
1200403625 1f . 1111111111111111111111111111111111111111 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO 

MARCIO QUEIROZ DA V ANZO 

GESTÃO DE RISCOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: A ATUAÇÃO DA 

TESOURARIA 

SÃO PAULO 

2004 



'<:~" 
CSl 
CSl 
C\1 -...._ 
ID 
C\1 
<..0 
C') 
CSl 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO 

MARCIO QUEIROZ DA V ANZO 

GESTÃO DE RISCOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: A ATUAÇÃO DA 

TESOURARIA 

FGV-SP I BIBLIOTECA 

1200403625 

Dissertação apresentada ao Curso de 

Mestrado Profissional em Administração 

da FGV-EAESP. 

Área de Concentração: Finanças, Risco 

como requisito para a obtenção do título 

de Mestre em Administração. 

Orientador: Prof. João Carlos Douat 

SÃO PAULO 

2004 



Davanzo, Mareio Queiroz. 
Gestão de riscos em instituições financeiras: a atuação da tesouraria I Mareio Queiroz 

Davanzo. - 2004. 
113 f. 

Orientador: João Carlos Douat. · 
Dissertação (MP A) - Escola de Administração de Empresas 

de São Paulo. 

1. Derivativos (Finanças). 2. Administração de risco- Bancos. 3. Bancos
Administração de risco. 4.1nstituições fmanceiras- Adminislf'Wão de risco. I. Douat, João 
Carlos. li. Dissertação (MP A) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo. 111. 
Título. 

CDU 65~.15 



MARCIO QUEIROZ DA VANZO 

GESTÃO DE RISCOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: A ATUAÇÃO DA 

TESOURARIA 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado 

Profissional em Administração da FGV

EAESP. Área de Concentração: Finanças, Risco 

como requisito para a obtenção do título de 

Mestre em Administração. 

Data da aprovação: 

__ ! __ ! __ _ 

Banca Examinadora: 

Prof. João Carlos Douat 

FGV-SP 

Prof. Arthur Ridolfo Neto 

FGV-SP 

Prof. Wilson Toshiro Nakamura 

MACKENZIE 



AGRADECIMENTOS 

V árias pessoas foram bastante importantes para que meus passos se tomassem 

possíveis nestes últimos anos. Desta maneira, gostaria de agradecer: 

Em primeiro lugar, aos meus pais que lutaram para que eu tivesse uma educação 

excelente, mesmo em momentos diflceis. Agradeço também pelo apoio e compreensão pelos 

momentos de ausência no decorrer do curso. 

À Fabiana que me deu forças para continuar, mesmo frente aos maiores obstáculos, 

dando-me apoio e carinho. 

Aos meus amigos que~souberam compreender a ausência e o tempo consumido 

durante o curso. 

Ao Banco ltaú, que tomou esta jornada financeiramente possível, e aos seus 

profissionais que acreditaram no meu potencial. 

Aos colegas do curso pelas discussões produtivas, troca de experiências e pelo intenso 

convívio. 

Aos professores da FGV que nos transmitiram seus mais sábios conhecimentos. 



SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 11 

l.l Objetivos ..................................................................................................................... ll 

1.2 Justificativa ................................................................................................................. 13 

1.3 Método ........................................................................................................................ 13 

2. RISCOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ••••••••.•...•••••••••.•..••.••••.••.•..........••.. 15 

2.1 Risco de Variação de Taxa de Juros ........................................................................... 15 

2.2 Risco de Liquidez ....................................................................................................... 20 

2.3 Risco de Câmbio ......................................................................................................... 23 

2.4 Risco de Crédito .......................................................................................................... 24 

2.5 Risco de Mercado ....................................................................................................... 25 

2.6 Risco Soberano ........................................................................................................... 27 

2. 7 Risco de Operações fora de Balanço .......................................................................... 28 

2.8 Risco de Performance ................................................................................................. 29 

2.9 Risco Operacional ....................................................................................................... 29 

2.1 O Risco de Insolvência ................................................................................................. 29 

3. INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RISCO ......................................................... 31 

3.1 Garantias ..................................................................................................................... 31 

3.2 Venda de empréstimos ................................................................................................ 32 

3.3 Securitização ............................................................................................................... 33 

3.4 Instrumentos Derivativos ............................................................................................ 35 

3.4.1 Contratos a Termo ................................................................................................... 40 

3.4.2 Contratos Futuros ..................................................................................................... 41 

3.4.3 Contratos de Opções ................................................................................................ 42 

3.4.4 Swaps ....................................................................................................................... 48 

4. ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DE RISCOS NA TESOURARIA ......................... 50 

4.1 Gestão Risco de Variação de taxa de juros ................................................................. 50 

4.1.1 Modelo de Vencimento ............................................................................................ 50 

4.1.2 Modelo de Análise de GAP ..................................................................................... 51 

4.1.3 Modelo de Análise de Duration ............................................................................... 56 

4.1.4 Gestão através de Operações a Termo e Operações Futuros ................................... 60 

4.1.5 Gestão através de SW APS ....................................................................................... 64 

4.1.6 Gestão através de Opções ........................................................................................ 66 



4.2 Gestão de Risco de Câmbio ..................................................................................... 68 

4.2.I Gestão através do casamento de ativos e passivos em moeda estrangeira ............... 69 

4.2.2 Gestão através de posições em ativos e passivos em diversas moedas ................... 7I 

4.2.3 Gestão através de Operações a Termo e Operações de Futuros .............................. 72 

4.2.4 Gestão através de SW APS .................................................................................... 75 

4.2.5 Gestão através de Opções ...................................................................................... 76 

4.3 Gestão de Risco de Mercado .................................................................................... 78 

4.4 Gestão de Risco de Liquidez .................................................................................... 79 

4. 5 Gestão de Risco de Crédito ...................................................................................... 81 

4.5.I Gestão através da Diversificação de Carteiras ....................................................... 81 

4.5.2 Gestão através de Garantias .................................................................................. 82 

4.5.3 Gestão através da Venda de Ativos ou Securitização ............................................. 83 

4.5.4 Gestão através de Futuros ..................................................................................... 84 

4.5.5 Gestão através de Opções ...................................................................................... 85 

4.5.6 Gestão através de Swaps ....................................................................................... 87 

4.6 Gestão de Risco Soberano ........................................................................................ 89 

4.7 Gestão de Risco de Performance .............................................................................. 89 

4.8 Riscos para os quais não existem instrumentos financeiros de gestão na Tesouraria. 89 

5. ESTUDO DE CASO: BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA •••.•.•............•••.. 92 

5.I Quem é Banco ltaú Holding Financeira? .................................................................. 93 

5.2 Política de gestão de risco no Banco Itaú Holding Financeira ................................... 93 

5.3 Gestão de risco na Tesouraria do Banco ltaú Holding Financeira ........................... I01 

5.3 .I Risco de Variação na Taxa de Juros .................................................................... I O I 

5.3.2 Risco de Câmbio ................................................................................................. I03 

5.3.3 Risco de Liquidez ............................................................................................... IOS 

5.3.4 Risco de Crédito ................................................................................................. I06 

5.4 Análise do gerenciamento de riscos na Tesouraria do Banco ltaú Holding Financeirai07 

6. CONCLUSAO ....................................................................................................... 111 

REFERÊNCIAS BffiLIOGRÁFICAS .....................•.......................•........................ 112 



LISTA DE ESQUEMAS 

Esquema OI- Fluxo de Caixa de Aplicação 2 anos fundeada por captação 1 ano ........... l6 

Esquema 02- Resultado Contratos a Termo ................................................................... 41 

Esquema 03- Resultado Contratos de Opções .............................................................. .45 

Esquema 04 - Protective Put ......................................................................................... .46 

Esquema 05 - Covered Call .......................................................................................... .46 

Esquema 06- Exposição de uma instituição financeira ao risco de juros ........................ 58 

Esquema 07 - Mitigação de risco de juros através de contratos futuros .......................... 61 

Esquema 08 _,Exposição de uma instituição financeira ao risco de juros ........................ 62 

Esquema 09- Swap de taxa de juros .............................................................................. 65 

Esquema 1 O - Mitigação de risco de juros através de opções ......................................... 6 7 

Esquema 11 -Risco de taxa de câmbio ........................................................................... 69 

Esquema 12-Risco de taxa de câmbio ............................................................................ 70 

Esquema 13 -Swap de moedas .................................................. : ................................... 76 

Esquema 14 - Mitigação de risco de câmbio através de opções ...................................... 78 

Esquema 15- Fiança Bancária .................................................. _. ................................... 82 

Esquema 16 - Processo de securitização de ativos ......................................................... 84 

Esquema 17 - Mitigação de risco de crédito através de opções ...................................... 86 

Esquema 18- Total Retum Swap ............................................................................ : ..... 88 

Esquema 19- Credit Default Swap ................................................................................. 88 

Esquema 20- Estrutura de Gerenciamento de Riscos Banco Itaú Holding Financeira .... 96 

Esquema 21 - Efeito da taxa de câmbio esperada em função do diferencial de juros entre duas 

moedas ........................................................................................................................ 105 



LISTA DE QUADROS 

Quadro 1- Risco de variação na taxa de juros ------------------------------------------------------------ ... 18 

Quadro 2- Evolução Instrumentos Derivativos ------------------------··---·-····--·-----·-·-- ............ .36 

Quadro 3- Perdas famosas com derivativos ................................ ---------·····------·-·······---- .. 39 

Quadro 4- Balanço Simplificado de uma IF hipotética ................................................. 53 

Quadro 5- Cotações contratos futuros EURIUSD- CME ............................................... 72 



LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1-Evolução Instrumentos Derivativos ............................................................. 36 

Gráfico 2- Participação de cada tipo de contrato derivativo (ativo-objeto) oom relação ao 

volume total (Dezl03) .................................................................................................... 37 



11 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 Objetivos 

A Tesouraria, de acordo com Hoji (2001, p. 20), é uma das áreas mais importantes de 

uma empresa, pois, praticamente todos os recursos financeiros transitam por ela. O autor 

ainda indica que a finalidade básica da Tesouraria é assegurar os recursos e instrumentos 

financeiros necessários para a manutenção e viabilização dos negócios da empresa. 

Ross (1996, p. 1), por sua vez, define a função da Tesouraria como a gestão de ativos 

e passivos monetários, riscos financeiros e relações com bancos. Segundo este autor a · 

definição inclui atividades como a gestão e transferência de liquidez (caixa), a aplicação e 

liquidação de investimentos, a captação e liquidação de financiamentos e a gestão de 

exposição a taxas de câmbio e taxas de juros. Para ele as atividades de muitas Tesourarias 

envolvem fluxos de caixas provenientes de recebimentos, pagamentos, investimentos e 

captações em moedas locais e moedas estrangeiras. Ross argumenta que esses fluxos 

possuem quatros aspectos: montante, moeda, tempo e local. Para ele, manter a liquidez 

necessária para assegurar que o montante de fundo certo, na moeda certa, esteja no local certo 

e na hora certa é uma das principais atribuições de uma Tesouraria. 

A Associação de Gestão de Tesouraria CIMA- Treasury Management Association), 

de acordo com Masson (1995, p. 2), define que o papel da Tesouraria deve abranger todas as 

tarefas tradicionalmente relacionadas à gestão financeira da empresa. No entanto, a definição 

de gestão financeira foi recentemente expandida para englobar aspectos além daqueles 

simples de curto prazo relacionados à gestão de caixa. No seu sentido mais amplo a gestão 

financeira de uma Tesouraria pode englobar uma extensa gama de responsabilidades e tarefas 

que vai desde a definição de estrutura de capital, passando pela gestão de risco e podendo 

chegar até assuntos envolvendo questões tributárias e legais. 

