido por diferença. Assim: 

8E(I1)j - . C L - O _. C L (59) 18D - r -1- D - D - => r-I + D + D 

As equações acima indicam que: (i) o banco deve modificar sua estrutura de ativos a 

fim de buscar rendimentos até o nível em que a receita marginal iguale à soma dos custos 

marginais de produção de crédito e de liquidez; (ii) o banco deve expandir sua escala de 

produção - estrutura de depósitos - até o ponto em que a receita marginal iguale o custo 

marginal. 
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Com relação à determinação conjunta de estrutura de capital e escala de operação, a 

restrição de balanço a ser observada é definida por: 

E=D+ W (60) 

Aqui são introduzidos o risco de crédito, os custos de insolvência e o capital próprio. 

A variável E é endogenamente determinada e os rendimentos provenientes dos ativos g(Y) 

têm distribuição estocástica e dependente do tamanho de E. Dessa forma: 

E(Y) = rE e ay = ay(E), ay' > O (61) 

A função lucro a ser maximizada pela firma é: 

E(IJ) = rE -tD - C(D, E) - S - p(E - D) (62) 

y' 

onde, o custo esperado de insolvência é denotado por S = Ja(Y· - Y)g(Y)dY, P é o custo de 
-00 

oportunidade de utilização do capital próprio, em lugar dos depósitos, para suprir deficiências 

de liquidez, e t é a taxa esperada de juros paga aos depositantes. 

Maximizando-se a função lucro com relação a D e E, são geradas as seguintes 

equações: 

8E(TI)j - r -C -S -p = O 
18E - E E 

(63) 

8E(TI)j --t-C -S +p-O 18D - D lJ - (64) 

sendo esses resultados semelhantes aos obtidos com a otimização da estrutura ativa. 
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A determinação conjunta da estrutura ótima do ativo, do passivo e da escala de 

operação, considerando-se também o custo dos recursos reais, o custo de administração da 

liquidez e os custos de insolvência, tem a seguinte restrição de balanço: 

R +E =D + W=A (65) 

Considerando que exista apenas um tipo de ativo que forneça renda pecuniária e 

também um tipo de depósito, a função lucro esperado a ser maximizada é dada por: 

E(ll) =rE-tD-C(D, E)-L-S-pW (66) 

A firma bancária possui, então, três variáveis de escolha, e pode optar pelo tamanho 

do portfólio A e mais duas variáveis que caracterizem as estruturas do lado ativo e do lado 

passivo. Fazendo a = E/A, o que implica em 1 - a = RIA, e 5 = D/A, donde 1 - 5 = W/A, a 

função lucro esperado acima pode ser reescrita da seguinte forma: 

E(ll) = raA -t5A - C(A, a, 5) - L (A, a, 5) - S(A, a, 5) - p(1- 5)A (67) 

= [ar - 5t -(1- 5)p}A - C(A, a, 5) - L(A, a, 5) - S(A, a, 5) (68) 

Baltensperger conclui que "a otimização com respeito a A, a e 5 determina a 

estrutura ótima do portfólio de ativos e passivos do banco, assim como a escala ótima em 

termos dos parâmetros delineados nas funções de custo e de retorno, e num modelo dessa 

natureza as decisões são tomadas de forma interdependente" (BAL TENSPERGER, 1980, 

pp. 35-6). 

Modelos de corretagem 

o argumento central dos modelos de corretagem é que, em determinadas condições de 

volatilidade da taxa de juros, a firma bancária opta por migrar das atividades típicas de 
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transformação de ativos para atividades de corretagem (broker), com o objetivo de maximizar 

seus ganhos. Os trabalhos de Deshmukh et ai (1983), Ho e Saunders (1981), e Bierwag, 

Kaufman e Toevs (1982) representam abordagens desse tipo, de acordo com Santomero. 

Seguindo a exposição de Sobreira (1998), a partir de um modelo no qual (i) a 

atividade de transformação de ativos implica necessária e exclusivamente em descasamento 

da duração do ativo e do passivo, (ii) a demanda por empréstimos e a oferta de fundos é 

perfeitamente elástica para o banco, quer exerça a função de transformador de ativos ou de 

broker, (iii) existe a incerteza quanto às taxas de juros da concessão e tomada de empréstimos, 

e (iv) a escala de operação do intermediário financeiro é limitada, Deshmukh et ai (1983) 

buscam identificar em que medida a incerteza, representada por uma taxa de juros crescente 

em tamanho ou volatilidade, afeta a atividade clássica de transformação de ativos. 

Os depósitos e ativos desse modelo são homogêneos, e não existem reservas nem 

capital próprio, de forma que o volume de recursos captado pelo banco é totalmente carreado 

para operações de empréstimo. A taxa de juros incerta cobrada pelo banco nas operações 

ativas é denotada por r, e este, visando obter spread positivo, irá pagar pelos recursos 

captados uma taxa também incerta Cb, de forma que r - Cb > o. O banco capta um volume de 

recursos Lo ~ L à taxa corrente Co. 

o banco, ao atuar como transformador de ativos, está sujeito a dois tipos de risco: de 

taxa de juros e de sobretaxa de captação. No primeiro caso, o risco é representado por uma 

taxa de captação maior que o rendimento auferido com os empréstimos, ou seja, r < Cb. O 

risco de sobretaxa de captação ocorre quando se paga uma taxa de juros pelos depósitos acima 

daquela que vai vigorar em determinado horizonte de tempo no futuro, isto é, Co > Cb. No 

caso de exercer atividades de corretagem, o banco deixa de incorrer no risco de taxa de juros, 
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mas não consegue evitar que pague pelos depósitos, no futuro, uma taxa maior que a vigente, 

ou seja, Cb > Ca . 

Dessa forma, as duas estratégias de atuação - transformador de ativos ou corretagem -

envolvem o risco de pagar mais pelos depósitos, seja no presente, seja no futuro. O diferencial 

entre uma estratégia ou outra será, então, o saldo inicial de fundos emprestáveis que o banco 

irá reter, ou seja, o problema do banco está em definir o volume Lo a ser captado, a fim de 

maximizar o lucro esperado dado por: 

7r(Lo) = E(r)Lo + (L - Lo)E[max(r - Cb, O)J - CaLo (69) 

Em vista disso, a atuação do banco poderá ser de duas formas: 

se r> Cb ~ o banco capta recursos adicionais no montante L - Lo; 

se r < Cb ~ o nível de captação não ultrapassará Lo, mas irá emprestar os fundos já 

captados, a fim de evitar recursos ociosos com retomo nulo. 

A decisão de captar recursos será tomada, então, em função da taxa de empréstimo r e 

do custo dos depósitos Cb. A escolha de Lo, prosseguem os autores, se dará em dois cenários 

possíveis. 

No primeiro cenário, ocorre incerteza quanto à taxa r, mas Cb é conhecida. Nessa 

situação, assume-se que a taxa de captação corrente é menor que no futuro, ou seja, Cb > Ca, 

de forma a estimular o banco a realizar operações de empréstimo. Dito isso, a captação de 

recursos se dará no nível: 

Lo =L 

Lo = O 

quando 

quando 

E(r)- Ca ~ E[Max(r - Ch ,O)] 

E(r)- Ca < E[Max(r - Ch ,O)] 
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ou seja, no primeiro caso, a firma bancária escolherá transformar ativos, visto que o ganho 

marginal esperado das operações de empréstimo é maior que aquele de emprestar fundos 

captados mais tarde à taxa Cb. Como conseqüência, o banco captará recursos antecipadamente 

e estará exposto a variações na taxa de juros. No segundo caso, a decisão de tomar recursos 

emprestados somente ocorrerá depois que a taxa de juros do empréstimo for conhecida, e o 

banco se comportará como broker6
. 

Uma elevação na incerteza ou no nível da taxa r também influencia a atuação da firma 

bancária. Um crescimento no grau de incerteza da taxa de empréstimos, que consiste na 

elevação do desvio padrão da distribuição de probabilidade dessa variável, eleva o valor do 

termo E[Max(r - Cb)} sem alterar o lado direito das inequações, o que compele o banco a 

atividades de corretagem. De efeito oposto, um aumento no nível da taxa de juros de 

empréstimos eleva a média da distribuição sem alterar seu desvio padrão, o que fará com que 

o banco opte pela atividade clássica de intermediação financeira. 

No segundo cenário, ocorre incerteza quanto ao custo dos depósitos, mas a taxa de 

empréstimos é conhecida. Aqui, prevalecem as mesmas condições de escolha de estratégias 

de atuação - transformação de ativos ou corretagem - do cenário anterior, e os efeitos 

decorrentes da elevação da incerteza ou do nível do custo de captação apresentam resultados 

semelhantes. 

Assim, uma elevação estocástica nas taxas de juros - tanto de depósito como de 

empréstimo - empurra o banco na direção de sua atividade mais tradicional de transformador 

de ativo, enquanto que uma elevação no grau de incerteza envolvendo essas taxas tem o efeito 

diametralmente oposto, qual seja, toma o banco cada vez mais um broker (SOBREIRA, 1998, 

p.30). 

6 O mesmo que corretor. 
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CONCLUSÃO 

Este capítulo empreendeu uma revisão da literatura a respeito dos modelos de comportamento 

da firma bancária, iniciando a exposição pelas razões teóricas que justificam a existência da 

intermediação financeira na economia, passando pela especificação do problema da firma 

bancária - maximizar riqueza - e discursando mais detidamente sobre os modelos de alocação 

de ativos, de escolha de passivos e modelos completos. 

Um aspecto geral a ser considerado em todas as categorias apresentadas diz respeito à 

parcialidade das análises, em vista da necessidade de simplificação dos modelos. Ainda que a 

proposta dos autores seja oferecer uma base teórica que explique o comportamento dos 

bancos num aspecto ou noutro - alocação de ativos, escolha de passivos, otimização conjunta 

de recursos -, a delimitação do campo de análise desconsidera os efeitos decorrentes de outras 

variáveis definidas como exógenas sobre as quais a instituição financeira pode ter algum 

poder de influência, o que acaba não sendo captado no modelo. Além disso, essas visões 

parciais devem ser consideradas com cautela, pois, ao tratar de apenas um determinado 

assunto ou elemento específico da realidade, corre-se o risco de perder a noção de conjunto do 

banco e do inter-relacionamento das decisões que podem afetar o resultado da firma. 

Analisando-se cada categoria separadamente, as seguintes questões são verificadas: (i) os 

modelos de alocação de ativos, ao fixarem exogenamente a estrutura passiva dos bancos, não 

consideram a capacidade desses de influenciar a captação de recursos, seja por alterações nas 

taxas de remuneração oferecidas aos clientes com o objetivo de direcioná-los para uma ou 

outra categoria de produto de captação, ou por meio de ações de marketing; (ii) os modelos de 

escolha dos passivos apresentam situação análoga à anterior, porém em posição oposta, ou 

seja, tomam como definida a estrutura ativa e restringem as decisões da firma bancária à 

melhor composição de seus passivos. Dessa forma, não levam em conta o poder discricionário 
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dos bancos de direcionar seus recursos livres para operações de crédito em determinados 

segmentos de mercado ou para aquisição de títulos e valores mobiliários, ou ainda para 

participação direta em outros empreendimentos; (iii) os modelos duais buscam uma solução 

conjunta para a firma bancária, porém sua capacidade analítica é restrita ou por um 

pressuposto de poder de determinação de preço - modelos de monopólio -, por restringir as 

estruturas ativa e passiva dos bancos a poucos elementos - modelos de recursos reais -, ou 

ainda por considerar somente a influência da taxa de juros nas decisões da empresa - modelos 

de corretagem. 

Não obstante essas considerações, os modelos de firma bancária compõem um arcabouço 

analítico bastante útil, e cabe ao pesquisador reconhecer suas limitações e desenvolver 

análises mais amplas que abordem diversos aspectos conjuntamente, com a utilização, por 

exemplo, de modelos de categorias distintas. 

o próximo capítulo é dedicado a caracterizar a tesouraria, que vem a ser uma área, ou função, 

da organização bancária de muita importância para a formação de seu resultado. A estrutura 

do banco, então, é recortada com o objetivo de se destacar essa função específica para uma 

análise mais detalhada de seu funcionamento, tomando-se a cautela necessária para preservar 

a coerência das ações da tesouraria com o objetivo maior da firma bancária de maximização 

do lucro. 
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CAPÍTULO 2 - TESOURARIAS BANCÁRIAS 

o primeiro capítulo abordou os modelos da firma bancária, com o objetivo de se caracterizar 

esse tipo de organização, o contexto onde atua e as principais decisões com as quais se 

envolve. O foco de atenção do capítulo que ora se inicia é a tesouraria bancária, que vem a ser 

um conjunto de funções destinadas a operar os fluxos de paramentos e recebimentos do banco 

para garantir a maximização do lucro, que pode compor um órgão específico da instituição, 

ou um sistema tesouraria formado por diversos órgãos distintos. 