De acordo com Chorafas (1992, p. 1 ), existem duas perspectivas no que tange à avaliação 

das funções de uma Tesouraria, uma mais estreita e outra mais abrangente. A primeira tende 

a olhar a Tesouraria apenas como uma divisão, ou departamento, que levanta fundos e 

administra o caixa de uma companhia industrial ou uma instituição financeira. A segunda 
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tem como foco as operações de Tesouraria como um todo, que incluem uma vasta gama de 

tarefas como operações com moedas estrangeiras, depósitos e empréstimos de instrumentos 

de liquidez, swaps1 de taxa de juros, FRA' s2 e operações com Futuros3
, ou seja, operações 

com os mais diversos instrumentos derivativos. O autor salienta que as velhas e as novas 

operações de Tesouraria possuem muito em comum e que o elo integrador entre as duas é a 

gestão de riscos. 

Percebe-se, portanto, que as funções de uma Tesouraria, seja ela pertencente a uma 

companhia industrial ou a uma instituição financeira, evoluíram consideravelmente e são, 

atualmente, bastante amplas e, além disso, sujeitas a inúmeras interpretações. No entanto, é 

inegável, como argumenta Chorafas (1992, p. 12), que o escopo das funções da Tesouraria 

está se alargando. Cabe, atualmente, à Tesouraria, tarefas chaves como a gestão dos recursos 

financeiros, gestão dos ativos e passivos e, também, a gestão dos riscos aos quais as empresas 

têm exposição. Mas, além dessas tarefas chaves as Tesourarias estão ganhando, a cada dia, 

mais e mais funções que, variam de instituição para instituição. Observa-se que com a 

globalização, e o aumento da instabilidade e da competitividade que ela acarreta, cresce 

bastante a importância das Tesourarias nos ambientes corporativos. Por essa razão, verifica

se até o movimento de terceirização das tarefas de Tesouraria, delegadas para instituições 

financeiras, por parte daquelas companhias industriais que preferem se concentrar na sua 

atividade econômica principal e deixar que as tarefas de Tesouraria sejam realizadas por 

empresas especializadas. 

Dada a importância do tema, este trabalho tem como objetivo estudar as atribuições 

da Tesouraria de uma Instituição Financeira, analisar os riscos que ela tem que gerir, de 

forma estratégica, no seu cotidiano e como os instrumentos financeiros podem ser utilizados 

para mitigação ou minoração déstes riscos, ou seja, no jargão do mercado financeiro para 

"hedgear "4 estes riscos. 

1 Swap: Em inglês significa troca. As operações de swaps serão explicadas neste trabalho quando o tema 
Instrumentos Derivativos for abordado. 
2 FRA' s: Tem como significado Acordo Futuro de Taxa. As operações de FRA' s serão explicadas neste trabalho 
quando o tema Instrumentos Derivativos for abordado. 
3 Operações com Contratos Futuros: As operações de compra e venda de Contratos Futuros são classificadas 
como instrumentos derivativos e serão abordadas, mais adiante, quando o tema for discutido. 
4 Hedgear- realizar operação de hedge. Hedge, termo em inglês, que tem como significado realizar proteção 
contra potencial perda. 
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1.2 Justificativa 

De acordo com Sinkey (1998, p. 6) a globalização, no que tange às instituições 

financeiras, refere-se à crescente interconexão entre os mercados financeiros e as instituições 

financeiras ao redor do globo. 

O processo de globalização que possibilita a maior interconexão entre os mercados 

financeiros e estimula, cada vez mais, a livre mobilidade de capitais mundo afora, e que tem 

contribuído bastante para o aumento da complexidade dos mercados financeiros tem levado 

instituições financeiras, e até mesmo empresas, a incorrerem em riscos e terem possibilidades 

de perdas financeiras potencialmente vultuosas. Isso ocorre porque a crescente interconexão 

entre os mercados faz com que qualquer movimento no mercado de um determinado país crie 

um efeito em cadeia que faz com que ele seja sentido, de maneira praticamente imediata, em 

qualquer outro país do mundo. 

Além da grande integração dos mercados financeiros, a globalização transformou o 

cenário no qual as instituições financeiras costumavam trabalhar, aumentando a concorrência 

entre elas, obrigando-as a buscar novos tipos de operações. Desta maneira, as instituições 

financeiras passaram a viver num ambiente dinâmico e agressivamente competitivo e 

passaram a se expor a riscos financeiros ~ada vez maiores em decorrência desta busca de 

novas operações que são comumente mais complexas e dinâmicas. Toma-se, portanto, 

importante analisar o papel da Tesouraria, neste ambiente de globalização crescente, suas 

estratégias de gestão de risco e como ela pode, dentro dessas estratégias, utilizar o amplo 

espectro de instrumentos financeiros atualmente disponíveis para gerir, de forma eficiente, os 

riscos que surgem para as instituições financeiras no seu cotidiano de negócios. 

1.3 Método 

Após uma breve descrição do papel da Tesouraria no contexto atual, ou seja, num 

ambiente cada vez mais globalizado e de como este ambiente globalizado aumenta os riscos e 

as perdas potenciais das instituições financeiras, pode-se intuir que a mitigação de riscos 

nestas instituições toma-se extremamente importante. Desta forma, o trabalho será dividido 

em mais quatro capítulos. 



14 

No capítulo 2 será apresentada a definição de risco e, além disso, serão discutidos 

todos os riscos aos quais as instituições financeiras estão expostas. 

Em seguida, no capítulo 3, serão apresentados diversos instrumentos financeiros para 

mitigação de riscos, começando pelos mais tradicionais e avançando até os modernos e 

complexos derivativos. 

No capítulo 4 serão discutidas as diversas estratégias para gestão de risco no âmbito 

das Tesourarias das Instituições Financeiras. Vale dizer que embora as instituições 

financeiras, neste ambiente globalizado, se exponham a diversos tipos de riscos, a Tesouraria 

não é capaz de gerenciar todos eles, ou seja, ela só possui poder de manobra sobre alguns 

tipos de riscos. 

Por fim, no capítulo 5, será feito um estudo de caso do Banco ltaú Holding 

Financeira, com o objetivo de analisar como os riscos são tratados no âmbito da sua 

Tesouraria, isto é, como à luz das diversas estratégias de gerenciamento de risco, esta 

Tesouraria faz, na prática, a gestão dos riscos desta instituição. 
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2. RISCOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

Chorafas (1992, p. 21) chama de eventos de risco aqueles episódios incertos, no 

sentido de não terem um resultado bem definido. De acordo com esse autor, risco refere-se a 

uma situação, posição ou escolha envolvendo possíveis perdas, pois os resultados são 

incertos. Neste sentido, ele argumenta que risco é, em síntese, o custo da incerteza. 

Bessis (2002), por sua vez, define risco como sendo qualquer tipo de incerteza que 

pode levar a perdas. Segundo ele, os riscos correntes de hoje são as perdas potenciais de 

amanhã. Na visão do autor, os bancos, ou seja, as instituições financeiras são verdadeiras 

máquinas de riscos, pois, os assumem, os transformam e ainda os agregam a vários tipos de 

produtos e serviços bancários que oferecem a seus inúmeros clientes. 

Desta maneira, uma instituição financeira, que opera em diversos mercados 

geográficos e com produtos de natureza bastante distintos, está sujeita a inúmeros riscos nas 

atividades que executa. Ou seja, conforme argumenta Sinkey (1998, p. 3 7), num balanço 

geral, a essência do sistema bancário é a mensuração, a gestão e a aceitação de riscos, isto é, a 

gestão de risco, neste sentido, seria o coração da gestão financeira em bancos. 

Saunders (2000, p.s 99-111) enumera os seguintes riscos aos quais uma instituição 

financeira de grande porte está sujeita, a saber: variação na taxa de juros, de mercado, de 

crédito, de operações que não são registradas nos balanços, tecnológico e operacional, de 

câmbio, soberano, de liquidez e risco de insolvência. Bessis (2002, p. 12) ainda acrescenta a 

essa lista o risco de performance. Nesta seção será explorada cada uma destas fontes de 

riscos. 

2.1 Risco de Variação de Taxa de Juros 

De acordo com Saunders (2000, p. 112), as instituições financeiras freqüentemente 

descasam os prazos de vencimento de seus ativos e passivos. Ao fazê-lo, elas se expõem ao 

risco de taxa de juros. Sinkey (1998, p. 22), por sua vez, diz que as instituições de depósito 

tomam recursos emprestados por prazos curtos e os emprestam por prazos longos e, através 

da adoção desta política, estão sujeitas ao risco de variação na taxa de juros. 
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Conforme colocado por Saunders e Sinkey, as instituições financeiras não operaram 

totalmente casadas, isto é, elas comumente fazem aplicações de prazos diferentes de suas 

captações. Ao fazerem isto, elas se colocam em posição de risco frente à possibilidade de 

variação da taxa de juros. 

Uma instituição financeira que faz, por exemplo, uma captação pelo prazo de um ano 

para financiar uma aplicação pelo prazo de dois anos precisará renovar sua captação, depois 

de decorrido um ano, por um período adicional de um ano. Entretanto, daqui a um ano a taxa 

de juros poderá cair ou subir. Se cair a instituição financeira terá sua rentabilidade 

aumentada. No entanto, se a taxa de juros subir a instituição financeira terá sua rentabilidade 

diminuída e, no limite, poderá até a ter prejuízo com esta estrutura de operações. Veja no 

esquema, a seguir, os possíveis resultados de uma instituição que escolhesse a adoção desta 

estratégia. 

Aplicação Captação 

~uros (1l Principal rrincipal (1) ~rincipal (21 

1 

rincipal 2 

Principal 1.000.00 

ra= taxa juros C'A)aa) aplicação (Ano 1 e 2) 

Situação (aJ 

Ano 1 IA no 1 !Lucro Total 

~F.:i.~-~~~~--------------------··-----·---~~::--~-~-~~-------------- ----------~~Q,~~- ----------~~~,~-~-- -------------~-~-~-·QQ_ 
~-~F.!!!r.~R .. \~~-~--~.t. ............... !.~.:-~._)_q_!:.............. . ...... !.~!!!!,9.?.! ..................... ............ o.q_q,QQJ. 
Captação (Ano 2> rc2= 10% (100.00; (100.00) 

Resultado 50.00 50.00 100.00 

Situação (bl 

Ano 1 IAno 1 !Lucro Total 

~~P.!!!'i.~.~-.\~.~.? .. ~.~---·············!·~-~:: .. ~.9.~~---···-······· 
Ca tação (Ano 21 rc2= 5% (50.00) 

Resultado 50.00 100.00 150.00 

Situação (c; 

Ano 1 IA no 1 I Lucro Total 

~P.:~~-~.r.~.? ............................... ~~:: .. ~.~.':'?.............. --·-·-·--~~Q,?.~ ........... ~~?.:~.~-- ············-~-~.?:Q.~. 
~-~F.!!!'i.~.? .. ~~~?..~.! ................. ~~.!.': .. ~.~-~?.............. . ..... .!.!QQ,~~l. ................................ \~-~-~ .. ?.9). 
Ca taçao (Ano 21 rc2= 25% (250.001 (250 001 

Resultado 50.00 (100.00) (50.00) 

o 

·t:,::.:.:~ - },..,, .,. 
~uros (1) "+Juros (2 I 

rc1= taxa ;uros (%aa; captação (Ano 11 

rc2= taxa juros (%a a) captação (Ano 2J 

Esquema O 1 - Fluxo de Caixa de Aplicação 2 anos fundeada por captação 1 ano 

Fonte: Adaptado a partir de Saunders (2000) 
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Caso uma instituição financeira fizesse uma aplicação de dois anos fundeada com 

uma captação de um ano ela poderia, conforme o exemplo acima, se deparar com três 

situações. Na situação (a), a instituição faz uma aplicação de 1.000, pelo prazo de 2 anos, 

cobrando uma taxa de juros de 15%aa. No primeiro ano, ela faz uma captação, pelo prazo de 

um ano, e paga uma taxa de juros de 1 0%aa produzindo um lucro de 50. No segundo ano, ela 

renova a captação por mais um ano pagando a mesma taxa de 1 0%aa, conseguindo também 

um lucro de 50. Ao final de dois anos a instituição financeira, na situação (a), teria obtido um 

lucro de 100. Na situação (b), o primeiro ano é exatamente igual à situação (a), mas no 

segundo ano ocorre uma queda na taxa de juros. Nesta situação, a instituição financeira 

renova a captação a uma taxa de 5%aa e, desta maneira, consegue um lucro no segundo ano 

de 100. Ao final do segundo ano, a instituição conseguirá um lucro total de 150. Por fim, na 

situação (c), que é, no primeiro ano, igual às anteriores, a taxa de juros sobe, no segundo ano, 

para 25%, ou seja, a instituição financeira consegue renovar sua captação somente a essa taxa 

e, portanto, a instituição sofre neste período uma perda de 100. Na situação (c), a subida 

acentuada da taxa de juros consome o lucro do primeiro ano inteiro e ainda deixa, ao final do 

segundo ano, um prejuízo total de 50. 

Por outro lado, as opções existentes, de forma implícita, nos produtos bancários, 

conforme colocado por Bessis (2002, p .. l8), também são uma outra fonte de risco de variação 

na taxa de juros. Em outras palavras, a opção dos depositantes, ou dos tomadores de 

recursos, de liquidarem antecipadamente suas operações para tirarem vantagem dos 

movimentos da taxa de juros, traz de forma indireta o risco de taxa de juros para as 

instituições financeiras. O quadro abaixo sumariza os efeitos da variação da taxa de juros 

com relação ao portfólio de empréstimos e sobre os depósitos bancários. 



Subida na Taxa de Juros 

Efeito Sobre os empréstimos 

. Efeito Preço Adverso Aplicações antigas valem menos 

.Efeito Reinvestimento Favorável Aplicações novas valem mais 

Efeito sobre os Depósitos 

. Saque Antecipado (Depositantes (credores) querem taxas maiores) 

.Bancos são obrigados a atralrem novos depositantes a taxas mais elevadas 

ou enfrentar problemas de liquidez (Efeitos de Quantidade e Preço) 

Queda na Taxa de Juros 

Efeito Sobre os empréstimos 

. Efeito Preço Favorável Aplicações antigas valem mais 

.Efeito Reinvestimento Adverso Aplicações novas valem menos 

. Pagamento Antecipado (Tomadores de empréstimos querem taxas menores) 

.Bancos são obrigados a concederem novos empréstimos a taxas menores 

ou sofrerem enxugamento de Balanços (Efeitos de Quantidade e Preço) 

Efeito sobre os Depósitos 

. Não há Saque Antecipado (Depositantes (credores) querem continuar comtaxas maiores) 

- ··--- --·---

Quadro 1 - Risco de variação na taxa de juros 

Fonte: Sinkey (1998) 
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I 

O quadro mostra o efeito do risco da variação na taxa de juros com relação às 

aplicações e as captações de uma instituição financeira por causa da opção implícita de 

término antecipado destas operações. 

A subida na taxa de juros afeta o portfólio de aplicações de uma instituição financeira 

da seguinte maneira, a saber, ocorre um efeito preço adverso, ou seja, as aplicações antigas, 

realizadas a taxas menores, valem menos. Isso acontece porque o Valor Presente Líquido 

(VPL) dos fluxos de caixa futuros dos ativos serão descontados a uma taxa de juros maior e, 

portanto, seu valor presente será menor fazendo com que as aplicações valham menos. Por 

outro lado, num evento de subida de taxas de juros ocorre um efeito re-investimento 

favorável, ou seja, todas as novas operações serão realizadas a taxas de juros maiores, ou 

seja, valerão mais e produzirão resultados maiores. 
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No que tange aos efeitos sobre os depósitos, a subida na taxa de juros fará com que os 

depositantes estejam interessados em sacar seus recursos antecipadamente, pois se 

reinvestirem esses mesmos recursos novamente em outra instituição, ou até mesmo nesta 

mesma instituição, poderão receber retornos maiores pelos seus depósitos. Diante desta 

hipótese, a instituição financeira irá se deparar com um problema de liquidez que tem um 

efeito quantidade e um efeito preço. O efeito quantidade se refere à necessidade de levantar 

novos fundos para substituir aqueles que foram sacados de forma antecipada e, desta maneira, 

evitar que o Balanço Patrimonial seja encolhido. O efeito preço, por sua vez, se refere ao fato 

dos novos fundos custarem mais caro por causa da subida da taxa de juros. Desta maneira, 

diante de um evento de subida na taxa de juros, a instituição financeira tem, como 

conseqüência, duas alternativas: obter novos depósitos ou vender algum dos seus ativos em 

carteira. Caso a primeira alternativa seja viável, o efeito quantidade será resolvido, mas a 

instituição financeira sofrerá o efeito preço ao ser obrigada a pagar taxas maiores pelos novos 

depósitos. Se a primeira alternativa não for factível, a instituição financeira será obrigada a 

vender parte de seus ativos. Como conseqüência a instituição liquidará parte de seus ativos a 

preços mais baixos, pois os preços dos ativos caem quando a taxas de juros aumenta devido a 

seu Valor Presente Líquido (VPL) menor. Esta segunda alternativa, que traz intrinsecamente 

o efeito preço, poderá trazer perdas financeiras significativas para a instituição financeira. 

Num evento de queda na taxa de juros, por outro lado, o portfólio de aplicações de 

uma instituição financeira sofrerá os efeitos inversos ao da subida na taxa de juros. Desta 

maneira, haverá um efeito preço favorável, pois as aplicações terão um VPL maior devido ao 

fato de serem descontadas a uma taxa de juros menor. No entanto, haverá um efeito re

investimento adverso, pois as novas aplicações serão realizadas a taxas de juros menores o 

que acarretará perda de resultados. 

Com relação aos depósitos, os depositantes não demandarão o saque antecipado de 

seus recursos, mas os tomadores de empréstimos poderão clamar pelo refinanciamento de 

suas dívidas para se aproveitarem dos níveis de taxas de juros mais baixos. Perante esta 

hipótese, a instituição financeira sofre o risco de pré-pagamento de suas aplicações, que 

possui também um efeito quantidade (necessidade de substituir as aplicações, que foram 

encerradas de forma antecipada) e um efeito preço (novas aplicações serão realizadas a taxas 

menores). Diante desta hipótese, a instituição financeira se depara com três alternativas: 

renovar os empréstimos a um nível de taxa menor, procurar outras fontes de aplicações como, 
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por exemplo, aplicações de alta liquidez, que também apresentam rendimentos menores, ou 

tentar liquidar antecipadamente algumas de suas captações. Caso as duas primeiras hipóteses 

sejam viáveis, haverá necessariamente um efeito preço, ou seja, os retornos dos novos ativos 

serão menores. Caso a terceira alternativa seja viável, o efeito preço não ocorre, mas poderá 

haver prejuízo para instituição a posteriori, pois a liquidação antecipada das captações poderá 

"arranhar" o relacionamento com as instituições financeiras que fizeram os empréstimos para 

a instituição financeira e sofreram pagamento antecipado. 

Assim, pode-se inferir que as instituições financeiras sujeitam-se ao risco de variação 

na taxa de juros de forma voluntária, ou seja, quando descasam os prazos de suas aplicações e 

captações propositadamente para procurar oportunidades mais vantajosas de aplicações e 

captações, e também de forma involuntária, derivada da opção implícita do término 

antecipado das captações e aplicações. As Tesourarias das instituições financeiras devem ser 

capazes de avaliar a possibilidade de expor-se ao risco de variação da taxa de juros e buscar 

estratégias e instrumentos financeiros, incluindo também os instrumentos derivativos, para 

diminuí-lo ou eliminá-lo por completo. Os instrumentos financeiros e as estratégias para 

gestão do risco de variação à taxa de juros serão alvo de análise mais adiante neste trabalho. 

2.2 Risco de Liquidez 

Bessis (2002, p. 16) ressalta que o risco de liquidez dá-se através de múltiplas 

dimensões: incapacidade de obter recursos a custos normais, risco de liquidez de ativos e 

risco de liquidez de mercado. De acordo com o autor, o risco de .fundin!{, isto é, a falta de 

capacidade de obter recursos a custos normais depende da percepção do mercado quanto ao 

grau de risco de emprestar recursos para determinada instituição. Desta forma, se uma 

instituição vai a mercado em busca de recursos com certa freqüência e de maneira inesperada 

acaba emitindo sinais ao mercado de que pode estar passando por dificuldades e pode reduzir 

a predisposição de outras instituições financeiras a emprestar para essa instituição. Se a 

percepção no que tange a capacidade de crédito desta instituição se deteriora o seu acesso ao 

funding se toma mais caro. O risco de liquidez de mercado, por outro lado, diz respeito a 

momentos de falta de liquidez no mercado de forma geral, ou seja, não se refere a nenhuma 

instituição em particular e resulta num aumento generalizado dos preços pagos pelas 

captações. Por último, o risco de liquidez dos ativos diz respeito à capacidade das instituições 

5 Funding: Termo em inglês utilizado para denominar tomada de fundos emprestados. 
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se desfazerem de seus ativos, isto é, de venderem seus ativos para gerar liquidez e fazer frente 

a períodos de necessidade de caixa. 

A necessidade das instituições financeiras por liquidez se dá, de acordo com Sinkey 

(1998, p. 236), para atender aos saques dos depósitos e para satisfazer a demanda de 

empréstimos de clientes. Conforme o autor argumenta, mudanças inesperadas no fluxo de 

empréstimos e a existência de passivos voláteis causam problemas de liquidez para as 

instituições financeiras, ou seja, as colocam em condições de exposição ao risco de liquidez. 

Saunders (2000, p. 327) argumenta, de forma muito semelhante a Sinkey, que o risco 

de liquidez está associado a duas causas: uma associada aos passivos e outra associada aos 

ativos. A primeira, verifica-se sempre que os titulares dos passivos de uma instituição 

financeira, como os depositantes, decidem converter seus direitos financeiros em liquidez, ou 

seja, em caixa efetivamente, o que pode ocorrer diante de um aumento do nível de taxa de 

juros, como discutido na seção anterior, por causa da opção de resgate antecipado existente 

intrinsecamente nos depósitos bancários. Quando isto ocorre, a instituição financeira vê-se 

obrigada a captar fundos adicionais ou liquidar ativos para cobrir as retiradas. A segunda 

fonte de risco está no ativo em conseqüência de empréstimos e do risco de liquidez dos 

ativos. Ou seja, quando ocorrem empréstimos não programados, a instituição financeira vê-se 

obrigada, tal como ocorre quando há retiradas de passivos, a reduzir seus saldos de caixa, 

liquidar ativos ou captar recursos adicionais. Além disso, os ativos possuem risco de liquidez, 

isto é, a instituição financeira pode ser incapaz de se desfazer de uma posição rapidamente e a 

preços razoáveis. 