Por que a tesouraria bancária? O Acordo de Capitais da Basiléia prevê que as atividades dos 

bancos devam ser segmentadas em linhas de negócios distintas, a fim de se calcular 

separadamente o capital regulatório de risco operacional exigido para cada uma delas. Sendo 

assim, a opção pela tesouraria insere-se nesse contexto, destacando-se como uma área 

particular de muita importância para a formação do resultado global do banco. 

A tesouraria bancária é um assunto bastante discutido na literatura acadêmica, particularmente 

quanto ao gerenciamento de reservas bancárias presente nos modelos de alocação de ativos 

apresentados no capítulo anterior. Entretanto, o escopo da administração da tesouraria não se 

restringe a questões de reservas, sendo mais amplo e abordando o aspecto de liquidez da 

instituição financeira. Dessa forma, este capítulo tem por objetivo caracterizar as tesourarias 

dos bancos. 

A primeira seção do capítulo aborda o funcionamento do mercado interbancário, das reservas 

bancárias e conceitua a tesouraria. Essa seção conecta-se diretamente à Seção 1.1, pois é a 

partir daquela que são desenvolvidos seus conceitos, devendo, portanto, ser encarada como 

uma continuidade da discussão iniciada no capítulo anterior. 
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Na segunda seção é apresentado o problema da tesouraria bancária, desenvolvido 

analogamente ao problema geral da firma bancária discutido na Seção 1.2, mas, enquanto que 

naquela seção o problema do banco é maximizar uma função-objetivo de riqueza final, nessa 

a questão envolve a maximização do resultado da liquidez. 

A terceira seção discorre sobre a determinação do nível de liquidez do banco, custos de 

operação da tesouraria e propõe critérios para avaliação do desempenho da tesouraria que 

poderiam ser aplicados pelos gestores dos bancos. 

Por fim, as conclusões encerram o capítulo. 
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2.1. Mercado interbancário, reservas bancárias e tesouraria. 

o mercado interbancário é o palco onde ocorrem as diversas transações de ativos entre 

instituições financeiras e também entre essas e o Banco Central. Na prática, é nesse mercado 

onde ocorre a formação da taxa de juros básica do mercado monetário, ou seja, o locus onde a 

execução da política monetária se concretiza. 

Uma das funções do sistema bancário é a manutenção de um sistema de pagamentos 

adequado à liquidação das transações realizadas na economia (CARVALHO et aI, 2000, p. 

145). Diariamente, os agentes econômicos realizam trocas comerciais e financeiras que 

modificam a posição de suas contas de depósitos nos bancos. Ao longo do dia, os bancos 

acompanham a movimentação de fundos monetários com o objetivo de maximizar ganhos 

com os excedentes de caixa, ou de minimizar custos de captação de recursos. Dessa forma, 

alguns bancos, cujos depósitos excederam as retiradas, apresentam-se superavitários, ao passo 

que outros, com saques maiores que os depósitos, apresentam-se deficitários. O zeramento 

dessas posições ocorre no mercado interbancário, onde os bancos transacionam recursos 

monetários com o objetivo de equilibrar seus fluxos de caixa. A concretização das transações 

interbancos se dá por intermédio de depósitos ou retiradas na conta de reservas bancárias. 

A reserva bancária consiste numa conta-corrente mantida pelas instituições financeiras 

no Banco Central, para atendimento das exigências determinadas pela autoridade monetária. 

O saldo dessa conta é formado por recolhimentos voluntários e movimentos compulsórios que 

são calculados sobre um certo percentual dos depósitos à vista, de poupança, dos depósitos a 

prazo e dos adiantamentos de contrato de câmbio-exportação. O cálculo desses recolhimentos 

será tratado na próxima seção, mas, a título de ilustração, esse é realizado durante um 

determinado intervalo de tempo, findo o qual o banco deverá apresentar saldo na reserva 

compatível com a média dos depósitos observada naquele período. 
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Em vista de imperfeições de mercado, as transações interbancárias não são suficientes 

para o zeramento das posições de reserva dos bancos, fato que pode ocasionar em flutuações 

indesejáveis nas taxas de juros. Assim, o Banco Central age no mercado interbancário com o 

objetivo de calibrar a oferta de reservas às estimativas de demanda. Conforme Carvalho et aI 

(idem, p. 147): 

"( . .) além de prover os bancos com o volume de reservas compatível com 

seus objetivos de política, o Banco Central vai procurar moldar a demanda 

de modo a obter o nível requerido para a taxa de juros, procurando evitar 

também flutuações excessivas que não só sinalizam de modo imperfeito os 

propósitos da autoridade como dificultam a operação eficiente do 

mercado. " 

Em resumo, no mercado interbancário as instituições financeiras transacionam 

recursos com o objetivo de equilibrar seus saldos na conta de reservas bancárias mantidas no 

Banco Central, sendo que da interação entre oferta e demanda de reservas é determinada a 

taxa de juros de curto prazo. O Banco Central atua no interbancário provendo reservas para 

evitar desequilíbrios indesejáveis e também para adequar o volume de reservas aos objetivos 

de política monetária. A Figura 2.1 descreve esquematicamente esse mercado. 

No âmbito dos bancos, a administração das reservas e das operações no mercado 

interbancário está afeita à tesouraria, cUJo objetivo primordial é manter a li qui dez da 

instituição em níveis adequados, tendo em vista a maximização de lucros e o atendimento de 

exigências legais impostas pela autoridade monetária. A função de tesouraria dos bancos 

engloba, como atividades-fim, a gestão do fluxo de caixa, a administração da carteira própria 

de títulos, a realização de operações no mercado interbancário e a liquidação e contabilização 

das operações. Como atividades-meio, a análise de cenários e a gestão de riscos financeiros. 
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Diariamente, as posições ativas e passivas dos bancos sofrem alterações: empréstimos 

são concedidos e resgatados, são comprados e vendidos títulos e valores mobiliários, clientes 

fazem retiradas e depositam fundos em suas contas, certificados de depósito são resgatados e 

adquiridos pelo público, realizam-se depósitos ou saques na conta de reservas no Banco 

Central, enfim, tudo isso visando demonstrar o dinamismo da administração financeira dos 

bancos. Muitos desses movimentos são previsíveis, visto estarem contratualmente fixados ou 

seguirem um certo padrão de comportamento. Porém, principalmente em se tratando de 

posições passivas, muitos dos fluxos de saída de recursos são incertos, fato que aumenta o 

risco do banco não possuir fundos disponíveis para fazer frente às demandas dos depositantes 

ou às exigências legais. Nesse contexto, o objetivo fundamental da administração do fluxo de 

caixa é antecipar essas movimentações de forma a viabilizar a captação de recursos a um 

menor custo possível, no caso de posição deficitária no caixa, ou, em situação de superávit, 

alocar os recursos excedentes em ativos líquidos que ofereçam maior nível de rentabilidade. 

Aliada à gestão do caixa está a administração da carteira própria de títulos. Os bancos 

buscam minimizar o montante de ativos de caixa7
, pois estes não oferecem rentabilidade e 

7 São ativos de caixa: moeda em espécie e exigibilidades compulsórias do Banco Central. 
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alocar recursos além do nível mínimo exigido por lei ou para atender necessidades 

operacionais representa um custo de oportunidade significativo para as instituições 

financeiras. Dessa forma, o montante de recursos que excede esse limite mínimo de ativos de 

caixa é aplicado em títulos e valores mobiliários que ofereçam rentabilidade e que tenham 

liquidez no mercado. 

Os bancos possuem, assim, uma carteira própria de ativos de liquidez, cujo objetivo é 

funcionar como um colchão protetor para os movimentos imprevistos nos depósitos, atender 

requerimentos legais, e também proteger contra descasamentos de prazos e taxas de ativos e 

passivos. São exemplos de ativos de liquidez os títulos públicos e os certificados de depósito 

interbancário. 

Ao formar uma carteira própria, toma-se imperativo gerenciar seus riscos financeiros, 

pois movimentos adversos no mercado podem comprometer a rentabilidade da carteira e a 

própria solvência da instituição. Para tanto, as tesourarias bancárias são permanentemente 

monitoradas por: (i) uma assessoria em gestão de riscos, que constantemente geram 

informações sobre a exposição ao risco; (ii) uma assessoria econômica, que acompanha o 

mercado e elabora cenários com prognósticos sobre as principais variáveis do mercado 

financeiro. 

Finalmente, a concretização das operações realizadas no mercado interbancário é 

executada por intermédio dos sistemas de liquidação financeira. 

Em suma, as tesourarias bancárias ocupam-se da gestão da liquidez da instituição, e 

são compostas pela administração do fluxo de caixa, pela gestão da carteira própria de títulos, 

pela realização de operações no mercado interbancário, pela liquidação e contabilização das 

operações - como atividades-fim - e também pelo monitoramento do cenário e pela gestão de 
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riscos financeiros - como atividades-meio. Um esquema de tesouraria bancária é apresentado 

na Figura 2.2: 
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Figura 2.2 - Tesouraria bancária 
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Conforme visto no capítulo anterior, o recolhimento compulsório é um dos 

instrumentos de execução da política monetária do Banco Central e seu gerenciamento faz 

parte das atividades diárias das tesourarias bancárias. Para o caso dos depósitos à vista, o 

montante de recolhimento compulsório é apurado a partir do saldo da base de incidência em 

um intervalo de tempo denominado período de cálculo e o cumprimento dessa obrigação é 

efetivado por intermédio do depósito do valor exigível na conta de reservas no Banco Central 

ao longo de um período de tempo chamado de período de movimentação. Havendo 

sobreposição entre o período de cálculo e o de movimentação, ou seja, o início do período de 

movimentação se dá antes do término do período de cálculo, o recolhimento é do tipo 

contemporâneo. No caso de não haver sobreposição entre os períodos, podendo inclusive 

existir um intervalo de alguns dias entre eles, então o recolhimento é do tipo defasado. 

No Brasil, a sistemática adotada é do tipo defasada, com intervalo de um dia entre o 

período de cálculo e o período de movimentação. As instituições financeiras são divididas em 

dois grupos - A e B - ambos com período de cálculo e de movimentação de cinco dias, exceto 

finais de semana. A Figura 2.3 esquematiza os períodos de cálculo e de movimentação para o 

caso brasileiro: 



QUA QUI SEX • SEG TER QUA QUI SEX : SEG : TER QUA QUI SEX SEG 

Grupo A Período de cálculo Período de movimentação 

Grupo B I Período de cálculo I I Período de movimentação 

FIgura 2.3 - Período de cálculo e movimentação do compulsório no Brasil 
(Carvalho et aI ,2000: 131) 
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Considerando a possibilidade do banco não atender a exigência regulamentar de saldo 

de reserva, seu montante ótimo será aquele que iguala o custo marginal de oportunidade de 

retenção de reservas e o custo esperado de redução da liquidez (FREIXAS e ROCHET, 1998: 

228). Dessa forma, a determinação da estratégia de gerenciamento do saldo de reserva no 

decorrer do período de movimentação deverá levar em conta a maximização do lucro 

esperado pelo banco. Seguindo a exposição de Freixas e Rochet (1998), o lucro esperado pelo 

banco é dado por: 

I1(R) = rL (D - R) + rR - rpE[Max(O,x- R)] (70) 

onde R é o nível de reservas a ser mantido, cuja taxa de remuneração é dada por r; D - R 

denota o volume de recursos captados, deduzidos do montante de reserva, a serem 

direcionados para operações de empréstimo, com taxa de remuneração rL; X é uma variável 

randômica que representa o volume de saques ao final do período, que, na ocorrência de 

x- R> O, deverá ser paga uma taxa de penalidade equivalente a rp. A fim de que os bancos 

sejam estimulados a emprestar os recursos captados e ao mesmo tempo bem administrar sua 

liquidez, assume-se que rp > rL > r. 

o custo esperado da iliquidez rpE[Max(O, x - R)] é uma função convexa de R - ou 

seja, esse custo aumenta mais que proporcionalmente conforme o volume de saques supere o 

nível de reservas -, diferenciável sob o pressuposto de que a variável randômica x possui 

densidade contínuaf(x). Assim, denotando por C(R) esse custo, temos, 



C(R) = rp .(',,( ~- Ry(X)dx 

C(R) = _rp.('ú f(x)dx = -rp prob[~ ~ R] 

C"(R) = rpf(R) ~ O 

o que implica na concavidade de II(R), cujo máximo é dado por: 

I1'(R) = -(rL - r) + rp Prob[x ~ R)] = O 

e o nível ótimo de reservas R* é determinado pela seguinte relação: 

[
- ] r - r Probx~R' =~ 
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(71) 

(72) 

(73) 

(74) 

(75) 

A igualdade acima implica na necessidade do banco conhecer a probabilidade de 

x- R ~ O, a fim de maximizar seu lucro II(R). Dessa forma, a firma bancária poderá investir 

em informação visando minimizar a probabilidade de não atendimento dos requerimentos de 

reserva, e poder dispor de maiores recursos para realização de operações ativas mais 

rentáveis. 

2.2. O problema da tesouraria bancária. 

o objetivo central das tesourarias bancárias, conforme dito anteriormente, é gerir a 

liquidez da instituição. Porém, deve ser feita a devida distinção entre liquidez e reserva 

bancária, a fim de que as questões de liquidez das instituições bancárias não fiquem restritas 

aos aspectos de gerenciamento de reservas. Liquidez é definida como "a capacidade de uma 

pessoa fisica ou jurídica de converter ativos em moeda corrente ou em investimentos de 

liquidez imediata sem incorrer em perdas significativas" (DOWNES, 1993, p. 277), ou ainda 

como a "qualidade possuída por certos ativos de serem transformáveis em dinheiro sem 



65 

incorrer em perdas [significativas], em dado momento no tempo" (NEUMAN, 1936, p. 81).A 

preferência por liquidez, confonne a teoria keynesiana, se dá por motivos de transação, de 

precaução ou de especulação (CHICK, 1991, p. 2), e a tesouraria se comporta de maneira a 

balancear esses três aspectos. 

Neuman (1936) discorre sobre o conceito de liquidez, e faz uma distinção importante 

entre a liquidez de um ativo, ou grupo de ativos, e de um indivíduo8 ou grupo de indivíduos. 

Enquanto que a primeira está relacionada às qualidades intrínsecas do ativo, a última consiste 

no somatório das liquidezes dos ativos em poder do indivíduo. Assim, no caso dos bancos, o 

conjunto de ativos de liquidez abrange, além das reservas, outros ativos monetizáveis no 

curtíssimo prazo. 

Dessa fonna, os ativos de liquidez de um banco são fonnados por dois grupamentos 

distintos: (i) disponibilidades - composto pelos saldos de caixa, de reservas em espécie e de 

aplicações em ouro - e (ii) carteira de títulos - composto pelos títulos de renda variável, 

derivativos, e títulos de renda fixa. Denotando, então, as disponibilidades por R e a carteira de 

títulos por K, a liquidez da finna bancária é definida como: 

L=R+K (76) 

o problema da finna bancária especificado nas equações (4), (5) e (6) demonstra que, 

para maximizar a riqueza, o banco optará por ativos mais rentáveis, ao mesmo tempo em que 

buscará fontes de financiamento de menor custo. Considerando uma situação de mercado que 

induza o banco a privilegiar a atividade de transfonnação de ativos, e levando-se em conta o 

fato de que, em equilíbrio, a rentabilidade dos ativos apresenta relação inversa com a liquidez 

(NEUMAN, 1936, p. 92), esse adotará uma política de tesouraria que minimize a liquidez em 

8 O autor utiliza esse termo para designar uma pessoa ou uma empresa, ou seja, a denominação indivíduo refere
se a uma unidade econômica. 
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relação aos demais ativos, atentando, porém, para a necessidade de mantê-la em nível 

compatível com as oscilações aleatórias dos depósitos. 

Dada a impossibilidade de que a liquidez seja nula - E(L) > 0, e visto que a taxa de 

remuneração de R é inferior à de K, ou seja, rR <rK, a tesouraria poderá atuar de duas formas 

distintas: (i) no caso em que apresente excedente de recursos, irá aplicá-lo na aquisição de 

ativos de liquidez com taxa de remuneração atraente; e (ii) na situação de déficit de recursos, 

buscará fontes de financiamento de menor custo possível. Dito de outra maneira, a tesouraria 

irá maximizar o resultado da liquidez, aplicando os superávits em ativos rentáveis, e captando 

recursos de baixo custo para cobrir as necessidades de liquidez. 

Assim, analogamente ao problema da firma bancária de Santomero (1984) apresentado 

na Seção 1.2 e estreitamente relacionado a ele, a tesouraria se depara com o problema de 

maximizar uma função-objetivo de resultado final da liquidez em dado intervalo de tempo. 

Formalizando, então, o que foi exposto, a tesouraria bancária irá solucionar o seguinte 

problema: 

MaxE[V(LtH )] (77) 

sujeita a 

(78) 

e 

A = L/A, A; - L} rF}Fj -C(A;,FJ =~ 
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I
_
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L

I
_

1 

(79) 
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onde, 

V(*) == função-objetivo 

(LI + d == valor do resultado final da liquidez no horizonte de tempo r 

AI == taxa de resultado por unidade de liquidez no período t 

r Ai == retomo do ativo de liquidez i 

Ai == ativo de liquidez da categoria i 

rFj == custo de financiamento da liquidez) 

F; == financiamento da liquidez da categoria} 

C(*) == função custo de operação da tesouraria 

As condições de primeira e segunda ordem de (77) são: 

e (80) 

donde se conclui que a tesouraria busca atingir um ponto no qual o resultado final da liquidez 

seja maior, tendo em vista seu comportamento com relação ao risco. Sendo neutra ao risco, ou 

seja, quando a2vjaL7+r = O, o foco da tesouraria está na maximização do resultado. No caso 

de aversão ao risco - a2v j aL7+r < O-considera a relação riscolretomo do seu portfólio de 

ativos. 

2.3. Nível de liquidez, custos de operação e desempenho da tesouraria. 

o nível de liquidez do banco decorre de uma determinação estratégica da instituição, a 

qual está intrinsecamente relacionada ao comportamento dos depositantes. Quanto maior for a 

diferença entre o volume esperado de depósitos em determinado tempo e o efetivamente 

realizado - fato que indica desconhecimento do banco com relação ao comportamento de seus 

passivos - maior será a necessidade de manter ativos de liquidez, em vista do atendimento dos 

requerimentos de reserva, fato que acarreta em menor disponibilidade de recursos para 

operações mais rentáveis. Essa situação é decorrente da condição de equilíbrio de balanço, 

dada por: 
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L+A=D+E (81 ) 

ou seja, o total dos ativos do banco - que por questões de simplicidade é definido pela soma 

da liquidez L mais os demais ativos A - deve ser igual ao total de seus passivos - dado pelo 

somatório dos depósitos D e capital da empresa E. 

Assim, conforme já exposto na Seção 2.1, o banco, visando maximizar seu lucro, irá 

realizar investimentos em informação a fim de conhecer a probabilidade de não atendimento 

dos requerimentos de reserva. Esses investimentos poderão ser feitos: (i) por meio do 

desenvolvimento e uso de modelos de previsão do comportamento dos depósitos, capazes de 

oferecer um suporte adequado ao processo de tomada de decisão quanto ao nível de liquidez; 

(ii) com a mudança do perfil dos passivos do banco, por intermédio do uso de produtos de 

captação menos voláteis e de maior atratividade para os clientes, como, por exemplo, 

certificados de depósito com taxa de remuneração diferenciada. 

Não obstante a possibilidade de implementar essas medidas, a resposta dos 

depositantes poderá não corresponder às expectativas da instituição. Assim, o nível-alvo de 

liquidez do banco é definido em função do comportamento estocástico dos depósitos 

bancários. No caso da tesouraria, porém, o nível de liquidez é um parâmetro dado pela 

administração do banco e servirá como norteador de sua atuação. 

Os custos de operação dizem respeito aos recursos reais empregados para gerir a 

liquidez do banco, ou seja, toda a estrutura física - instalações, pessoal, equipamentos, etc -

utilizada no ambiente de tesouraria. Em vista do fato da tesouraria ser a área do banco mais 

próxima do pulso do mercado e, por conseguinte, ter mais condições de oferecer subsídios 

para a definição das estratégias de liquidez da instituição, os investimentos de informação 

serão preferencialmente a ela direcionados. Os custos operacionais da tesouraria serão 

eficientes na medida em que esse investimento resulte em (i) maior previsibilidade do 
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comportamento dos depósitos, o que permitirá trabalhar com níveis mínimos de liquidez, (i i) 

possibilite direcionar os excedentes para ativos de liquidez mais rentáveis, ou ainda (iii) 

identificar fontes menos dispendiosas de financiamento. 

Considerando, então, o problema da tesouraria bancária especificado em (77), (78) e 

(79), o seu desempenho será avaliado com relação à eficiência financeira e também quanto à 

eficiência operacional. No primeiro caso, a eficiência financeira da tesouraria se dará na 

medida em que consiga obter um spread significativo, ou seja, o diferencial entre a receita 

fornecida pelos ativos de liquidez e o custo de financiamento da liquidez seja capaz de gerar 

um resultado positivo suficiente para, no mínimo, cobrir seus custos operacionais, ou seja: 

(82) 

onde" rA A - " rp F denota o spread da tesouraria. L..,; , ' , L..,;} :J } 

Quanto à eficiência operacional, apenas para complementar o que já foi dito 

anteriormente, esta ocorrerá no ponto em que o custo marginal dos investimentos realizados 

na tesouraria iguale o retorno marginal resultante da maior eficiência financeira. 

Em suma, a definição do nível de liquidez de um banco é estabelecida em função do 

grau de conhecimento da instituição com relação ao comportamento aleatório dos depósitos, 

sendo esse nível um parâmetro dado para a tesouraria. Em vista disso, a tesouraria irá alocar 

ou captar recursos conforme o saldo esteja acima ou abaixo desse parâmetro. A fim de 

maximizar o lucro, o banco realizará investimentos na tesouraria de forma a obter melhores 

informações com relação ao comportamento dos depósitos, e assim poder dispor de maiores 

recursos para operações de crédito, de maior retorno. Esses investimentos se traduzirão em 

custos operacionais, que serão eficientes conforme os recursos alocados na tesouraria 

proporcionem maior previsibilidade dos movimentos dos depósitos. Por fim, a avaliação do 
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desempenho da tesouraria pode ser feita considerando sua eficiência financeira, na medida em 

que obtenha spread suficiente para cobrir seus custos de operação, e também a eficiência 

operacional, aspecto já citado anteriormente. 

CONCLUSÃO 

A tesouraria bancária foi o tema central debatido neste capítulo, iniciando a exposição pela 

caracterização do mercado interbancário, passando posteriormente para a questão do 

gerenciamento de reservas bancárias e conceituando a tesouraria. O capítulo também introduz 

o problema da tesouraria bancária, e encerra com uma discussão sobre o estabelecimento do 

nível de liquidez do banco, custos de operação da tesouraria e sugerindo alguns parâmetros 

para avaliar seu desempenho. 

O problema da tesouraria apresentado na Seção 2.2 tem por objetivo delimitar claramente o 

campo de atuação da tesouraria e quais resultados ela deve gerar, e, como pode ser observado, 

decorre diretamente do problema da firma bancária especificado por Santomero (1984). 

A literatura pesquisada para elaboração deste trabalho não faz referências aos aspectos de 

nível de liquidez, custos e desempenho da tesouraria da maneira que foram abordados na 

última seção. Dessa forma, o debate empreendido naquela seção foi desenvolvido a partir do 

entendimento e da vivência pessoal, e deve ser encarada como uma proposta passível de 

discussão e aperfeiçoamento. 

Conforme já exposto, a escolha pela tesouraria como área distinta de negócios do banco se 

coaduna com as orientações emanadas pelo Comitê de Supervisão Bancária da Basiléia, cujas 

diretrizes para cálculo do capital regulatório para riscos operacionais são baseadas na 

segmentação dos negócios do banco em linhas distintas, sendo apurado o montante de capital 

para cada uma delas. Assim, tendo sido caracterizada a tesouraria bancária, o próximo está 

dedicado a tratar do risco operacional. 



71 

CAPÍTULO 3 - RIsco OPERACIONAL 

A palavra risco tem origem no italiano antigo risicare, e significa ousar (BERNSTEIN, 1997). 

Modemamente, o risco é considerado como parte inerente a qualquer negócio, o qual deve ser 

administrado em vez de evitado. O negócio bancário é uma atividade inerentemente de risco, 

e de sua administração resulta o lucro, ou prejuízo, da instituição. 

Tradicionalmente, o foco de atenção dos bancos direcionava-se para as operações de 

empréstimo, e vigorava a crença de que a maior fonte de risco estava no crédito (CRUZ, 

2003). Com a desregulamentação do sistema financeiro, os bancos passaram a realizar 

operações em novos mercados, tomando mais diverso e complexo seu campo de atuação. 

Nesse contexto, os fatores de mercado que poderiam afetar o resultado da instituição 

cresceram em importância, e o chamado risco de mercado também passou a freqüentar o rol 

de preocupações dos dirigentes de bancos. 