Pode-se inferir que uma instituição financeira está continuamente sujeita ao risco de 

liquidez. Em primeiro lugar, ela corre, continuamente, o risco de ter que fazer desencaixes 

não programados. Isto pode ocorrer, por exemplo, para atender às necessidades de caixa de 

um cliente bastante importante. Em segundo lugar, como visto anteriormente, uma instituição 

financeira comumente opera de forma descasada e, ao fazer isto, como no caso da aplicação 

de dois anos fundeada pela captação de apenas um ano, ela pode não conseguir renovar sua 

captação, ou seja, seu funding e, desta maneira, ela está sujeita ao risco de li qui dez. No caso 

de uma instituição financeira operando no mercado internacional, o risco país, isto é, o risco 

soberano, que será objeto de análise mais adiante, é outro fator que pode aumentar o risco de 

liquidez. 
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De acordo com Bessis (2002, p. 17), a manutenção de uma porção dos ativos da 

instituição financeira em ativos extremamente líquidos funciona como uma espécie de 

colchão, ou seja, proteção contra flutuações de liquidez de mercado, pois os ativos líquidos 

permitem saldar as obrigações de curto prazo sem a necessidade de busca de recursos, ou 

seja,funding de fontes externas. É por essa razão, que as autoridades monetárias determinam 

que as instituições financeiras mantenham determinados índices de liquidez, pois é uma 

maneira de dar maior segurança ao mercado financeiro através da menor probabilidade de 

insolvência das instituições financeiras. No entanto, Sinkey (1998, p. 236) argumenta que a 

estocagem de liquidez em ativos líquidos tem um custo de oportunidade que resulta num 

trade-off, ou seja, numa escolha entre liquidez e rentabilidade, pois os ativos líquidos 

geralmente rendem pouco ou nenhum juros e, desta maneira, reduzem a lucratividade das 

instituições financeiras. 

Observa-se que uma das principais fontes que levam uma determinada instituição 

financeira à exposição ao risco de liquidez é também a opção implícita de término antecipado 

de suas aplicações e captações. Desta maneira, as Tesourarias das instituições financeiras são 

obrigadas, além de diligentemente manterem porções de seus ativos em ativos extremamente 

líquidos, também elaborarem planos de contingências para aumentar o nível de liquidez em 

momentos de maior necessidade. 

Uma instituição financeira, sendo obrigada a obedecer determinados níveis mínimos 

de liquidez, faz, normalmente, aplicações nos seguintes ativos de alta liquidez: 

./ Operações Overnight: Uma política mais conservadora de aplicação de 

caixa é o investimento em operações de Overnight (aplicações por um único 

dia), que normalmente são feitas no mercado interbancário, ou seja, com 

outras instituições financeiras. No entanto, este tipo de aplicação é a que 

proporciona a menor rentabilidade para as aplicações de caixa . 

./ Depósitos a Termo: Existe a possibilidade de realizar aplicações a termo que 

são um pouco menos conservadoras e proporcionam uma rentabilidade maior. 

Estas aplicações podem ser feitas pelo prazo de 7 dias até 180 ou 360 dias. 
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./ Fundos de Liquidez: Várias instituições financeiras oferecem fundos com 

liquidez diária, ou seja, que permitem ao cotista resgatar seus recursos todos 

os dias. A aplicação em fundos costuma produzir uma rentabilidade um pouco 

superior à aplicação em overnight. 

./ Títulos: Uma alternativa para dar maior rentabilidade ao caixa gerido pela 

Tesouraria é a compra de títulos emitidos por empresas ou bancos e que 

possuem alta qualidade de risco e alta liquidez. Vale ressaltar que apesar do 

potencial de rentabilidade maior existe, por outro lado, o risco de mercado no 

que tange a aquisição destes títulos. 

2.3 Risco de Câmbio 

O processo de globalização em marcha acelerada faz, de acordo com Saunders (2000, 

p. 284), com que as instituições financeiras estejam cada vez mais expostas ao risco de 

câmbio. Segundo o autor, o risco de câmbio pode surgir quando as instituições financeiras 

realizam transações, ou seja, fazem negociações com moedas estrangeiras, quando elas 

realizam empréstimos em moedas estrangeiras, compram títulos em moedas estrangeiras, ou 

endividam-se em moedas estrangeiras. 

Saunders (2000, p. 287) destaca quatro atividades básicas de negociação de moedas 

estrangeiras pelas instituições financeiras: 

1. A compra e a venda de moedas estrangeiras, permitindo aos clientes participar e 
completar transações comerciais internacionais. 
2. A compra e a venda de moedas estrangeiras, permitindo aos clientes, ou a própria 
instituição financeira, assumir posições em investimentos estrangeiros reais e 
financeiros. 
3. A compra e a venda de moedas estrangeiras para fins de hedging,. com a 
finalidade de contrabalançar a exposição de um cliente, ou da própria instituição 
financeira, numa dada moeda. 
4. A compra e a venda de moedas estrangeiras para fins especulativos, em 
decorrência da previsão ou expectativa de movimentos futuros de taxas de câmbio. 

Pode-se perceber que, nas duas primeiras atividades, as instituições financeiras 

comumente operam como facilitadoras, ou seja, como intermediárias para que seus clientes 

possam estabelecer, por exemplo, transações de comércio exterior (importação e exportação) 

ou investimentos diretos no exterior. A terceira atividade é estabelecida com o intuito de 
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reduzir a exposição das próprias instituições financeiras ao risco cambial. Desta maneira, 

pode-se inferir que a exposição das instituições financeiras ao risco cambial é resultado da 

compra e venda de moedas estrangeiras com o objetivo de especulação. 

A exposição de uma determinada instituição financeira ao risco cambial, de acordo 

com Saunders, pode ser positiva ou negativa. Uma instituição financeira que possui uma 

exposição líquida positiva está comprada em moeda estrangeira e corre o risco de que a 

moeda nacional se valorize em relação à moeda estrangeira. Por outro lado, uma instituição 

financeira que possui uma exposição líquida negativa está vendida em moeda estrangeira e 

corre o risco de que essa moeda se valorize frente à moeda nacional. 

Observa-se que as instituições financeiras podem expor-se ao risco cambial por duas 

razões: a primeira com o objetivo de realizar ganho através da tomada de posições em aberto 

em determinada moeda estrangeira, ou seja, por razões puramente especulativas, e a segunda 

pela própria natureza funcional das instituições financeiras que atuam como agentes de 

intermediação de recursos financeiros. Ao realizarem suas atividades de intermediação de 

recursos financeiros as instituições financeiras, da mesma forma que não operam casadas em 

relação a prazos de aplicações e captações, também nem sempre operam casadas em relação a 

moedas, ou seja, não é incomum que elas realizem aplicações numa determinada moeda e 

façam captações para financiar esta aplicação em outra moeda para se aproveitarem de 

eventuais diferenças de taxa de juros reais entre as moedas. Ao fazerem isto, as instituições 

financeiras expõem-se ao risco cambial. O risco cambial, assim como o de taxa de juros, pode 

ser perfeitamente contrabalançado através da utilização de instrumentos derivativos, o que 

será analisado posteriormente neste trabalho. 

2.4 Risco de Crédito 

De acordo com Saunders (2000, p. 1 02), há o risco de crédito porque os fluxos de 

caixa prometidos pelos tomadores de empréstimo podem não ser pagos integralmente. 

[ ... ]Se o principal de todos os instrumentos financeiros possuídos por 1Fs6 fosse 
pago integralmente na data de vencimento e os pagamentos de juros fossem feitos 
nas datas prometidas, as IFs sempre receberiam de volta o principal originalmente 
emprestado mais o rendimento de juros. Ou seja não enfrentariam risco de crédito 
[ ... ] SAUNDERS, 2000, p. 102. 

6 IFs: Abreviação utilizada por Saunders para Instituições Financeiras 
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O risco de crédito, conforme Sinkey (1998, p. 188), é o maior risco que os bancos 

encaram. O autor define risco de crédito como a incerteza associada ao re-pagamento, por 

parte dos tomadores de recursos, de suas dívidas. Sinkey diz que os tomadores costumam 

pagar suas dívidas quando o valor de seu ativo excede o valor de seu passivo. No entanto, 

quando a situação se inverte eles costumam exercer sua opção de inadimplência. Neste 

sentido, o risco de crédito está associado à opção de inadimplência dos tomadores de 

recursos. 

Bessis (2002, p. 13), por sua vez, define risco de crédito como o mais importante de 

todos os riscos aos quais as instituições financeiras expõem-se. De acordo com o autor, o 

risco de crédito é o risco de que os clientes entrem em default, o que significa que eles 

falharão com suas obrigações em relação aos débitos que adquiriram com a instituição 

financeira. 

O risco de crédito, portanto, é um dos principais riscos enfrentados, pelas instituições 

financeiras, através da intermediação financeira. Ou seja, nas atividades cotidianas dos 

bancos há intrinsecamente a possibilidade de um tomador de recursos atrasar ou 

simplesmente não honrar o pagamento com o qual havia se comprometido. A instituição 

financeira pode minimizar esta fonte de risco através de uma política de diversificação de 

clientes. Ademais, é possível também à Tesouraria mitigar este tipo de risco através do 

emprego de derivativos de crédito, o que será objeto de análise posteriormente neste trabalho. 

2.5 Risco de Mercado 

O risco de mercado existe, para Saunders (2000, p. 101), sempre que uma instituição 

financeira negocia ativos e passivos em lugar de mantê-los por longo prazo. De acordo com 

ele, cada vez mais as atividades tradicionais de investimento das instituições financeiras estão 

dando lugar às carteiras de negociação (trading portfolios), que são compostas de ativos e 

passivos que podem ser rapidamente vendidos ou comprados no mercado secundário. 

Portanto, o risco de mercado está se tornando, cada vez mais, alvo de preocupação entre 

autoridades reguladoras e analistas do mercado financeiro. 
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Saunders (2000, p. 101) define risco de mercado como a incerteza a respeito dos 

lucros de uma instituição financeira, resultante de mudanças nas condições de mercado, tais 

como o preço de um ativo, taxas de juros, volatilidade de mercado e liquidez. O risco de 

mercado pode ser medido em termos absolutos, ou seja, em valor monetário ao qual uma 

instituição está exposta, ou em termos relativos, em comparação com determinado padrão 

referencial (benchmark) conhecido no mercado financeiro como mark-to-market7 

Bessis (2002, p. 18), por sua vez, define risco de mercado como desvio adverso, em 

relação à marcação a mercado (mark-to-market), de uma carteira de negociação, durante o 

período de liquidação da carteira. De acordo com o autor, o risco de mercado é diferente entre 

situações de alta e baixa liquidez de mercado. Em situações normais de liquidez, o risco de 

mercado é gerado basicamente por mudanças nos parâmetros de mercado como, por exemplo, 

taxa de juros, índices de ações e taxa de câmbio. Por outro lado, em situações de baixa 

liquidez, a volatilidade dos preços dos ativos tende a ser muito maior do que em situações 

normais de liquidez e, desta maneira, o risco de mercado tende a ser bem maior. 

Como grande parte das instituições financeiras está, cada vez mais, focando em 

investimentos que podem ser comprados e vendidos no mercado secundário, ao invés de 

mantê-los em carteira até sua maturação, o risco de mercado está se tornando um elemento 

bastante importante para estas instituições, pois à medida que os mercados financeiros se 

tornam mais líquidos e complexos, aumenta a perda potencial estimada sob condições 

adversas. 

À medida que aumenta a exposição das instituições financeiras ao risco de mercado 

torna-se muito importante a sua mensuração. Saunders (2000, p. 178) aponta pelo menos 

cinco motivos pelos quais o risco de mercado deve ser medido: Em primeiro lugar, para 

fornecer informação à alta administração a respeito da exposição ao risco de mercado. Em 

segundo lugar, para fixação de limite máximo ao qual a instituição financeira poderá expor

se. Em terceiro lugar, para alocar os recursos da instituição nos mercados onde são maiores 

os retornos vis-à-vis o risco apresentado. Em quarto lugar, para obter uma correta avaliação 

de desempenho possibilitando o desenho de remuneração variável mais adequada. Por último, 

7 Mark-to-market: Significa marcação a mercado ou comparação com relação a um padrão de referência. 
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a mensuração de risco de mercado é importante para atender as exigências das autoridades 

reguladoras no que tange à exigibilidade de capital. 

A Tesouraria deve manter-se atenta ao risco de mercado ao qual a instituição 

financeira se expõe e fazer o possível para mantê-lo em níveis adequados, pois esta fonte de 

risco pode levar a instituição à falência, caso não seja administrado de forma responsável e 

diligente. 

2.6 Risco Soberano 

Segundo Saunders (2000, p. 1 07), este é uma espécie de risco de crédito que ocorre 

quando uma empresa estrangeira é incapaz de pagar uma obrigação em outro país. Começou

se a dar mais importância ao risco soberano após a década de 80, quando algumas economias 

emergentes como o Brasil e o México, anunciaram as moratórias de suas dívidas externas o 

que implicou com que os maiores bancos americanos, que detinham considerável exposição 

às dívidas externas desses países, fossem obrigados a criar reservas significativas para 

enfrentar esses créditos em liquidação. Na década de 90, o México novamente só não impôs 

outra moratória por causa da ajuda financeira governamental norte-americana. No passado 

mais recente foi vez da Argentina impor a moratória e a estabelecer perdas significativas a 

algumas instituições financeiras internacionais. Desta maneira, têm-se dado, atualmente, 

muito mais importância ao risco soberano, como demonstrado por Saunders na passagem 

abaixo. 

Essas experiências têm confirmado a importância da avaliação do risco soberano, 
ou seja, o risco de um país tomador ao se tomar decisões de empréstimo ou 
investimento, como na compra de obrigações ou ações estrangeiras SAUNDERS, 
2000, p. 299. 

Bessis (2002, p. 15) define risco soberano, ou risco país, como o risco de uma crise 

num determinado país. Segundo ele, vários são os riscos relacionados a crises locais que 

podem levar ao risco soberano como, por exemplo, a inadimplência dos emissores de títulos 

soberanos, a deterioração das condições de crédito dos devedores locais devido à deterioração 

da condição econômica local, a desvalorização da moeda local, a impossibilidade de 

remissibilidade seja por restrições legais ou ainda por impossibilidade de conversibilidade da 

moeda local. 
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Uma instituição financeira que opera ativamente no mercado internacional está 

continuamente sujeita ao risco soberano. Ela possui tanto aplicações como obrigações no 

exterior que podem não ser honradas devido a, por exemplo, uma centralização cambial. A 

Tesouraria também deve ficar atenta a essa fonte de risco. Atualmente, existem instrumentos 

derivativos de crédito que também possibilitam a mitigação do risco soberano. 

2. 7 Risco de Operações fora de Balanço 

De acordo com Saunders (2000, p. 242), as atividades fora de balanço começaram a 

expandir-se na década de 80 por causa de perdas nas operações com países em 

desenvolvimento, maiores níveis de volatilidade da taxa de juros, reduções das operações de 

crédito tradicionais cursadas dentro do balanço. Desta forma, as instituições financeiras 

foram obrigadas a buscar operações mais rentáveis fora do balanço. Além disso, elas podiam 

simultaneamente escapar de grande parte das regulamentações que incidiam sobre as 

atividades de crédito tradicionais. No entanto, Saunders esclarece que as atividades cursadas 

fora do Balanço Patrimonial podem envolver uma série de riscos que ampliam a exposição 

das instituições financeiras de uma maneira geral. 

As operações fora do balanço, segundo Saunders, são produtoras potenciais de riscos 

porque, ao contrário das operações tradicionais registradas em balanço, são menos evidentes. 

No entanto, em termos econômicos essas operações são haveres e obrigações condicionais 

que afetam a estrutura patrimonial futura da instituição financeira, ou seja, afetam sua 

rentabilidade e sua solvência em momentos futuros. 

As operações fora de balanço, portanto, inspiram maior atenção, isto é, necessitam de 

maiores cuidados, pois embora menos aparentes, são ativos e passivos condicionais que 

possuem o potencial de afetar o fluxo de caixa futuro das instituições financeiras, tanto de 

forma positiva como negativa. De acordo com Saunders, a maioria das operações fora de 

balanço possui diversas características que podem acentuar as exposições de risco de crédito 

e de variação de taxa de juros das instituições financeiras. Por outro lado, há algumas 

operações fora de balanço, como os derivativos, que são amplamente utilizadas, como será 

discutido mais adiante, pelas Tesourarias para minorar a exposição de riscos das instituições 

financeiras. 
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2.8 Risco de Performance 

Segundo Bessis (2002, p. 16), o risco de performance existe quando o risco da 

transação depende mais da capacidade do devedor de realizar determinadas atividades 

específicas, ou operações, do que da sua capacidade de crédito. 

O risco de performance é comum, por exemplo, para instituições financeiras que 

atuam no financiamento ao comércio exterior. Uma instituição que faz o financiamento de 

uma determinada empresa para que ela possa fazer a exportação de uma commodity qualquer, 

digamos café, sofre o risco da empresa não conseguir exportar o volume negociado. Isso pode 

ocorrer, por exemplo, devido à perda da safra de café por causa de fatores climáticos. Caso 

isso ocorra, o importador de café não pagará o banco no exterior. Neste sentido, o risco de 

performance pode ser visto como uma outra espécie de risco de crédito. 

2.9 Risco Operacional 

A análise e gestão do risco operacional é assunto ainda relativamente novo e 

incipiente no âmbito das instituições financeiras. Bessis {2002, p. 20) define os riscos 

operacionais como aqueles provenientes de funcionamento inadequado de sistemas de 

informação e de sistemas gerenciais de reporte, falhas nas regras internas de monitoramento 

de risco e nos procedimentos internos desenhados para adotar ações corretivas, ou ainda, 

falhas de obediência a procedimentos internos. De acordo com o autor, os riscos operacionais 

surgem em diferentes níveis, a saber, de pessoas, de processos, técnicos e de tecnologia de 

informação. Em termos bem mais simplistas, como é colocado por Madura {1998, p. 330), o 

risco operacional é o risco de perdas como resultado de controles e gestão inadequados. 

2.10 Risco de Insolvência 

De acordo com Saunders (2000, p. 1 08), ocorre sempre que os recursos próprios ou 

internos de uma instituição financeira são insuficientes para cobrir perdas provenientes de um 

ou mais riscos da natureza daqueles descritos até agora. Uma instituição financeira e, por 

conseqüência, sua Tesouraria possuí risco de insolvência em decorrência da somatória de 

todos os outros riscos descritos anteriormente. Desta maneira, a Tesouraria deve administrar, 



30 

de forma bastante responsável, todos os outros riscos, para os quais possui instrumentos ou 

estratégias de gestão, de forma a diminuir também o risco de insolvência. 

Uma instituição financeira, portanto, está sujeita a uma série de riscos que, se não 

forem bem administrados pela Tesouraria, podem fazer com que ela incorra em ganhos ou 

perdas involuntárias. Portanto, é necessário que a Tesouraria faça uma gestão cuidadosa da 

maioria destes riscos para mantê-los em níveis aceitáveis. Para obter este objetivo ela pode 

fazer uso de outros instrumentos financeiros, a saber, os derivativos, que serão objeto de 

análise na próxima seção. 

No entanto, é importante ressaltar que embora uma Tesouraria seja capaz de gerir 

vários riscos, aos quais as instituições financeiras têm exposição, através da utilização de 

instrumentos derivativos ou estratégias específicas, há alguns riscos para os quais não 

existem esses instrumentos ou estratégias. Desta maneira, para esses riscos, há a necessidade 

de uma política austera de monitoramento por parte das áreas de controle das instituições 

financeiras. 
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3. INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RISCO 

3.1 Garantias 

As Garantias Financeiras, conforme define Rose (1993, p. 462), são instrumentos 

amplamente utilizados para aumentar a qualidade de crédito dos tomadores de empréstimo, 

para ajudar a garantir os credores contra o dejault de suas aplicações e também para reduzir o 

custo de financiamento daqueles que necessitam de empréstimos. O autor salienta que, apesar 

de existirem várias formas de garantias financeiras, a mais comum é a Carta de Crédito 

(Standby Letter of Credit) que funciona como uma obrigação contingente. Vale ressaltar que 

esta garantia é amplamente utilizada no mercado internacional para garantir principalmente 

transações de financiamento ao Comércio Exterior. Através da Carta de Crédito o seu 

emissor, em troca de uma comissão, assume o compromisso de garantir o crédito de uma 

determinada parte, ou de algum contrato especifico em nome desta parte, com uma terceira 

parte. 

Além das Cartas de Crédito existem ainda, como mostra Fortuna (1997, p. 225), 

outras formas de garantias financeiras. O autor explica o funcionamento do Aval Bancário, da 

Fiança Bancária, do Bid Bond e do Performance Bond. 

O A vai Bancário, de acordo com o autor, é uma obrigação assumida por uma 

instituição financeira com o objetivo de garantir o pagamento de um título de crédito cambial 

de um cliente. O aval pode ser ainda completo ou parcial. 

Fortuna (1997, p. 225) define a fiança bancária como uma obrigação escrita na qual 

uma instituição financeira garante o cumprimento da obrigação de um cliente em favor de um 

credor. As fianças bancárias, segundo ele, normalmente são prestadas pelos bancos· a seus 

clientes, com a finalidade de poder proporcionar a eles acesso à linhas de créditos concedidas 

por outras instituições financeiras. 

O Bid Bond, de acordo com Fortuna, permite a uma empresa participar de uma 

concorrência pública no exterior. Conforme as palavras do autor: 

' 

Este tipo de garantia emitido pelo banco a pedido de seu cliente tem a finalidade de 
habilitá-lo à participação em urna concorrência pública aberta no exterior, para o 
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fornecimento de bens ou serviços, garantindo as condições de venda do produto, 
relativas ao cumprimento de preços, prazos e demais características do contrato. 

Por fim, o Performance Bond, conforme Fortuna (1997, p. 228), é uma fiança prestada 

por um banco a um cliente que tenha assumido um contrato de longo prazo, de forma a 

proteger o contratante de potencias perdas resultantes da eventual não conclusão do contrato 

da forma como foi contratado. 

As Garantias Financeiras, como é possível perceber, podem funcionar como 

poderosos instrumentos para se evitar principalmente o risco de crédito. A estratégia no que 

tange a sua utilização será explorada mais adiante. 