A partir do último decênio do século passado, o risco operacional vem crescendo e se 

firmando como um fenômeno importante a ser gerenciado, e tem demandado a atenção tanto 

dos órgãos supervisores e de regulação do sistema financeiro quanto dos banqueiros. Porém, 

ainda que em outros setores esse assunto esteja incorporado na gestão dos negócios, o 

gerenciamento do risco operacional na indústria financeira está apenas experimentando seus 

pnmelros passos. 

Sendo assim, o risco operacional nas organizações bancárias é o objetivo deste capítulo, que 

em conjunto com os temas debatidos anteriormente, complementa o trabalho. Para isso, o 

capítulo foi estruturado em cinco seções. 
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A primeira seção introduz o assunto, abordando o conceito de risco e a taxionomia utilizada 

na indústria bancária. Como será visto, não existe um critério único ou ideal de classificação 

dos diferentes tipos de risco, e cada autor ou organização utiliza aquele mais adequado aos 

seus objetivos e escopo de análise. A seção também apresenta os riscos básicos do setor 

financeiro: risco de crédito, de mercado, operacional e legal. 

Com base no trabalho de Hindy (1995), a segunda seção apresenta os princípios de 

gerenciamento quantitativo de riscos propostos por aquele autor, e em seguida é apresentado 

um exemplo prático da aplicação desses princípios em um caso de risco de mercado. 

A terceira seção trata do risco operacional, apresentando seu conceito, suas causas e traz 

alguns exemplos de técnicas que podem ser utilizadas para seu gerenciamento. 

Na quarta seção, o risco operacional é incorporado na firma bancária por meio de exercícios 

utilizando o modelo de administração de reservas, no qual esse risco é considerado como um 

requerimento de reserva a ser observado pelo banco, e o modelo de recursos reais, onde o 

risco operacional é tratado como um elemento de custo para a firma. 

A última seção aborda o risco operacional nas tesourarias bancárias, objetivo maior deste 

trabalho. O modelo proposto constitui-se num híbrido de modelo de alocação de ativos e de 

recursos reais, e demonstra o impacto do risco operacional no resultado global da tesouraria. 

A fim de evidenciar a eficiência financeira da tesouraria, o custo de financiamento da liquidez 

é tratado em conjunto com a receita proporcionada pela carteira de ativos, sendo que esse tipo 

de abordagem difere da análise econômica tradicional, que trata agregadamente todos os itens 

de custo. O objetivo dessa abordagem é segregar o resultado financeiro da tesouraria dos 

aspectos reais de custo de operação. 

Analogamente aos anteriores, as conclusões complementam o debate deste capítulo. 
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3.1. Risco: conceito e taxionomia. 

Risco é definido como a possibilidade mensurável de perder ou de não ganhar 

(DOWNES, 1993, p. 454), ou ainda, como a volatilidade de resultados inesperados, 

geralmente o valor de ativos ou passivos de juros (JORION, 2000, p. 3). De maneira formal, o 

risco é dado por: 

(83) 

onde 1[(* é o lucro efetivo ocorrido no período t, e E(lft) denota o lucro esperado ou projetado 

para o mesmo período. 

Fazendo referência ao problema da firma bancária especificado em 1.2, o risco geral 

de um banco pode ser formalmente definido como: 

(84) 

onde V(W)' representa o valor efetivo de riqueza obtida ao final de determinado período e 

E[V (W)] denota o valor esperado dessa riqueza considerado o mesmo período, ou seja, o 

risco da firma bancária é dado pela probabilidade de que o valor realizado da riqueza final 

seja substancialmente diferente do valor projetado, considerado o mesmo horizonte de tempo. 

Tendo em vista que diversos fatores podem influenciar o resultado esperado de um 

banco, o risco é um fenômeno que deve ser tratado de acordo com a natureza da atividade e 

com a pluralidade de tais fatores. "Risco é um conceito 'multidimensional '" (DUARTE JR., 

2000, p. 2), e a literatura especializada tem sugerido diversas formas de classificação, que 

varia conforme o escopo de análise do pesquisador. Por exemplo, o Quadro 3.1, a seguir, 

apresenta uma amostra de categorias de risco propostas por quatro autores diferentes. 
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Quadro 3.1 - Categorias de risco 
Saunders (2000) Jorion (2000) Crouhy et aUi (2000) Downes (1993) 

• Variação de taxa • Mercado • Mercado • Atuarial 
de juros • Crédito • Crédito • Cambial 

• Mercado • Liquidez • Liquidez • Inflação 
• Crédito • Operacional • Operacional • Taxa de juros 
• Operações fora do • Legal • Legal e regulatório • Estoque balanço 

Tecnológico e • Fator humano • Liquidez • 
operacional • Político 

• Câmbio • Liquidação 

• Soberano • Principal 

• Liquidez • Subscrição 

• Insolvência 

Conforme Duarte Jr. (idem), o nsco envolve quatro grandes grupos: mercado, 

operacional, de crédito e legal. O risco de mercado tem origem no ambiente econômico, e está 

relacionado com a possibilidade de perda decorrente de mudanças adversas nos preços de 

ativos, nas taxas de juros, no câmbio, que possam reduzir o valor patrimonial do banco. Esse 

risco, então, tem origem externa e seus fatores causais são exógenos à firma. 

O nsco operacional é interno à própria empresa, e refere-se a perdas potenciais 

resultantes de falhas tecnológicas, inadequação organizacional e erro humano. Além desses 

fatores, eventos externos adversos (p. ex.: catástrofes naturais, atentados) também são 

considerados como causas de risco operacional. 

O risco de crédito tem origem nos negócios do banco e no seu relacionamento com os 

clientes, e decorre da probabilidade de perdas resultantes do não recebimento de valores 

devidos por um ou mais tomadores de empréstimos. 

Por fim, "o risco legal está relacionado a possíveis perdas quando um contrato não 

pode ser legalmente amparado" (ibidem, p. 5), e pode ser causado por documentação 
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insuficiente, falta de representatividade de uma das partes do contrato, ilegalidade, dentre 

outros. 

Em resumo, risco é uma possibilidade de perda ou de não realização de resultados 

esperados, e subdivide-se em diversas categorias. A firma bancária envolve-se com o 

gerenciamento de quatro riscos principais: de mercado, cujos fatores causais são juros, preço e 

moeda; operacional, cujos fatores são tecnologia, pessoas, organização e eventos externos; de 

crédito, tendo por causa a inadimplência; e legal, onde um contrato não pode ser amparado 

por estar em desacordo com a legislação pertinente. A Figura 3.1 apresenta um esquema 

desses riscos com relação à firma bancária. 

Risco 
Operacional 

Risco de 
:\lercado 

i········ 

Banco 

Figura 3.1 - Riscos da firma bancária 

3.2. Gerenciamento quantitativo de riscos. 

Risco de Crédito 

Risco Legal 

Junto com a busca de maximização de receitas e redução de custos operacionais, o 

gerenciamento de riscos tomou-se elemento central para a definição de um desempenho 

superior para os bancos (P ARKER, 1995), pois esse é um fenômeno que apresenta uma dupla 

característica: ao mesmo tempo em que representa perigo de perda, também oferece 

oportunidades de ganhos. Em vista da atividade bancária ser inerentemente de risco, esse deve 
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ser bem administrado - e não evitado - a fim de que a firma possa valer-se das oportunidades 

e proteger-se das ameaças. 

o gerenciamento quantitativo de riscos segue uma estrutura geral composta por quatro 

etapas: (i) mensurar a exposição; (ii) analisar instrumentos; (iii) gerenciar a exposição; e (iv) 

avaliar o desempenho (HINDY, 1995). Essas etapas são relacionadas e se realimentam 

permanentemente, seguindo um ciclo contínuo de gerenciamento de riscos, conforme 

esquematiza a Figura 3.2 a seguir: 

Avaliar 
desempenho 

DE RISCOS 

Mensurar 
exposição 

t; ~ .. 

4C~\ GERENCIAMENTO 

Gerenciar ~'? 
exposição 

"'_' Analisar 
-'< instrumentos 

Figura 3.2 - Ciclo de gerenciamento de riscos 

A primeira etapa do ciclo - mensurar a exposição - consiste na identificação e na 

análise do comportamento dos fatores de risc09
, bem como na maneira com que alterações 

nesses fatores afetam o resultado da instituição. A mensuração de risco pode ser feita com 

base na apuração dos descasamentos de prazos ou de taxas, como, por exemplo, no modelo de 

duration, pelo cálculo da probabilidade de ocorrência de determinado evento, como nas 

classificações de risco dos modelos de escore de crédito, ou ainda pela estimação de um valor 

de perda máxima aceitável, como no caso do modelo de Value at Risk - VaRIO. 

Na seqüência do ciclo, são analisados os diversos instrumentos disponíveis que 

possibilitam rearranjar a posição de risco da instituição em direção a um estado desejado. São 

exemplos desses instrumentos: títulos à venda no mercado, derivativos, securitização, 

9 Termo utilizado por Hindy (1995), fatores de risco são variáveis que influenciam, positiva ou negativamente, o 
valor de um ativo e, por conseguinte, o resultado final esperado de um investimento. No contexto deste trabalho 
tem o mesmo significado de fatores causais. 
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alterações de cláusulas contratuais. Essa etapa é complementada com a simulação dos 

resultados decorrentes da utilização desses vários instrumentos, a fim de se definir a estratégia 

que melhor corresponda aos objetivos da instituição. 

Medida a exposição e definida a estratégia, a terceira etapa - gerenciar a exposição -

consiste, basicamente, na implementação das medidas planejadas, por intermédio de 

negociações no mercado ou de ações gerenciais. 

Finalmente, o ciclo é complementado com a etapa de avaliação do desempenho, 

momento em que se verifica se o nível realizado de exposição a risco da instituição 

corresponde aos parâmetros definidos no planejamento. 

Importante salientar que a idéia do ciclo de gerenciamento de riscos proporciona uma 

visão dinâmica, pois esse é um processo que se modifica e se realimenta continuamente, 

exigindo por parte dos gestores uma atuação permanente. 

Com o objetivo de ilustrar o ciclo apresentado anteriormente, tome o caso, muito 

comum nas tesourarias bancárias, do risco de mercado de operações com títulos de renda fixa. 

Conforme dito anteriormente, o risco de mercado é decorrente de mudanças nos preços e 

taxas do mercado financeiro que possam reduzir o valor da posição do banco (CROUHY et 

aI, 2000, p. 34) e seus principais fatores causais são variações nas taxas de juros, nos preços 

de ativos e no câmbio. 

Seguindo as etapas do ciclo de gerenciamento de nscos, deve ser identificado, 

inicialmente, o fator causal ou de risco para o ativo em questão - que vem a ser a taxa de juros 

- para posteriormente ser mensurado o impacto no valor do ativo ocasionado por variações no 

fator de risco. Existem várias maneiras de se calcular esse impacto, sendo a mais usual a 

la Definir VaR 
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apuração da duration do ativo, que consiste no cálculo do prazo médio de um fluxo de caixa 

levando-se em conta o valor do dinheiro no tempo. 

Medida a exposição a variações na taxa de juros, o passo seguinte consiste em se 

analisar os instrumentos disponíveis no mercado, de forma a ser identificada a melhor 

estratégia para alterar a posição de risco da instituição. Como exemplos de estratégias 

possíveis de serem utilizadas, o administrador pode trocar o ativo, vendendo-o no mercado e 

adquirindo outro(s) em seu lugar com o valor apurado, realizar uma operação de swapll, 

trocando o risco de juros por um índice de bolsa, ou ainda operar com derivativos no mercado 

de futuros, visando fazer um hedge/2 de sua posição.Todas as opções devem ser simuladas e 

comparadas, com o objetivo de se definir qual a melhor escolha ou conjunto de alternativas. 

Definida a estratégia, o passo seguinte consiste em realizá-la no mercado, por meio 

das operações financeiras pertinentes. Nessa etapa, o administrador acompanha o resultado de 

todas as operações e avalia os seus efeitos em vista da estratégia definida, pois muitas vezes a 

situação do mercado não permite realizar as operações exatamente da forma estabelecida, 

sendo necessários ajustes ao longo da execução. 

Por fim, é feita uma avaliação global dos resultados obtidos e da nova exposição a 

risco de taxa de juros. Como a economia é dinâmica e as condições de mercado se alteram 

constantemente, o ciclo é realimentado e novamente são realizadas as mesmas etapas. 

Para outros tipos ativos sujeitos a riscos de mercado cujos fatores de risco sejam preço 

- para ações e commodities/3 - ou câmbio - para operações com moeda estrangeira -, o 

gerenciamento de riscos segue a mesma seqüência do ciclo, devendo-se atentar para o fato de 

ii Operação de troca de um valor mobiliário por outro. 
i2 Estratégia utilizada para compensação de investimentos de risco. 
i3 Mercadorias como metais, cereais e alimentos negociadas em bolsas de mercadorias ou no mercado à vista. 
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que as técnicas de se medir a exposição e os instrumentos de mercado devem ser adequadas 

para cada ativo ou carteira de ativos. 