3.2 Venda de empréstimos 

As instituições financeiras, segundo Saunders (2000, p. 571), têm vendido 

empréstimos umas para as outras há mais de 100 anos. De acordo com ele, a venda de um 

empréstimo bancário ocorre quando uma instituição gera um empréstimo e o vende a outra 

instituição. Essa venda pode ser com ou sem recurso. Numa venda com recurso, conforme 

esclarece Saunders, sob certas condições o comprador pode devolver o empréstimo à 

instituição que deu origem a venda e, desta maneira, esse tipo de venda funciona como uma 

espécie de passivo condicional. De acordo com a observação de Rose (1993, p. 461 ), a venda 

de ativos com recurso funciona como uma espécie de opção de venda8 para seu comprador, 

ou seja, permitindo que ele venda ativos que entram em dejault ao banco que deu origem à 

venda. Numa venda sem recurso, por outro lado, o comprador assume todos os riscos 

inerentes ao ativo que adquiriu. De acordo com o Saunders, na prática, quase não existe 

venda de empréstimos com recursos, pois somente desta maneira o vendedor pode remover o 

ativo de seu balanço patrimonial. 

Koch (1995, p. 801) também diz que a vendade empréstimos comerciais, já é prática 

usual entre muitas instituições financeiras há bastante tempo. Além disso, a formação de 

sindicatos, ou seja, parcerias entre instituições financeiras também é outro recurso 

amplamente utilizado para que elas possam acomodar,· em seus balanços patrimoniais, 

empréstimos de grande volume. Koch argumenta que grandes bancos vêm se concentrado na 

8 Opção de venda: Opção é um instrumento derivativo muito utili:zado no mercado fmanceiro e será explorado 
mais adiante. 
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prática de servir como brokers9 de empréstimos comerciais, pois não precisam contabilizar os 

ativos em seus balanços (quando os empréstimos são vendidos sem recursos) e, além disso, 

recebem comissões por dar origem aos empréstimos e fazer a coleta das parcelas de juros e 

principal. 

De acordo com Saunders (2000, p. 573) existem dois tipos de contratos de venda de 

empréstimos, a saber, as participações e as transferências. Nas participações, o contrato 

original de empréstimo entre o vendedor do empréstimo e o devedor continua em vigor após 

a venda. Nas transferências, todos os direitos são transferidos para o comprador do 

empréstimo com a venda. Desta maneira, numa participação o devedor continua devendo 

para a instituição original, enquanto que numa transferência o devedor passa a dever para a 

instituição que adquiriu o contrato de empréstimos. Saunders argumenta que a implicação 

econômica dos contratos de participação é que o comprador passa a correr um risco duplo, a 

saber, o risco do devedor e também o risco do vendedor do empréstimo, pois no caso deste 

último ir à falência, as autoridades regulatórias poderão interpretar esta venda como uma 

obrigação sem garantia e, desta forma, não honrar os compromissos no que tange a esse 

contrato com a parte compradora. 

É possível perceber que a venda de empréstimos pode ser um eficiente instrumento 

financeiro para a gestão de certos tipos de risco como, por exemplo, o risco de crédito e o de 

variação da taxa de juros. A estratégia de utilização deste instrumento será objeto de análise 

posteriormente neste trabalho. 

3.3 Securitização 

A definição de securitização de ativos, de acordo com Sinkey (I 998, p. 349), é a 

venda de ativos que são empacotados e re-vendidos como títulos. Embora as implicações da 

venda de ativos e de securitização de ativos sejam muito similares, as instituições financeiras 

fazem a venda de empréstimos, por meio de contratos de participações ou contratos de 

transferências, já há muito tempo, mas a securitização de ativos é um processo muito mais 

recente, ou seja, uma inovação dos anos 90. 

9 Brokers: Instituições ou pessoas que funcionam corno intennediários na compra e venda de ativos financeiros 
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Saunders (2000, p. 387), de forma bastante similar, define securitização de ativos 

como sendo a combinação em pacotes e a venda de empréstimos e outros ativos sob a forma 

de títulos. De acordo com o autor, o uso original do processo de securitização teve início com 

os programas governamentais norte-americanos que tinham como objetivo aumentar a 

liquidez do mercado de financiamento hipotecário residencial. 

As principais formas de securitização são, como explica o autor, os títulos tipo pass through, 

as obrigações hipotecárias com garantias (CMOs) e os títulos lastreados em ativos. Os títulos 

do tipo pass through, que são os mats utilizados nos processos de securitização de 

financiamentos hipotecários, dão a cada investidor uma participação proporcional em 

quaisquer fluxos de caixa prometidos. O principal problema dos títulos tipo pass through, 

para alguns investidores, é que os pagamentos recebidos antecipadamente também são 

repassados a eles. As obrigações hipotecárias com garantias (CMOs) são títulos pass through 

de várias classes, desta maneira, diferentemente do que ocorre com os títulos pass through 

tradicionais, cada classe conta com uma remuneração garantida distinta e os pagamentos 

antecipados são utilizados para liquidar o saldo devedor de apenas uma determinada classe, 

ou seja, as outras classes ficam temporariamente protegidas contra o resgate antecipado. As 

obrigações lastreadas em empréstimos hipotecários (MBBs) representam o terceiro veículo de 

securitização de ativos. Esse veículo difere dos títulos pass through tradicionais e dos CMOs 

por dois motivos, a saber: Em primeiro lugar, porque ele não é removido do balanço 

patrimonial. Em segundo lugar, porque enquanto os dois veículos anteriores preservam um 

vínculo direto, dos fluxos de caixa, dos ativos securitizados com as obrigações emitidas, as 

obrigações em empréstimos hipotecários não possuem vínculo direto com seus ativos

objetos, isto é, segundo esclarece Saunders (2000, p. 61 0}, ocorre apenas uma relação de 

garantia, na qual os fluxos de caixa dos ativos funcionam apenas como garantia para a 

obrigação e os pagamentos de juros e principal. 

Saunders (2000, p. 614) diz que apesar dos três principais instrumentos de 

securitização estarem, principalmente, envolvidos na montagem de pacotes de ativos 

hipotecários, esses mecanismos têm sido utilizados em outros tipos de ativos como, por 

exemplo, empréstimos para compra de veículos e valores a receber de cartões de crédito, 

entre outros. De acordo com o autor os instrumentos de securitização de ativos têm sido 

amplamente utilizados para prover liquidez às carteiras de ativos das instituições financeiras e 



35 

também como mecanismos para gestão de riscos. As estratégias de gestão de risco através da 

securitização serão exploradas mais adiante neste trabalho. 

3.4 Instrumentos Derivativos 

Os derivativos, de acordo com Hull (1997), são instrumentos financeiros cujos valores 

dependem dos valores de outros instrumentos financeiros que são a eles relacionados. Na 

realidade, dar uma definição clara para instrumentos derivativos não é das tarefas mais fáceis 

e, neste sentido, Neto (2002, p. 17) procura trazer a sua contribuição: 

[ ... ] colocando-o de forma clara, podemos dizer que os derivativos são contratos 
firmados entre partes, com o objetivo de trocar o valor, e somente o valor, de ativos, 
índices ou até mesmo commodities (agrícolas, minerais, etc) NETO, 2002, p. 17. 

Podemos definir os derivativos, em termos gerais, como sendo contratos estabelecidos 

entre partes que concordam em trocar um fluxo de pagamento cujo valor deriva do valor de 

um determinado ativo ao qual estão vinculados, isto é, referenciados. Atualmente os ativos de 

referência, ou seja, os ativos-objetos referenciados nos contratos de derivativos podem ser 

inúmeros como, taxa de juros, taxa de câmbio, valores de mercadorias e outros índices 

financeiros. Enfim, a criatividade para criar mercados para instrumentos derivativos parece 

ser ilimitada e, desta maneira, eles estão disponíveis em vários mercados como, por exemplo, 

mercado de câmbio, mercado de ações, mercado de títulos (Bonds ), commodities e mercado 

de juros. 

Conforme Neto (2002, p. 20), há uma certa polêmica quanto à época em que os 

instrumentos derivativos surgiram. Alguns autores consideram que seu surgimento remonta à 

Idade Média quando algumas commodities básicas começaram a ser negociadas, diferidas no 

tempo, ainda na China antiga. Outros autores consideram seu surgimento como muito mais 

recente, a saber, na Europa, durante a década de 70, como resposta à necessidade de proteção 

contra o risco de oscilação das moedas. De acordo com Ross ( 1996), instrumentos 

derivativos como os futuros, as opções e os swaps são conhecidos já há muitos anos. No 

entanto, foi a partir da década de 80 que eles passaram a ser denominados de derivativos. 

De qualquer maneira, o mercado de instrumentos derivativos avançou muito nos 

últimos tempos. Além dos mercados de balcão há também diversas bolsas que negociam 

esses instrumentos referenciados nos mais diversos ativos. Hull ( 1999) esclarece que os 
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contratos futuros são ativamente transacionados em várias bolsas enquanto contratos a termo, 

swaps e vários tipos de opções são transacionadas regularmente fora das bolsas por 

instituições financeiras e seus clientes corporativos nos chamados mercados de balcão ( over 

the counter markets). A. seguir é mostrada uma estatística de evolução destes instrumentos 

nos últimos anos. 

Contratos de Derivativos Outstanding 
Jun-88 Dec-88 Jun-89 Dec-89 Jun.OO Dec.OO Ju!M11 Dec-41 Jun.02 Dec-02 Jun.03 Dec.03 

~.!.<? .............................................. ?~,!.~~-----~~,-~~-----·~-~,~~---···-~·-~~---·- .. ·~-~,~-~ ....... ~,!~ ....... !!!!,?.~.~-..... !.!.~,!.?~ ...... ~?c?,~~-~-..... ~.~-1.,~.?~ ...... ~~'~!.~ ...... ~.~!.,~.?!.. 
~~~~ ........................................... !~l~3 ...... ~~,-~~~ ...... ~-~,~~ .... -... ~~,~~ ....... !.~,~~ ........ ~~,?~ ....... ~-~,~~-~ ....... 3~,?.1?~ ....... ?.~,~~? ....... 3?.,~.~~ ....... ~,~~~ ........ ~~,?.~~-
Total Contratos Outstanding 86,926 94,244 97,018 101,791 108,117 109,457 119,249 134,942 151,547 165,494 207,880 233,911 

Valores em USO BilhOes 

OTC: Contratos Over lhe coun1er 

Quadro 02 - Evolução Instrumentos Derivativos 

Fonte: Bank oflnternational Settlements 
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Gráfico 1 - Evolução Instrumentos Derivativos 
Fonte: Bank oflnternational Settlements 

Como é possível observar, a partir dos dados acima, a utilização dos instrumentos 

derivativos cresceu vertiginosamente nos últimos cinco anos, pois o volume nocional dos 

contratos outstanding mais que dobrou de Junho de 1998 a Dezembro de 2003. Em meados 

de 1998 o volume total dos contratos vigentes era de aproximadamente USD 87 bilhões e, no 

final de 2003, este número havia evoluído para cerca USD 234 bilhões, ou seja, um avanço 

de 169% em pouco mais de cinco anos. Observa-se que o volume transacionado em Bolsas 

representa, em média, apenas 15% do volume total outstanding, ou seja, a grande maioria dos 

contratos de derivativos é transacionada entre os bancos e seus clientes corporativos, ou entre 

os próprios bancos no mercado de balcão. 
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Conforme é possível observar no gráfico a seguir, em Dezembro de 2003, a grande 

maioria dos contratos de derivativos negociados, em conjunto, no mercado de balcão e nas 

bolsas de futuros eram os contratos derivativos cujo ativo-objeto eram as taxas de juros com 

um índice de participação de aproximadamente 74%. Os contratos de moedas vêm em 

segundo lugar, com cerca de 11% de participação, juntamente com os outros tipos de 

derivativos. Os contratos de commodities e os vinculados a ações quando somados 

representam, por sua vez, apenas 4% do total do volume vigente. 

11% 

3% 

1% 

o Foreign exchange contracts 

D lnterest rate contracts 

o Equity-linked contracts 

o Cornrodity contracts 

o Other 

Gráfico 2- Participação de cada tipo de contrato derivativo (ativo-objeto) com relação ao 
volume total (DezJ03) 

Fonte: Bank oflnternational Settlements 

Os instrumentos derivativos, de acordo com Hull ( 1997), podem ser utilizados para 

mitigação de riscos (hedge ), para especulação ou ainda como instrumento de arbitragem, isto 

é, para tirar proveito da discrepância de preço, de um determinado ativo, entre dois mercados 

diferentes. Por sua vez, Neto (2002) também identifica essas três formas de participação no 

mercado de derivativos, ou seja, seus participantes podem tomar a forma de hedgers, 

especuladores e arbitradores. Uma operação de hedge, conforme definido pelo autor, é aquela 

realizada no mercado de derivativos com o objetivo de proteção no que tange à possibilidade 

de oscilação de um preço, taxa ou índice. Através do hedge uma empresa se livra de um risco 

inerente a sua atividade econômica principal e, desta maneira, o hedger abre mão de 

potenciais ganhos futuros para não incorrer em potenciais perdas futuras. O especulador, de 

acordo com Neto (2002), ao contrário do hedger, realiza operações com derivativos baseado 
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em suas expectativas no que tange aos preços futuros na esperança de obtenção de lucro. O 

arbitrador é o agente que faz operações com derivativos com o objetivo de se aproveitar do 

desequilíbrio entre o preço a vista e futuro de uma determinada mercadoria, taxa ou índice, 

pois o valor de um contrato futuro guarda relação direta com seu preço a vista. Quando essa 

relação é quebrada, por algum motivo, alguns agentes, ou seja, os arbitradores realizam 

operações de derivativos com o intuito de obter lucro quando a relação de equilíbrio, entre o 

mercado a vista e o futuro, for restabelecida. 

O Global Derivatives Study Group (apud Neto, 2002), por sua vez, dá ênfase para a 

utilização dos derivativos como instrumento de gestão de risco: 

Apesar da concepção sob a qual os derivativos se baseiam serem simples, eles são 
flexíveis e poderosos: uma contraparte exposta a um risco indesejado pode 
transferir este a outra contraparte, assumindo assim um risco diferente do original, 
ou pagando para se livrar daquele risco[ ... ] NETO, 2002 p. 17. 

Apesar de serem instrumentos poderosos para gestão de risco, em anos recentes, no 

entanto, o uso dos instrumentos de derivativos tem aparecido como alvo de controvérsias 

devido a grandes perdas financeiras que impuseram a algumas corporações. O quadro abaixo 

mostra alguns desastres financeiros recentes que foram, na sua maioria, atribuídos ao uso 

indiscriminado de instrumentos de derivativos. 

Empresa Mercado Perda 
Sumitomo Corporation Derivativos de Cobre $1,800,000,000 ... - ...... ·--··---···-·····---------·-···· -=----- --·- -·-----·-·-"----
Kashima Oil Derivativos de Moedas $1,456,000,000 

11e!~)]g~~~ll~~~ft C9.!..P .... _ Derivativo~_!.lerg_ia (9Ieo) ________ _ _____ ? .. !..:1~0,Qº_Q1QQQ_ 
Banco Barin2:s Derivativos de Indices Sl,300,000,000 

-_,·-··--··--···--""------·····------ --···· ······1------·······---------
London B. ofHammersmith & 
Fulhan · Diversos S600,000,000 

--------·-·····-----··-·-··--·--········----- .... ·----·-·-----··-------···--·-··· ···-········--···--·-··---'-
Askin Securities MBS Model S600,000,000 

r--··--···--·--·······----·-··-------······-····-···-----·-·····---···· ·---·-···--·····-····· ····-····---·····--····-····-··-------
Klockner Hed2:e S380.000,000 
--···-------·----·-·----···--- -----'"' ··---- ·--··---·····--· ..... 
--~~ril!_~n~h ______________ Qpções!V olatilidade ··-····--__ S35Q,OOO,OOO 
. A)_lied L)'Ol!?_..... -·---··--- QE_ções de Moedas -·--····- .... _.__227_~:..000,QOO 
Codelco Chile Futuros de Metais S200,000,000 

··-···--·--··········--·······--··········-······-····-·-·······-··-···-···-····---f-··--·····-·-···--·····--····------··------·-···········-····--···----····-··-·-·······--·······--·· 

_P~º---····--···-----·-·-···--· DM/US~read~-----···--·-·- _ _2157,000,000 
_Gl~~'?. __ Ho!dit.~.B P.lc ··--·-······ _Q~riva!ivos Hipotecário~----------·- .... __ j} 5Q1QOO,OQO 
-~iPE.S?.t.?.~.!.~~.L .......... __________________ p~ri v~_!.i.vo~-~-I~~~Ç-ªE.~bi<:_> __ ...............l---··_?_l.~_Q?Q_Q_Q,º_Qg __ 
-~oci~.!..~-~~~-!3.<:.>~~~-~-~f.E~!~~-~J. .. ~~-~--------- _!:~!~~os-------·-- ............... --··------------- __ _ _?_!_~_?QQ9_:..QQQ ... . 

~~i~Ê~:~~~~::~=-:===--==-~·===: .... ~.i~~~j~ Moedas_=--==-~:: ~= =~=:=::=~Hi:~~~-~~I~i 
_Çargill (Mipne!'?. .. !~~a fun~---··--·· _Qerh-:at~yos Hipotecários ----·· _____ ?_!_QO,OOOê_QQQ_ 
Florida State Treasury & Leagt!~ Derivativos Hipotecários . ...... . $99,000,000 
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AIG Diversos 590,000,000 
------·--··--·-----·---····---··--- --····----··---·-·····--····--... ·---···----···--·--- -·-····--·-·····--··-------

J.~.Y-~.?..!c::>rig~~!L~H! .. I..~~~l.~?!I_C e _ç_2_ ..... I~l._t~~:c::>~4~_!?.g_l]4_~-- . ___ ________ --····-···j?.9....!9.QQ_?_QOQ 
.. AJ.3~-~MRO ---··--······- -------·- .. ~j~!~~e.~J?.}~E~9 ... S. .... ···········-------- ... ··-·---·----····----- ............. __ ~?Q,_Q_QQ_:99.Q .. 
Pacific Horizon Funds (BOA) Structures Notes 567,900.000 

....:....::=::..:_::..::...:.;:..:.::..:..::.:_:.....:c.::.:..:.;_:.,...:=~-=-=-·'----·-------·· ----·-·--
HatTÍS Trust (Bank o f Montreal) Derivativos de Moedas S51 ,300,000 

-~~-~ani . ---------····-... ·-··---~:~=~-=-~ ~$.~:~~~_i~i_~g_!~~----~~==~==~==:~ ==- S~50,Õ00~9_QQ _ 
_Ç'~f irst Bgpston _I.n v :M~!1~ ... 8~!1:!en_t _ _Ç_~!!~!l...E.~=!i!!!<:.~9:-~5>.~!!!.:s>~_4~ri v a ti::.c::>.? __ --·-·-······~-~~Q9.9.c OO_Q __ 
Del! Computer Swaps e Opções S34,600,000 

·---------······------····----- ······---·····--·--····-... ···--··---·-·--······--··---·---- ··--·---··---'---
. Ge.neral_~~~t~sur~!l_~! ________________ ... Ç~ps. ________ ··----------·-----·--------- ----··-··~2~0QQ,OQ_Q_ 
_AR C QJR~n~! on F U_!?:Q)__________ _ ________ -~!~~l.~!~!E~?.-~.2!~~--- _______ _________ ---··- ___ __ _?~l,_QQQ_,_Q_QQ__ 
Paramoun~ C Oll!!llUnications._ In E_· __ -~-~~p-~_4~ Taxas d~l~~!:2?.... _____ ··-·-·· ---··- ___ ?_20,000,000 

Gibson Greetimzs ----···-······--· __?~~~~?--·-··--·-·-· ______ Sl9,QOO,OOO 
Kidder Peabody Amortizing Swap Pricing SlO,OOO,OOO 

--------·--·-----·--····-·----·-······--·· ·······--·····-----·····---·-·-····----·----------········-····- -·-···-·········-··-···----······-·-----·· 

CI~C _(W ood Gund;t) ···---·--- __ [ ut~·os Fjl)anceir_2_?. ________________ 1-··-···----?1 O, 009, Q_OO ... 
Kidder Peabody Op_0es de Bonds SlO,OOQ,OOO 
Carterpillar Financia! Caps and Swaptions $8,300,000 

Quadro 3- Perdas famosas com derivativos 

Fonte: Neto (2002), p.202. 

Cabe aqui deixar claro que os derivativos não são necessariamente ruins, ou seja, se 

forem bem utilizados são poderosos e eficientes instrumentos para mitigação de riscos. De 

acordo com Neto (2002, p. 200), os instrumentos derivativos não são a causa dessas perdas, e 

sim o instrumento delas. 

As grandiosas perdas obtidas coma utilização de instrumentos derivativos, de acordo 

com Hull (1999, p. 14), fizeram com que várias corporações anunciassem planos para reduzir 

sua utilização. No entanto, como argumenta o autor, a grande maioria das histórias por trás 

dessas perdas está no fato de que os instrumentos derivativos foram utilizados para fins 

especulativos ao invés de hedging. Hull esclarece que os instrumentos derivativos podem 

funcionar como redutores ou como tomadores de risco, isto é, como geradores de riscos 

adicionais. Enfim, essas perdas ocorreram porque os instrumentos foram utilizados de forma 

inapropriada, pois empregados que tinham como tarefa, implícita ou explícita, hegear, ou 

seja, mitigar os riscos das companhias, decidiram, ao invés disso, especular. No caso do 

banco inglês Barings10
, por exemplo, esse fato é indiscutível, pois havia um único operador, 

que possuía poderes praticamente ilimitados, que resolveu apostar na subida do Índice Nikei 

22511
. Como esse índice acabou caindo, ou seja, foi contra as apostas do operador, o banco 

perdeu muito dinheiro e foi à falência sendo, então, adquirido pelo banco holandês ING. 

10 Barings: Banco inglês que, em 1995, obteve perdas da ordem deU$ 1,3 bilhões com a compra de contratos 
futuros de ações e índices da Bolsa de Tóquio. 
11 Índice Nikkei 225: Índice que funciona como benchmark para o funcionamento da Bolsa de Tóquio 
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Os principais tipos de instrumentos derivativos são os contratos a termo e futuro, os 

swaps e as opções. Esses instrumentos podem ser utilizados para realização de operações de 

hedge em praticamente todos os mercados. Cada um desses instrumentos será explorado a 

segmr. 

3.4.1 Contratos a Termo 

De acordo com Hull (1999, p. 1), o contrato a termo é um derivativo relativamente 

simples, ou seja, é um acordo firmado entre duas partes para comprar ou vender um 

determinado ativo, num determinado período de tempo no futuro, por um certo preço 

previamente acordado. Esse tipo de contrato é firmado, no mercado de balcão, normalmente 

entre duas instituições financeiras ou entre uma instituição financeira e um cliente 

corporativo. 

Uma parte assume o compromisso de comprar um ativo qualquer (mercadoria, taxa, 

índice) a um determinado preço em uma data específica no futuro. Uma segunda parte 

concorda em vender o mesmo ativo, pelo mesmo preço na data pactuada. No jargão do 

mercado financeiro a primeira parte assume uma posição longa (long position) e a segunda 