3.3. Risco operacional. 

Risco operacional é definido como o risco de perda resultante de inadequação ou falha 

em processos internos, pessoas e sistemas ou de eventos externos (BIS, 2002). Conforme 

citado anteriormente, sua origem está na própria instituição l4
, o que significa que, em 

princípio, existe maior capacidade de controle dos eventos. Porém, diferentemente de outros 

setores, onde é comum que a área de custos e de planejamento de operações tenha grande 

destaque, a indústria financeira sempre direcionou seu foco de atenção para a área de 

negócios, negligenciando as áreas operacionais e de controle de transações (CRUZ, 2003). 

Tradicionalmente, a indústria financeira dedicava maior atenção para os riscos de 

mercado e de crédito e somente esses eram estudados profundamente e tinham bons recursos 

e projetos para pesquisa (idem, 2003). A falência do Banco Barings em fevereiro de 1995 

chamou a atenção para o fato de que os bancos estariam expostos a uma fonte de risco de 

natureza diversa das tradicionais. Desde então, os órgãos reguladores e as instituições 

bancárias têm discutido amplamente a necessidade de melhor gerenciar seus processos 

internos, com vistas a minimizar a exposição a riscos decorrentes de pessoas, processos e 

tecnologia - os riscos operacionais. Exemplificam essa crescente preocupação as publicações 

do Comitê de Supervisão Bancária da Basiléia tratando do assunto, bem como a observância e 

aplicação das orientações do Comitê pelos países signatários do Acordo da Basiléia. 

14 Exceto para o caso dos eventos externos. 
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o nsco operacional responde por uma parcela significativa da variabilidade dos 

resultados esperados. Esse fato é demonstrado por Cruz (2003)15, que compara a capacidade 

explicativa da volatilidade dos resultados pelos diferentes riscos, conforme apresentado na 

Tabela 3.1, onde se pode observar que o percentual de variação explicada levando em conta o 

risco operacional é significativamente mais elevado. 

Tabela 3.1 - Variação dos resultados mensais explicada pelos diferentes riscos. 
Resultado Resultado Variação (%) Variação (%) Variação 
Esperado Real explicada si RO explicada cl RO 

Jan 100 120 10 40 50 
Fev 200 55 (145) 30 80 
Mar 300 (lO) (310) 55 85 
Abr 400 220 (180) 40 80 
Mai 500 710 210 60 90 
Jun 600 825 225 70 80 
Jul 700 450 (250) 52 74 
Ago 800 710 (90) 33 72 
Set 900 1.020 120 40 75 
Out 1.000 810 (190) 60 85 
Nov 1.100 820 (280) 40 75 
Dez 1.200 780 (420) 50 90 

-Fonte: Cruz, M. Modelagem quantItatIva de TlSCO operacIOnal. In: Gestao de riSCOS no Brasil. RIO de 
Janeiro: FinanciaI Consultoria, 2003. p. 493. 

Além disso, pesquisas da Operational Risk, Inc. sugerem que desde 1980 as perdas do 

setor financeiro, ocasionadas por falhas operacionais, alcançaram o montante estimado em 

nível superior a US$ 200 bilhões (MARSHALL, 2002, p. 21). Dessa forma, ao abarcar o risco 

operacional como elemento importante a ser monitorado, as instituições financeiras atendem a 

um duplo objetivo: responder adequadamente às determinações legais e aumentar seus 

resultados em vista da redução de perdas ocasionadas por problemas dessa natureza. 

Conforme dito anteriormente, o risco operacional é causado por falhas humanas, 

processos inadequados, erros de tecnologia, e por eventos externos, onde quanto maior a 

probabilidade de ocorrência de falha em um desses fatores, mais elevado é o nível de 

15 O autor não esclarece em seu trabalho a fonte dos dados que utilizou para estruturar esse exemplo, tampouco 
informa se são relacionados à indústria bancária. Ao que tudo indica, esse exemplo parecer ter sido elaborado 
por meio de simulação. 
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exposição a nsco. Cada um desses fatores de risco é subdividido, a fim de detalhar mais 

precisamente a origem de falhas que podem levar a perdas financeiras, sendo esse 

detalhamento desenvolvido conforme a necessidade de cada instituição. O Quadro 3.2 

exemplifica como os fatores de risco operacional podem ser desdobrados, sem a pretensão, 

contudo, de esgotar as possibilidades de detalhamento ou servir de padrão. 

Quadro 3.2 - Detalhamento dos fatores de risco operacional 
Fator de Risco Detalhamento 

Falha Humana Fraude • Adulteração de controles 
• Descumprimento de normas ou de controles da 

empresa 
• Desvio de valores 
• Obtenção de vantagens pessoais em negociações 

Erro ou • Equívoco, omissão, distração ou negligência 
concentração de • Inobservância de normas e de controles internos 
serviços • Concentração de serviços em poucas pessoas 

Processos Contrato • Contratos omissos ou mal redigidos 
inadequados • Falta de verificação de competência e 

representatividade do signatário 
Modelagem • Desenvolvimento incorreto 

• Uso incorreto de dados pelo modelo 
• Interpretações incorretas dos resultados 
• Disponibilização de relatórios inadequados 

Padronização • Falta ou desatualização de manual de procedimentos 
• Falta ou inadequação de controles internos 

Erros de Sistemas • Falha ou indisponibilidade dos sistemas 
tecnologia • Baixa confiabilidade de informações 

• Plataforma de desenvolvimento inadequada 
Equipamentos • Arquitetura tecnológica inadequada 

• Falhas nos equipamentos elétricos, telefônicos de 
segurança, de processamento e transmissão de dados 

• Definição imprópria de necessidades de 
investimentos em equipamentos 

Eventos externos Concentração • Concentração em fornecedores de produtos e serviços 
• Atuação ineficiente de serviços terceirizados 

Atividades • Lavagem de dinheiro 
criminosas • Assaltos, roubos, furtos ou seqüestros 

• Danos fisicos ao patrimônio 

Em vista da diversidade de fatores e das especificidades de cada um deles, diversas 

técnicas e modelos de gerenciamento do nsco operacional têm sido propostos 

(ALEXANDER, 2001). Conforme Marshall (2002), esses modelos podem ser de dois tipos: 

"de baixo para cima" ou "de cima para baixo". 
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As abordagens do tipo de "cima para baixo" trabalham em nível macro, utilizando 

dados agregados como valor de lucro líquido ou de ativos, e têm a vantagem de serem de 

menor custo e de mais fácil utilização. Um exemplo desse tipo de aplicação é oferecido por 

Securato e Perobelli (2002) , que utiliza uma medida denominada Equity-at-Risk - EaR/6 
-

para acessar o nível de risco operacional a partir de variações do patrimônio líquido de 

instituições bancárias. Os autores definiram o seguinte modelo de análise: 

onde, 

PerdaMáxima(PL~ ,x%) -

s(Ke) 

(85) 

valor em moeda correspondente à perda patrimonial possível, 
com uma probabilidade de x% de que a perda efetiva seja 
maior; 

Patrimônio Líquido no início do período; 

Desvio-padrão da variável aleatória rentabilidade do Patrimônio 
Líquido 

Coeficiente da distribuição normal que corresponde ao intervalo 
de confiança com (1-2x)% de probabilidade. 

Utilizando dados de variação do Patrimônio Líquido de uma amostra composta por 

quatro bancos brasileiros, os autores inferiram que naquelas instituições com melhores 

resultados na análise o risco operacional é menor, e concluem que tal fato ocorre devido à 

eficiência da gestão dessas organizações. 

Já as abordagens "de baixo para cima" desagregam os alvos em diversos sub-alvos e 

avaliam o impacto de fatores e eventos sobre esses, posteriormente integrando os resultados a 

fim de obter os efeitos agregados (MARSHALL, 2002: 75). Como pontos positivos dessas 

abordagens destacam-se a maior precisão e a relevância para os gerentes operacionais. Ilustra 

esse tipo de abordagem o trabalho realizado por Cruz (2003), no qual o autor utiliza um 

16 Definir 



83 

modelo de VaR Operacional como função da freqüência e da severidade de perdas históricas, 

dado por: 

00 

VaR()p = LPnFx·n(x) (86) 
n=O 

o autor aplica o modelo em dados de perdas operacionais ocorridas na tesouraria de 

um banco em decorrência do pagamento de juros por atraso na liquidação de transações. Por 

meio de regressão linear múltipla, Cruz estima uma equação utilizando como variáveis 

explicativas o tempo, em minutos, de sistema fora do ar, número de funcionários efetivamente 

em atividade e volume de transações. A equação estimada apresentou resultados 

estatisticamente satisfatórios, demonstrando, assim, a viabilidade de aplicação prática de 

modelos desse tipo. 

O gerenciamento de riscos operacionais segue as mesmas etapas do ciclo apresentado 

na seção anterior, cabendo também nesse caso a ressalva de que as técnicas e instrumentos 

devem ser adequados aos fatores de risco. 

3.4. Risco operacional na firma bancária. 

As perdas decorrentes do nsco operacional configuram-se como redutores da 

rentabilidade do capital, fazendo com que a instituição não maximize sua função-objetivo de 

maior riqueza final. À luz dos modelos apresentados no Capítulo 1, o risco operacional pode 

ser analisado sob o enfoque dos modelos de alocação de ativos ou dos modelos duais. 

No primeiro caso, o risco operacional é tratado como um requerimento de reserva nos 

modelos de administração de reservas, em vista principalmente das exigências legais de 

alocação de recursos para perdas decorrentes de falhas operacionais. Retomando o modelo 
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apresentado na Seção 1.3, a função lucro com requerimentos de reservas a ser maximizada 

pela firma é dada por: 

OJ 

-; = rA(D - R) - Jc[X(l- k) - R + kD]f(X)dX (87) 
R 

Denotando por y a proporção dos ativos rentáveis A sujeita a perdas devido a riscos 

operacionais, sendo definida em função da probabilidade de ocorrência desses riscos). 

Adotando a hipótese simplificadora de que o montante de reservas a ser alocado para cobrir 

perdas operacionais não terá incidência de rendimentos, a nova função lucro a ser maximizada 

passa a ser: 

'" 
-; = rA(l- y)(D - R) - Jc[X(l- k) - R + kD]f(X)dX (88) 

R 

cuja condição de primeira ordem é dada por: 

'" 
rA(l- y) = c Jf(X)dX (89) 

R 

A equação acima demonstra que o lucro máximo é dado no ponto de igualdade entre a 

receita marginal dos ativos rentáveis e o custo de deficiência de reservas. Como a receita 

marginal é ajustada pelo termo 1 - y, onde O < y < 1, a firma buscará reduzir seu nível de 

risco operacional de forma a obter resultados mais elevados. 

No caso dos modelos completos, o risco operacional configura-se como um elemento 

de custo nos modelos de recursos reais, onde o custo de produção de depósitos e empréstimos 

é composto por uma parcela resultante do uso eficiente ou produtivo de recursos Cp mais uma 

parcela relativa à ineficiência Cf, sendo essa ineficiência decorrente de perdas operacionais 

causadas por falhas internas, isto é: 

(90) 
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Assim, a equação de lucro (66) apresentada anteriormente passa a ser expressa por: 

E(II) = rE - tD - Cp - Cf - L - S - pW (91) 

onde rE denota a receita dos ativos, tD representa a despesa com remuneração dos depósitos, 

L, S e pW representam, respectivamente, o custo de administração da liquidez, o custo 

espetado de insolvência e o custo de oportunidade de utilização do capital próprio. Ou seja, à 

típica equação de lucro dada pela diferença entre receita total e custo total adiciona-se mais 

um elemento de custo dado por Cf, sobre o qual a firma bancária, na busca por melhores 

níveis de eficiência e resultados mais elevados, deverá agir com o objetivo de minimizar sua 

ocorrência. 

3.5. Risco operacional na tesouraria bancária. 

Em termos econômicos, o resultado ou lucro de uma empresa é dado pelo diferencial 

entre receita total e custo total, sendo esse princípio observado em todos os modelos da firma 

bancária apresentados nesta dissertação. A tesouraria bancária, para ser eficiente na gestão de 

seus recursos e assim contribuir para a formação do resultado global da instituição, deverá 

respeitar esse mesmo princípio, ou seja, o resultado da tesouraria deverá ser igual à diferença 

entre a receita proporcionada pelos ativos e o custo total. Como o objetivo da tesouraria é 

gerir a liquidez da instituição, o seu resultado é dado, então, conforme a seguinte forma geral: 

Resultado 
da 

Liquidez 

Receita dos 
Ativos de 
Liquidez 

Custo de 
Financiamento 

da Liquidez 

Custo de 
Operação da 
Tesouraria 

Esse modelo genérico é formado a partir de elementos de dois tipos de modelos da 

firma bancária: (i) dos modelos de administração de reservas, que contribuem com a parcela 
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financeira da equação, dada pela diferença entre a receita dos ativos e o custo de 

financiamento; e (ii) dos de recursos reais, que fornecem a parcela de custo de operação. 

A opção por esse modelo híbrido leva em consideração, em primeiro lugar, o fato de 

que a tesouraria obtém receita com a administração da liquidez do banco, e portanto seu 

comportamento pode ser explicado adequadamente com base nos modelos de alocação de 

ativos, e em segundo lugar, para cumprir seu objetivo, a tesouraria fará uso de recursos reais, 

os quais comporão o custo de operação, e as falhas operacionais ocorrem exatamente pelo uso 

ineficiente desses recursos. 

Assim, denotando o resultado da liquidez por À, a receita dos ativos de liquidez por L, 

o custo de financiamento por F e o custo de operação da tesouraria por C, a equação de 

resultado da tesouraria é dada por: 

À=L-F-C (92) 

Tomando por base as equações (7) e (56) e fazendo-se as alterações devidas na 

equação acima, o resultado da tesouraria passa a ser definido por: 

(93) 

A liquidez L da firma bancária, conforme já exposto anteriormente, é dada pelo saldo 

de reservas R mais o volume da carteira de ativos K, ou seja, L = R + K. O rendimento da 

liquidez, denotado por rLL, é dado pela soma do rendimento rR das reservas e do rendimento 

da carteira de ativos rKK. Partindo da hipótese de que as reservas gerem receita nula, e 

considerando que rL = r + rK, o rendimento dos ativos de liquidez é dado pelo rendimento da 

carteira de títulos, isto é, rL = rK. Assim, a receita dos ativos de liquidez do banco é dada por: 

(94) 
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Devido ao comportamento aleatório do fluxo de pagamentos e recebimentos, o banco 

está sujeito a um risco de que a liquidez fique abaixo de um nível alvo considerado estratégico 

para a instituição, e nessa situação haverá um custo de financiamento da liquidez. Denotando 

por T o nível alvo de liquidez e por f(L) a função densidade de probabilidade estimada para a 

liquidez do banco, toda vez que L < T, o banco deverá recorrer a fontes onerosas de recursos 

para financiar sua liquidez, cujo custo de ajustamento rF será proporcional ao tamanho da 

deficiência de liquidez. Assim, o custo de financiamento da liquidez será dado por: 

t 

rF J(L - T)f(L)dL , t < T (95) 
o 

o resultado financeiro da liquidez do banco, obtido pela diferença entre a receita dos 

ativos de liquidez e o custo de financiamento, evidencia a eficiência financeira da tesouraria, 

conforme discutido na Seção 2.3. Assim, denotando por ([J esse resultado, tem-se que: 

t 

cD = rK (L - R) - rF J(L - T)f(L)dL (96) 
o 

e a tesouraria apresentará eficiência financeira quando ([J> O. 

o custo de operação da tesouraria C(L, F) é composto por: (i) uma parcela fixa C, 

representada pelo custo de equipamentos, instalações e outros que permanecem constantes no 

curto prazo; (ii) uma parcela variável Cp, que se altera conforme o volume de recursos e de 

transações da tesouraria varie ao longo do tempo; e (iii) por uma parcela y do somatório de 

falhas operacionais, que representa a ineficiência na utilização dos recursos e definida 

proporcionalmente ao volume de recursos financeiros geridos pela tesouraria. Dito de outra 

forma, o custo de operação da tesouraria é dado pela seguinte equação: 
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C(L,F) = C+ Cp + rL (97) 

Assim, unificando as equações (96) e (97), obtém-se o resultado da liquidez, dado por: 

e a tesouraria, na busca de eficiência, irá atuar de forma que À > o. 

Além das premissas já apresentadas anteriormente, o modelo acima tem por hipótese a 

inexistência de requerimentos legais de reservas, visto que, no modelo de administração de 

reservas apresentado na Seção 1.4, a inserção desses requerimentos não altera seu resultado 

final e que também o parâmetro T definido pela instituição já incorpora todas as necessidades 

de reservas de liquidez, inclusive as de ordem legal. 

Maximização do resultado financeiro da liquidez 

Como dito anteriormente, o resultado financeiro da liquidez do banco é obtido pela 

diferença entre a receita dos ativos de liquidez e seu custo de financiamento. A condição de 

primeira ordem fornece o resultado financeiro marginal da liquidez, dado por: 

t 

<1>' L = r K - rF Jf(L)dL = O (99) 

o 

o que resulta em, 

t 

~= Jf(L)dL 
rF o 

(100) 

ou seja, para obter resultado financeiro máximo da liquidez, a tesouraria deverá escolher o 

nível de li qui dez de forma que a probabilidade de deficiência de liquidez iguale a relação 
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entre o rendimento da carteira e o custo de financiamento, sendo esse resultado análogo ao 

apresentado na equação (8), Seção 1.4. A tesouraria definirá, então, o nível de liquidez em 

função de rK, rF ef(L). 

Introdução do custo de operação da tesouraria 

Partindo, agora, do modelo completo do resultado da liquidez dado em (98), a 

condição de maximização fornece a seguinte igualdade: 

I 

X L = r K - r F I f (L )dL - C MgP - r = o 
o 

(101) 

Tendo cm vista que o resultado financeiro marginal da liquidez é dado por 

I 

<D~" = rK - rF If(L)dL e que CMgP denota o custo marginal de operação da tesouraria, a 
o 

equação acima pode ser reescrita da seguinte forma: 

<D~ = CMgP + r (102) 

ou seja, a tesouraria obterá resultado máximo no ponto em que o resultado financeiro 

marginal da liquidez seja igual à soma do custo marginal de operação mais o índice de risco 

operacional da tesouraria. 

Analisando-se graficamente essa questão, o efeito do risco operacional fica bem 

evidenciado. Considere o gráfico apresentado na Figura 3.3 a seguir: 
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Figura 3.3 - Curvas de resultado da tesouraria. 
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As curvas de resultado da tesouraria dispostas na figura aCIma demonstram uma 

situação hipotética de inexistência do risco operacional. O resultado financeiro da liquidez ([> 

apresentado na parte (a) da figura tem comportamento linear, o que significa que seu 

crescimento se dá a taxas constantes, donde se conclui que ([> 'L é uma constante, conforme 

evidenciado na parte (b). Nessa situação, a tesouraria irá maximizar seu resultado À no ponto 

em que ([> 'L = CMgP, de acordo com o demonstrado na figura. 

o risco operacional afeta o resultado da tesouraria elevando o custo total de operação, 

e, por conseguinte, reduzindo o valor de À, mantendo-se inalterado o resultado financeiro da 

liquidez. Dessa forma, inserindo-se o risco operacional como fator de custo de maneira que 

c) (L, F) = C+ Cp + rL > C(L, F), o que acarreta em CMgP < CMgP + y, o resultado da 

tesouraria será menor quanto mais elevado for o nível de y. A Figura 3.4 a seguir demonstra o 

efeito do risco operacional: 
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do resultado com risco 
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Figura 3.4 - Efeito do risco operacional no resultado da tesouraria. L, F 
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Assim, o risco operacional reduz a capacidade da tesouraria de gerar resultados que 

contribuam para a maximização do lucro do banco, visto que À1 < À, isto é, o resultado da 

tesouraria é menor quando ocorrem falhas operacionais. 
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CONCLUSÃO 

Este capítulo tratou do nsco operacional, tendo o debate iniciando pelo conceito e 

classificação de risco, prosseguindo com a apresentação dos princípios de Hindy (1995) para 

o gerenciamento quantitativo de risco. O risco operacional é particularizado com a 

apresentação da definição utilizada pelo BIS, bem como de seus fatores causais, e também são 

mostrados exemplos de técnicas de gerenciamento desse risco: uma do tipo "de cima para 

baixo", com a aplicação do modelo Equity-at-Risk; e outra do tipo "de baixo para cima", por 

meio do VaR Operacional. Mais adiante, incorpora-se o risco operacional à firma bancária de 

duas formas: como requerimento de reserva no modelo de administração de reservas, ou como 

item de custo no modelo de recursos reais. Por fim, o capitulo encerra com o desenvolvimento 

de um modelo teórico de risco operacional em tesourarias bancárias, onde fica evidenciado o 

impacto desse fator de custo no resultado global da tesouraria. 

As duas pnmeIras seções cuidaram de tratar dos aspectos geraiS do nsco e de seu 

gerenciamento. Pelo que foi exposto, pôde-se verificar sua natureza plural, sendo o maIS 

correto falar de riscos da atividade bancária. A importância dessa abordagem inicial assenta

se na necessidade de melhor esclarecer o loeus do risco operacional na indústria financeira. 

o exercício de modelagem da firma bancária com risco operacional teve por objetivo analisar 

os possíveis impactos no resultado final do banco, e pôde-se observar que esse risco reduz o 

nível de lucro da instituição, seja por diminuir o volume de recursos disponíveis para 

operações mais rentáveis, como no caso de uma exigência de reserva para servir de proteção 

contra falhas operacionais, ou por elevar os custos de operação, em se tratando de um item de 

custo decorrente de perdas ocasionadas por falhas humana, organizacional ou de sistemas. 

O modelo de risco operacional em tesourarias apresentado na Seção 3.5 buscou 

evidenciar, de um lado, o resultado financeiro das operações da tesouraria, e de outro, o 
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impacto dos custos no seu resultado global. Essa maneira de arranjar as variáveis distancia-se 

um pouco da análise tradicional em economia, por tratar de forma diferenciada o custo de 

financiamento da liquidez. Entretanto, essa posição é justificada pela necessidade de deixar 

bem clara a eficiência financeira da tesouraria, segregando-a dos aspectos reais de operação. 

O modelo apresentado permite concluir que: a) quanto maior for a probabilidade de 

ocorrência de perdas operacionais, e por conseguinte, mais elevado for o risco operacional da 

tesouraria, o volume de perdas operacionais se dará em patamares elevados; e b) a fim de 

maximizar seu resultado, a tesouraria deverá realizar investimentos para conhecer y e atuar 

gerencialmente para diminuir essa probabilidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho dissertou sobre o risco operacional nas instituições bancárias, e teve por 

objetivo principal a elaboração de um modelo de risco operacional que evidenciasse o 

impacto desse fenômeno no resultado da tesouraria. Para tanto, foi realizada, inicialmente, 

uma revisão dos modelos econômicos neoc1ássicos de comportamento da firma bancária, com 

base na literatura neoc1ássica. Mais adiante, caracterizou-se a tesouraria bancária, com 

destaque para a especificação do problema da tesouraria bancária, definido em analogia ao 

problema da firma bancária de Santomero (1984). Por fim, foi abordado o risco operacional, 

primeiramente tratando de aspectos gerais de risco, prosseguindo com sua conceituação e 

formas de gerenciamento e encerrando com o modelo de risco operacional em tesourarias. 

Tendo demonstrado que a probabilidade de ocorrência de perdas operacionais reduz a 

capacidade da tesouraria de gerar resultados que contribuam para a maximização do lucro do 

banco, faz-se necessário discorrer sobre algumas questões que envolvem o gerenciamento 

desse fator de custo. 

Inicialmente, é importante ressaltar que a definição de y como uma parcela do volume 

de li qui dez gerido pela tesouraria pode levar a resultados muito baixos de y, principalmente 

no caso das instituições de grande porte e que possuam nível elevado de ativos de liquidez. 

Isso ocorre porque o somatório de perdas operacionais pode ser proporcionalmente pequeno 

com relação à liquidez das instituições de grande porte. Assim, para uma análise comparativa 

dos riscos operacionais de tesouraria de bancos, a parcela y deve ser ajustada por um fator de 

porte da instituição, de forma que as instituições de menor porte não tenham o seu nível de 

risco operacional superavaliado, enquanto os grandes bancos sejam favorecidos com níveis de 

exposição mais baixos. 
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Uma outra forma de mensurar a probabilidade de ocorrência de perdas operacionais é 

por meio da análise e modelagem de cada um dos fatores de risco. Neste caso o nível de 

exposição a risco operacional seria apurado pela agregação das exposições individuais desses 

fatores. Como o risco operacional é decorrente de falha humana, organização inadequada, 

falha tecnológica e também por eventos externos, para cada um desses fatores devem ser 

desenvolvidos modelos específicos capazes de fornecer uma medida de exposição a risco. 

No caso do fator humano, as falhas podem ocorrer de forma não intencional, como 

erros e omissões, ou intencional, como o caso das fraudes. Assim, para apurar a probabilidade 

de ocorrência de perdas por falha humana devem ser estabelecidos, primeiramente, os 

referenciais necessários para comparação, como, por exemplo, definição dos conhecimentos 

necessários, do perfil psicológico adequado para o exercício da função e dos valores e 

comportamento ético desejáveis. A partir desses marcos, deve ser analisada a situação real 

encontrada na tesouraria e se calcular o hiato entre essa e os referenciais, sendo que quanto 

maior a distância entre eles, maior a probabilidade de ocorrência de falhas humanas. 

o fator organizacional também influencia no nível de exposição a risco operacional, e 

nesse caso também devem ser estabelecidos os marcos referenciais para fins de comparação 

entre a situação real encontrada e uma situação ideal de menor risco. O estabelecimento de 

níveis hierárquicos com alçadas definidas, a segregação de funções entre execução e controle, 

o balanceamento adequado da autoridade com a responsabilidade, a realização freqüente de 

auditorias, a análise a posteriori de operações, dentre outros, são exemplos de medidas a 

serem implementadas que podem contribuir para reduzir a probabilidade de perda decorrente 

de falhas organizacionais. Deve-se atentar, entretanto, para a necessidade de se estabelecer 

uma organização que sejam, ao mesmo tempo, flexível o bastante para se adaptar às 

mudanças do ambiente e rígida o suficiente para não permitir a ocorrência de perdas por 

processos de trabalho inadequados. Em outras palavras, definindo um continuum cujos 
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extremos são dados por uma organização burocrática de um lado, e organização altamente 

flexível do outro, a conformação organizacional da tesouraria deve cuidar para que se situe 

em um ponto adequado entre essas duas situações extremas. 

A tecnologia configura-se atualmente como um fator de extrema importância para as 

instituições financeiras, e o grau de dependência dessas com sistemas informatizados é 

bastante elevado, dado o grande volume de informações que devem ser processados 

diariamente pelos bancos. Dessa forma, esse fator apresenta um potencial de perda 

considerável, e demanda muita atenção dos gestores das instituições financeiras. 

Analogamente aos anteriores, podem ser estabelecidos referenciais para avaliação do estado 

corrente da tecnologia empregada na tesouraria. Dados como capacidade de processamento, 

volume diário de dados, capacidade de armazenamento, realização periódica de backup, 

atualização do parque tecnológico, dentre outros, podem ser utilizados como indicadores de 

risco para falha de tecnologia 

Finalmente, os eventos externos podem causar prejuízos à instituição, devido 

principalmente por impossibilitar o banco de realizar seus negócios. Esses eventos podem ser 

catástrofes (enchentes, incêndios) falhas nos serviços públicos (fornecimento de energia, 

sistemas de telefonia) erros de serviços terceirizados, ameaças e atentados. A existência de 

planos de continuidade de negócios, de planos de ação para situações de contingência, de 

locais alternativos de segurança para continuidade dos trabalhos, de cópias de segurança dos 

documentos e dos dados, dentre outros, são elementos que podem minimizar as perdas, caso 

ocorram eventos externos dessa natureza. 

Cada um dos fatores de risco operacional demanda uma especialidade, e para que se 

tenha uma administração eficaz desse risco, deve-se evitar a formação de uma equipe 

composta exclusivamente por profissionais financeiros pois, em vista a natureza particular do 
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risco operacional, a melhor maneira de gerenciá-lo é por meio de uma abordagem multifocal. 

O risco é inerente a todo e qualquer negócio, e superar os seus problemas constitui-se em 

objeto de estudo sistemático. 

Agenda para Estudos Futuros 

A continuidade natural deste trabalho está na confrontação do modelo aqui proposto 

com o mundo real. Sendo assim, uma sugestão para novas pesquisas nessa mesma linha é 

realizar estudos empíricos do impacto do risco operacional nas tesourarias dos bancos, que 

podem ser realizados de maneira agregada para toda a indústria bancária, a partir de dados dos 

balanços publicados pelas instituições, ou individualmente em cada banco, utilizando 

informações internas das firmas. O maior obstáculo para estudos dessa natureza está na 

obtenção de dados referentes a perdas operacionais, pois as instituições bancárias podem 

considerá-los confidenciais e preferir não fornecê-los, mesmo que sejam utilizados com 

finalidades acadêmicas. 

Outros modelos de risco operacional para as diferentes linhas de negócio dos bancos 

também podem ser elaborados - como banco de atacado, varejo, mercado de capitais, dentre 

outros - o que enriqueceria o debate científico a respeito do risco operacional na indústria 

bancária. Para isso, devem ser definidas as variáveis de receita e de custos a serem utilizadas 

em cada linha de negócio, e a partir disso estabelecer as equações de resultado. Também aqui 

a dificuldade está na obtenção de dados relativos a perdas operacionais, pelos mesmos 

motivos expostos anteriormente.\ 



BIBLIOGRAFIA 

ALEXANDER, Carol. Mastering risk volume 2: applications. London: Prentice Hall, 

2001. 

BALTENSPERGER, Emest e HELLMUTH, Milde. Predictability of reserve demand, 

information costs, and portfolio behavior of commercial banks. Journal of finance, n. 31, 

pp. 835-43, 1976. 

BAL TENSPERGER, Emst. Altemative approaches to the theory of the banking firmo 

Journal ofmonetary economics, v. 6, p. 1-37, 1980. 

_____ . Cost of banking activities: interactions between risk and operating cost. 

Journal of money, credit and banking, n. 4, pp. 595-611, 1972 (b). 

98 

_____ . Economies of scale, firm size, and concentration in banking. Journal of 

money, credit and banking, n. 4, pp. 467-88, 1972 (a). 

_____ . The precautionary demand for reserves. American economic review, n. 64, 

pp. 205-10,1974. 

BARRO, Robert J. e SANTOMERO, Anthony M. Household money holdings and the 

demand deposit rate. Journal ofmoney, credit and banking, n. 4 pp. 397-413, 1972. 

BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. Operational risk: consulta tive 

documento Basel: BIS, 2001. Disponível em <http://www.bis.org>. Acesso em: 12 out. 

2003. 

_____ . Overview of the new basel capital accord: consulta tive documento Basel: 

BIS, 2001. Disponível em <http://www.bis.org>. Acesso em: 12 out. 2003. 

_____ . Sound practices for the management and supervision of operational risk. 

Basel: BIS, 2003. Disponível em <http://www.bis.org>. Acesso em: 12 out. 2003. 

-----. The new basel capital accord. Basel: BIS, 2001. Disponível em 

<http://www.bis.org>. Acesso em: 12 out. 2003. 

_____ . The new basel capital accord; an explanatory note. Basel: BIS, 2001. 

Disponível em <http://www.bis.org>. Acesso em: 12 out. 2003. 

_____ . Working paper on the regulatory treatment of operational risk. 2001. Basel: 

BIS, 2001. Disponível em <http://www.bis.org>. Acesso em: 12 out. 2003. 



BEAVER, W. H. e PARKER, G. Risk management, problems & solutions. New York: 

McGraw-Hill, 1995. 

BERNSTEIN, Peter L. Desafio aos deuses: afascinante história do risco. Rio de Janeiro: 

Campus, 1997. 

BIERWAG, Gerald O., KAUFMAN, George G. e TOEVS, Alden L. Single factor duration 

models in a discrete general equilibrium framework. Journal offinance, n. 37, pp. 325-38, 

1982. 

BLACK, Fischer, e SCHOLES, Myron S. The valuation of options contracts and a test of 

market efficiency. Journal offinance, n. 27, pp. 399-417, 1972. 

BROWN, George F., Jr. Optimal management of bank reserves. Journal of finance and 

quantitative analysis, n. 7, pp. 2031-54,1972. 

BUSER, Stephen A., CHEN, Andrew H. e KANE, Edward J. Federal deposit insurance, 

regulatory policy, and optimal bank credit. Journal of finance, n. 36, pp. 51-60, 1981. 

CARVALHO, Fernando C. et ai. Economia monetária e financeira: teoria e prática. Rio 

de Janeiro: Campus, 2000. 

CHIANG, Alpha. Matemática para economistas. São Paulo: McGraw Hill, 1982 

CHICK, Victoria. Hicks and Keynes on liquidity preference: a methodological approach. 

University College London, Discussion Paper 11, 1991. 

CINTRA, Marcos A. M., FREITAS, Maria C. P (org.). Transformações institucionais dos 

sistemas financeiros: um estudo comparado. São Paulo: FUNDAP: FAPESP, 1998. 

COOPER, J. Philip. Stochastic reserve losses and expansion ofbank credit: note. American 

economic review, n. 61, pp. 741-45, 1971. 

CROUHY, Michel, GALAI, Dan e MARK, Robert. Risk management. New York: 

McGraw-Hill,2000 

CRUZ, Marcelo. Mathematical mo deIs for pncmg and hedging operational risks. 

Alexander, Carol. Mastering risk volume 2: applications. London: Prentice Hall, 200l. 

99 

_____ . Modelagem quantitativa de risco operacional. Duarte Jr, Antonio Marcos e 

Varga, Gyorgy. Gestão de riscos no Brasil. Rio de Janeiro: FinanciaI Consultoria, 2003. 



100 

DESHMUKH, Sudhakar D. GREENBAUM, Stuart I e KANATAS, George. Interest rate 

uncertainty and the financiaI intermediary's choice of exposure. Journal offinance, n. 38, 

pp. 141-47, 1983. 

DIAMOND, Douglas W. FinanciaI intermediation and delegated monitoring. Review of 

economic studies LI, pp. 393-414, 1984. 

DOWNES, John e GOODMAN, Jordan E. Dicionário de termos financeiros e de 

investimentos. São Paulo: Nobel, 1993. 

DUARTE JR, Antonio Marcos e V ARGA, Gyorgy. Gestão de riscos no Brasil. Rio de 

Janeiro: FinanciaI Consultoria, 2003. 

EDGEWORTH, Francis Y. The mathematical theory of banking. Journal of the royal 

statistical society, n. 51, pp. 113-27,1888. 

FLANNERY, Mark J. Retail bank deposits as quasi-fixed factors ofproduction. American 

economic review, n. 72 pp. 527-36,1982. 

FREIXAS, Xavier e ROCHET, Jean-Charles. Microeconomics of banking. Massachusetts: 

MIT Press, 1998. 

FROST, Peter A. Banks' demand for excess reserves. Joumal ofpolitical economy, n. 79, 

pp. 805-25,1971. 

GERTLER, Mark. FinanciaI structure and aggregate economic activity: an overvlew. 

Journalofmoney, credit and banking, v. 20, n. 3, parte 2, ago. 1988. 

GOLDFELD, Stephen M. e JAFFEE, Dwight M. The determinants of deposit-rarte setting 

by savings and loan associations. Journal offinance, n 25, pp. 615-32 jun. 1970. 

HART, Oliver D. e JAFFEE, Dwight M. On the application of portfolio theory to 

depository financiaI intermediaries. Review of economic studies n. 41, p. 129-47, jan. 1974. 

HESTER, D. e PIERCE, J. L. Bank management and portfolio behavior. New Haven, CT, 

1975. 

HINDY, Ayman. Elements of quantitative risk management. Beaver, W. H. e Parker, G. 

Risk management, problems & solutions. New York: McGraw-Hill, 1995. 



101 

HO, Thomas S. Y. e SAUNDERS, Anthony. The detenninants of bank interest margins: 

theory and empirical evidence. Journal of financiai and quantitative analysis, n. 16, pp. 

581-600, 1981. 

JORION, Philippe. Value at risk: the new benchmark for managing financiai risk: 2 ed. 

New York: McGraw-Hill, 2001. 

KAHANE, Yehuda. Capital adequacy and the regulation of financiaI intennediaries. 

Journal of banking and finance, n. 1, pp. 207-18, 1977. 

KAREKEN, John H. e WALLACE, Neil. Deposit insurance and bank regulation: a partial 

equilibrium exposition. Journal ofbusiness, n. 51, pp. 413-38, 1978. 

KLEIN, Michael A. e MURPHY, Neil B. The pricing of bank deposits: a theoretical and 

empirical analysis. Journal offinancial and quantitative analysis, n. 6, pp. 747-61,1971. 

_____ . A theory ofthe banking finn. Journal ofmoney, credit and banking, v. 3, p. 

205-18, maio 1971. 

KNOBEL, Abraham. The demand for reserves by commercial banks. Journal of money, 

credit and banking, n. 9, pp. 32-47, 1977. 

KOCH, Timothy W. e MacDonald, S. Scott. Bank Management. Miami: Dryden Press, 

2000. 

KOEHN, Michael e SANTOMERO, Anthony M. Regulation of bank capital and portfolio 

risk. Journal offinance, n. 35, pp. 1235-44, 1980. 

KOSKELA, E. A study ofbank behavior and credit rationing. Helsinki, 1976. 

MARSHALL, Christopher. Medindo e gerenciando riscos operacionais em instituições 

financeiras. Rio de Janeiro: Qualitymark Ed., 2002. 

MERTON, Robert C. An analytic derivation of the cost of deposit insurance and loan 

guarantees: an application of modem option pricing theory. Journal of banking and 

finance, n. 1, pp. 3-11, 1977. 

MITCHELL, Douglas W. Explicit and implicit demand deposit interest. Journal of money, 

credit and banking, n. 11, pp. 182-91, 1979. 

MODIGLIANI, Franco e MILLER, Merton H. The cost of capital, corporation finance, 

and the theorem ofinvestment. American economic review, n. 48, pp. 261-97,1958. 



102 

MODIGLIANI, Franco, RASCHE, Robert e COOPER, J. Philip. Central bank policy, the 

money supply, and the short-term rate of interest. Journal of money, credit and banking, n. 

2, pp. 166-218, 1970. 

MONTI, Mario. A theoretical model of bank behavior and is implications for monetary 

policy. L'Industria 2, pp. 3-29, 1971. 

_____ . Deposit, credit and interest rate determination under altemative bank 

objective functions. Szego, Giorgio P. e Shell, Karl. Mathematical methods in investment 

andfinance, pp. 430-54. Amsterdam: North-Holland, 1972. 

NEUMAN, A. M. The doctrine of liquidity. The review of economic studies. v. 3, n. 2, p. 

81-99, fev. 1936. 

NIEHANS, J. The theory ofmoney. Baltimore, MD, 1978. 

ORGLER, Yair E. e TAGGART, Robert A. Implications of corporate capital structure 

theory for banking institutions. Journal of money, credit and banking, n. 15, pp. 212-21, 

1983. 

ORR, Daniel e MELLON, W. G. Stochastic reserve losses and expansions of bank credit. 

American economic review, n. 51, pp. 614-23,1961. 

P ARKER, George. Dimensions of risk management: definition and implications for 

financiaI services. Beaver, W. H. e Parker, G. Risk management, problems & solutions. 

New York: McGraw-Hill, 1995. 

P ARKIN, Michael J. Discount house portfolio and debt selection. Review of economic 

studies, n. 37, pp. 469-97, 1970. 

PESEK, B. Bank's supply function and the equilibrium quantity of money. Canadian 

journal of economics, pp. 357-385, 1970. 

POOLE, William. Commercial bank reserve management m a stochastic model: 

implications for monetary policy. Journal offinance, n. 23, pp. 769-91, 1968. 

PORTER, Richard C. A model ofbank portfolio selection. Vale economic essays, pp. 323-

59,1961. 

PRINGLE, J. A theory of the banking firm: comment. Journal of money, credit and 

banking, n. 5, pp. 990-6, 1973. 



103 

_____ . The capital decision in commercial banks. Journal offinance, n. 29, pp. 779-

95,1974. 

PYLE, David H. Descriptive theories of financiaI institutions under uncertainty. Journal of 

financiai and quantitative analysis, n. 7, p. 2009-29, dez. 1972. 

_____ . On the theory offinancial intermediation. Journal offinance, n. 26, p 737-47, 

jun. 1971. 

RA TTI, Ronald A. Stochasticreserve losses and bank credit expanslOn. Journal of 

monetary economics, n. 5, pp. 283-94, 1979. 

RUDING, H. Onno. The transformation of the financiai services industry. Basel: FinanciaI 

Stability Institute, 2002. Disponível em <http://www.bis.org>. Acesso em 01 mar. 2003. 

SANTOMERO, Anthony M. Modeling the banking firmo Journal of money, credit and 

banking, V. 16, n. 4, parte 2, novo 1984. 

_____ . The role of transaction costs and rates of return on the demand deposit 

decision. Journal ofmonetary economics, n. 5, pp. 343-64,1979. 

SAUNDERS, Anthony. Administração de instituições financeiras. São Paulo: Atlas, 2000. 

SAVING, T. A theory of money supply with competitive banking. Journal of monetary 

economics, n. 3, pp. 289-303, 1977. 

SEALEY, C. William, Jr. Deposit rate-setting, risk-aversion, and the theory of depository 

financiaI intermediaries. Journal offinance, n. 35, pp. 1139-54, 1980. 

SEALEY, C. William, Jr. E LINDLEY, James T. Inputs, outputs, and a theory of 

production and cost at depository financiaI institutions. Journal of finance, n. 32, pp. 1251-

66, 1977. 

SECURATO, José R. e PEROBELLI, Fernanda Finotti C. Avaliação do risco operacional: 

a proposição do equity-at-risk. Mimeo [2002]. Disponível em 

<http://www.risktech.com.br>. Acesso em: 15 dez. 2003 

SHARPE, William F. Bank capital adequacy, deposit msurance, and security values. 

Journal offinancial and quantitative analysis, n. 13, pp. 701-18, 1978. 

SHULL, Bernard. Commercial banks as multiple product price discriminating firms. 

Banking and monetary studies, Homewood: Irwin, 1963. 



104 

SOBREIRA, Rogério. As teorias convencionais da firma bancária: os modelos neo

clássicos. Rio de Janeiro: Faculdades Integradas Cândido Mendes, 1998. 

STARTZ, Richard. Competition and interest rate ceilings in commercial banking. 

Quarterly Joumal of economics, n. 98, pp. 255-65, 1983. 

STIGUM, Marcia L. Some further implications of profit maximization by a savings and 

loan association. Journal of finance, n 31, p. 1405-26, dez. 1976. 

TAGGART, Robert A. e GREENBAUM, Stuart L Bank capital and public regulation. 

Journalofmoney, credit and banking, n. 10, pp. 158-69, 1978. 

TALMOR, Eli. A normative approach to bank capital adequacy. Journal of financiaI and 

quantitative analysis, n. 15, pp. 785-811, 1980. 

TOWEY, R. E. Money creation and the theory of the banking firmo Journal offinance, n. 

29,pp. 57-72,1974. 

WEBER, Gerald L Interest rates on mortgages and dividend rates on savings and loan 

shares. Journal offinance, n. 21, pp. 515-21,1966. 



105 

ANEXO - LISTA DE SíMBOLOS MATEMÁTICOS 

Capítulo 1 

Modelo de monitoração delegada de Diamond - Páginas 10 a 15 - equações (1) a (3) 

N i == quantidade de empreendedores, onde i = 1, 2, 3, 000 N 

R == taxa de retomo por unidade de capital investida 

m == quantidade de investidores 

1 Im == volume de riqueza disponível por investidor 

y == saída ou resultado randômico do projeto 

K == custo de monitoramento do projeto 

z == pagamento agregado pago aos investidores pelo empreendedor 

rjJ(z) == penalidades contratuais não-pecuniárias, definidas em função de Zo 

h == valor de face do contrato de dívida 

g/y,) == função de remuneração do intermediário financeiro 

N 

GN == total de pagamentos recebido pelo intermediário financeiro, sendo igual a Lg;(y;) 
;=1 

ZN == total de pagamentos efetuados aos depositantes 

Modelos de administração de reservas - Páginas 23 a 27 - equações (7) a (12) 

D == volume de depósitos 

R == reservas 

A == ativos rentáveis 

rA == rendimento dos ativos rentáveis 

x == fluxo de saída de depósitos 

f(X) == função densidade de probabilidade estimada da retirada de depósitos 

c == custo de ajustamento de liquidez 

J[ == lucro estocástico do banco 

k == requerimento legal de reservas 

L == custo de deficiência de lidquidez 

tjJ == unidade de informação 

C2 == custo de obtenção de uma unidade de informação 
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Modelos de composição de portfólio - Páginas 27 a 31 - equações (l3) a (21) 

Jr == lucro do banco 

Ai == ativo do tipo i 

rAi == rendimento do ativo do tipo i 

Dj == depósito do tipo i 

rDj == rendimento do depósito do tipo i 
rDI1I == taxa de juros do mercado interbancário 

d Tr == variância do lucro do banco 

ao == ativo sem risco, cuja remuneração é dada por ro 

aj == título de empréstimo, com rendimento igual a rj 

a2 == obrigação de depósito, cujo custo é dado por r2 

Modelos de determinação da estrutura de depósitos - Páginas 32 a 34 - equações (22) a (29) 

D j == depósitos à vista 

D 2 == depósitos a prazo 

C(D j, D 2) == custo de produção dos depósitos 

ij == taxa de juros paga aos depósitos à vista 

12 == taxa de juros paga aos depósitos a prazo 

R(D j, D 2) == custo de gestão de reservas 

L(D j, D 2) == custo de gestão de liquidez 

E(Y) == receita total do banco 

A == total de ativos com rendimento pecuniário 

Modelos de decisão de capital- Páginas 36 a 39 - equações (30) a (35) 

A == estrutura de ativos do banco 

Y == rendimento pecuniário dos ativos, com função densidade dada por g(Y) 

D == contratos de depósitos emitidos pelo banco 

== juros pagos aos depósitos 

Y == diferença entre o total de obrigações e o volume de ativos da instituição 

W == patrimônio líquido do banco 

a == custo por unidade monetária da deficiência de capital 



S == custo de insolvência 

p == custo de oportunidade do emprego do capital próprio 

Modelos de monopólio - Páginas 41 a 45 - equações (36) a (51) 

F == total de fundos disponíveis para o banco 

W == patrimônio líquido 

Bi == depósito do i-ésimo tipo 

Ri == rendimento do depósito 

ai == proporção de F obtida pela emissão de depósitos 

J0 == proporção do total de fundos F alocados no j-ésimo tipo de ativo 

Er == retomo esperado dos fundos 

Ew == retomo sobre o patrimônio líquido 

r == taxa de juros do contrato 

f(XJ == função demanda por empréstimo do público 

EL == retomo esperado das operações de empréstimo 

g == título público 

rjJ(g) == função densidade de probabilidade de retomo do título público 

Eg == retomo esperado do título público 

Xg == proporção de títulos públicos no total de ativos 

c == custos de deficiência de reservas ou de iliquidez 

B == menor perda de depósitos aceitável 

Modelos de recursos reais - Páginas 45 a 49 - equações (52) a (68) 

Elvi, ,J == função de produção dos i ativos 

DlVj, ,J == função de produção dos) passivos 

Vi, h == quantidade de recursos do tipo h empregados para a produção do ativo i 

Vj, h == quantidade de recursos do tipo h empregados para a produção do passivo j 

H == interação técnica entre as atividades 

ri == rendimento dos ativos 

lj == custo das obrigações 

Wh == preço dos recursos do tipo h 

R == reservas 
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E == empréstimos 

D == depósitos 

C(D, E) == custo de produção de depósitos e de empréstimos 

L == custo de administração da liquidez 

S == custo de insolvência 

p ==custo de oportunidade de utilização do capital próprio 

T == taxa de juros paga aos depositantes 

W == patrimônio líquido do banco 

A == portfólio do banco 

a == razão entre empréstimos e o portfólio do banco - E/A 

1 - a == razão entre reservas e o portfólio do banco - RIA 

5 == razão entre depósitos e o portfólio do banco - D/A 

1 - 5 == razão entre o patrimônio líquido e o portfólio do banco - W/A 

Modelos de corretagem - Páginas 50 a 52 - equação (69) 

r == taxa de juros cobrada pelo banco nas operações ativas 

Cb == taxa de captação de depósitos a ser paga pelo banco 

Ca == taxa corrente de captação de recursos 

Lo == volume de recursos captado pelo banco 

Capítulo 2 

Modelo de reservas de Freixas e Rochet - Páginas 62 a 63 - equações (70) a (75) 

II(R) == lucro esperado do banco 

R == nível de reservas 

r == taxa de remuneração das reservas 

D == total de recursos captados 

rL == taxa de remuneração das operações de empréstimo 

x == volume de saques ao final do período 

rp == taxa de penalidade da iliquidez 

C® == custo da iliquidez 
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Capítulo 3 

Modelos de risco operacional na firma bancária- Páginas 83 a 85 - equações (87) a (91) 

r == proporção dos ativos rentáveis sujeita a perdas devido a falhas operacionais 

Cp == custo eficiente ou produtivo de recursos 

Cf == custo ineficiente devido a perdas operacionais 

Modelo de risco operacional na tesouraria bancária - Páginas 85 a 92 - equações (92) a (102) 

À == resultado da liquidez 

L == ativos de liquidez 

rL == taxa de rendimento dos ativos de liquidez 

F == recursos utilizados para financiamento da liquidez 

rF == taxa de financiamento da liquidez 

R == reservas 

K == carteira de títulos 

T == nível alvo de liquidez, definido pela administração do banco 

(fJ == resultado financeiro da liquidez do banco 

C(L, F) == custo de operação da tesouraria 

C == parcela de custo fixo de operação da tesouraria 

Cp == parcela de custo variável de operação da tesouraria 

r == parcela de falhas operacionais, definida em função do volume de ativos de 
liquidez L geridos pela tesouraria 

CMgP == custo marginal de operação da tesouraria 