parte assume uma posição curta (short position). 

Quando o contrato é firmado entre as partes é pactuado um preço, denominado preço de 

entrega, no qual o resultado (payoff) para ambas as partes é exatamente igual a zero, ou seja, 

não há qualquer custo para entrar num contrato a termo tanto para o comprador quanto para o 

vendedor. O preço de entrega e o preço futuro se igualam no momento zero. No entanto, em 

momentos futuros o preço futuro pode ser diferente do preço de entrega. Se o preço futuro for 

maior que o preço de entrega o comprador (long position) obterá um resultado positivo e o 

vendedor (short position) obterá um resultado negativo. Se o preço futuro for inferior ao preço 

de entrega o vendedor (short position) obterá um resultado positivo (long position) e o 

comprador obterá um resultado negativo. 

No esquema abaixo é possível ver os resultados aos quais estão sujeitos os compradores 

e os vendedores de contratos a termo. 



esultado (Payoff) 

k= Preço Entrega 

St= Preço efetivo do ativo na maturidade 

Esquema 02 - Resultado Contratos a Termo 

Fonte: Hull (1999), p.3. 

3.4.2 Contratos Futuros 
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(b) Short Position 

O contrato futuro, conforme Hull (1999, p. 4), também pode ser definido como um 

acordo entre duas partes para comprar ou vender um determinado ativo, num determinado 

período de tempo no futuro, por um certo preço previamente acordado. Os mesmos conceitos 

utilizados para os contratos a termo também são utilizados para os contratos futuros e, 

portanto, os resultados provenientes das transações com contratos futuros são os mesmos que 

os obtidos nas transações com mercados a termo, ou seja, iguais aos resultados mostrados na 

seção anterior. Hull esclarece que a diferença básica entre esses dois tipos de contratos é que 

os contratos futuros são normalmente negociados em Bolsas, enquanto os contratos a termo 

são negociados no mercado de balcão. 

Nos contratos a termo, conforme esclarecido por Neto (2002), um vendedor de uma 

mercadoria como o café, por exemplo, era obrigado a encontrar um comprador para o seu 

produto que desejasse o mesmo prazo para entrega, a mesma quantidade que ele tinha para 

oferecer, o mesmo preço, a mesma qualidade e no local que fosse conveniente para ambas as 

partes. O comprador também enfrentava os mesmos problemas que o vendedor e ainda tinha 

que gerenciar o risco do vendedor não lhe entregar a mercadoria conforme as especificações 

negociadas. O especulador, por sua vez, tinha o trabalho dobrado, pois tinha que achar além 

de um vendedor, também um comprador para o ativo com o qual desejava especular. Neste 

contexto, as Bolsas de Futuros perceberam que se negociassem contratos padronizados isto 

poderia facilitar as transações de todos os participantes dos mercados de derivativos. Além 
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disso, como colocado por Hull ( 1999), como as duas partes não necessariamente se conhecem 

as Bolsas funcionam como um mecanismo de garantia, para ambas as partes, de que os 

contratos serão honrados. Com o objetivo de garantir maior solidez ao sistema, as Bolsas 

requerem que os participantes depositem margens iniciais para que as transações sejam 

realizadas. Uma vez feito o depósito das margens iniciais, as operações são realizadas e 

marcadas a mercado, isto é, o valor do contrato futuro é acompanhado diariamente. Caso o 

valor do contrato futuro se mover contra qualquer um dos participantes, este é obrigado a 

fazer um depósito de margem adicional, ou seja, ocorre uma "chamada de margem" de forma 

a garantir a liquidação da sua obrigação no futuro. 

Os contratos futuros, portanto, são negociados majoritariamente em Bolsas que 

determinam o padrão de cada tipo de contrato, ou seja, o padrão para cada tipo de ativo 

negociado no que tange à quantidade, qualidade, data de entrega e local de entrega. De 

acordo com Hull (1999, p. 5), as maiores Bolsas de Futuros são a Chicago Board of Trade 

(CBOT) e Chicago Mercantile Exchange (CME) que negociam vários tipos de commodities e 

ativos financeiros. Entre as commodities estão barrigas de porco, gado vivo, açúcar, lã, cobre, 

alumínio, ouro, latão. Entre ativos financeiros estão os índices de ações, as moedas e 

Treasury Bonds12
. No Brasil existe a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) que também 

negocia ações, taxas de juros, moedas e diversas commodities. 

Diferentemente dos contratos a termo, os contratos futuros são liquidados em datas 

determinadas pelas Bolsas e, portanto, perdem em flexibilidade para os contratos a termo. 

Desta maneira, segundo Madura (1998, p. 311), vários contratos futuros e outros derivativos 

são transacionados por intermediários financeiros (bancos comerciais e de investimentos) 

para atender às necessidades específicas de seus clientes. 

3.4.3 Contratos de Opções 

O contrato de opções, conforme definido por Neto (2002), dá a seu titular, ou seja, seu 

comprador um direito futuro sobre algo (uma mercadoria, uma taxa, um índice), mas não uma 

obrigação. O vendedor da opção, por outro lado, tem uma obrigação futura, caso o comprador 

exercite seu direito. De acordo com a definição deste autor: 

12 Treasury Bonds: Títulos do Tesouro Norte Americano 
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[ ... ] o vendedor de uma opção está, na verdade, vendendo um direito para que 
alguém (o comprador da opção) faça algo em data futura as suas custas. O 
comprador da opção paga em data presente o prêmio, ou o preço da opção, e essa é 
a remuneração do vendedor do título, por ter assumido a responsabilidade de tomar 
uma posição no mercado em data futura se assim o solicitar o comprador da opção. 
NETO, 2002 p.87. 

Hull (1999, p. 6) esclarece que existem dois tipos de contratos de opções, a saber, 

opção de compra (call option) e opção de venda (put option). Uma opção de compra dá a seu 

detentor, ou seja, o comprador, o direito de comprar um determinado ativo, numa certa data 

(data de exercício), a um determinado preço conhecido como preço de exercício (strike 

price). Uma opção de venda, ao contrário, dá a seu detentor o direito de vender um 

determinado ativo, numa data futura, a um determinado preço. O autor vai além e explica que 

existem duas modalidades de opções, a saber, a americana e a européia. As opções 

americanas dão o direito, a seu comprador, de exercer a opção em qualquer data antes da data 

de exercício. As opções européias dão o direito, a seu detentor, de exercer a opção somente 

na data de exercício do contrato. 

Conforme bem colocado, por Hull (1999), os contratos de opções diferem dos 

contratos a termo e dos contratos futuros porque o detentor da opção tem o direito, mas não a 

obrigação, de exercer a opção, isto é, de comprar ou vender o ativo relacionado ao preço pré

determinado. Nos contratos a termo e nos futuros os seus detentores possuem a obrigação de 

comprar ou vender determinado ativo a um preço pré-acordado. O autor também esclarece 

que, enquanto não há custos, pelo menos no momento zero, para se entrar em contratos a 

termo e futuros, existem custos associados à aquisição de contratos de opções. 

Podemos, fazer uma analogia, como demonstrado por Neto, entre o mercado de 

opções e o mercado de seguros. Uma pessoa ao adquirir um seguro para seu automóvel, 

adquire o direito de ser ressarcido caso ocorra um sinistro com seu automóvel. A seguradora, 

que vende a apólice de seguro, tem a obrigação de ressarcir o segurado caso ocorra algum 

sinistro enquanto o contrato estiver vigente. O contrato de seguro, portanto, é, de certa forma, 

similar a uma opção americana. 

De acordo com Hull, o comprador de uma opção de compra (call option) espera que o 

preço do ativo que está sendo transacionando suba. Desta maneira, ele poderá obter lucro 
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exercendo a opção de comprar um ativo por um preço menor que seu preço de mercado. Por 

outro lado, o comprador de uma opção de venda (put option) espera que o ativo-objeto tenha 

seu preço depreciado. Desta maneira, ele poderá exercer a opção de vender um ativo por um 

preço maior que seu preço de mercado. 

Segundo a terminologia adotada, como mostra Hull (1999, p. 154), as opções podem 

estar, de acordo com seu preço de exercício (strike price), dentro do dinheiro (in the money), 

no dinheiro (at the money) ou fora do dinheiro (out of the money). De acordo com o autor, 

uma opção que está dentro do dinheiro leva seu detentor a obter ganhos, caso exerça seu 

direito imediatamente. Uma opção que está, fora do dinheiro, por outro lado, levaria seu 

detentor a um prejuízo caso fosse exercida. Por fim, uma opção que está no dinheiro levaria 

seu detentor a obter um resultado exatamente igual a zero, pois o preço de exercício da opção 

é exatamente igual ao preço de mercado do ativo ao qual está vinculada. Como exemplifica 

Hull, caso S seja o preço de mercado de uma ação e X seja seu preço de exercício, uma opção 

de compra estará dentro do dinheiro caso S>X, no dinheiro se S=X e fora do dinheiro se S<X. 

Por outro lado, uma opção de venda estará dentro do dinheiro se S<X, no dinheiro se S= X e 

fora do dinheiro se S> X. Fica claro que uma opção que esteja dentro do dinheiro será 

exercida, desconsiderando custos de transação, no dia do vencimento da opção, caso não 

tenha sido exercida previamente em se tratando de uma opção cuja modalidade seja a 

amencana. 

No esquema, a seguir, é possível visualizar os possíveis resultados para os 

compradores e vendedores de opções de compra e venda. 



Possíveis Resultados: Opção de Compra 
esultado (Payoff) esultado (Payoff) 

X= Preço Exercício 

St= Preço efetivo do ativo na maturidade 

01--------~---------. 
St o r---------~--------~ X St 

(a) Short Position (b) Long Position 

Possíveis Resultados: Opção de Venda 
esultado (Payoff) 

X= Preço Exercício 

St= Preço efetivo do ativo na maturidade 

01--------~~------~ 
X St 

(a) Sh Position 

Esquema 03 - Resultado Contratos de Opções 

Fonte: Hull (1999), p.9. 

o "S"I 
X st 

(b) Long Position 
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Os contratos de opções são bastante atrativos, conforme colocado por Hull (1999, p. 

185), porque eles podem ser utilizados para criar uma série bastante vasta de possíveis 

resultados. Bodie et ai. (2002, p. 662) afirmam que existe uma variedade ilimitada de 

padrões que podem ser alcançados pela combinação de opções de compras e vendas com 

vários preços de exercício. Serão mostradas a seguir algumas das mais populares estruturas 

construídas a partir de combinações de opções . 

./ Opção de Venda Protetora (Protective Put): 

Conforme demonstrado por Bodie at. ai (2002, p. 662) é possível investir em uma ação, 

ou qualquer outro tipo de ativo, e minimizar o risco de investir somente nesta ação através da 

compra de uma opção de venda sobre esta ação. De acordo com os autores, quando um 

investidor compra um ativo como uma ação, por exemplo, ele corre, em princípio, o risco de 

perder praticamente todo o seu investimento. Caso o investidor ache esta primeira estratégia 

extremamente arriscada ele poderá adotar uma segunda estratégia e comprar também uma 

opção de venda sobre este ativo. Com essa estratégia, aconteça o que acontecer com o preço 

do ativo, o investidor terá garantido um resultado igual ao preço de exercício da opção de 
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venda. Se o investidor comprar uma opção de venda ao preço de exercício X ele terá um 

resultado no mínimo igual a X. A seguir está um esquema mostrando os possíveis resultados 

daprotective put (opção de venda protetora). 

St<= X 
Ativo St 
Opção Venda (Put) ._X.;_-....;;.S.;_t __ 
Total X 

So = Preço da Ação no momento O 
P= Preço da Opção de Venda 

St>X 
St 
o 
St 

Esquema 04 - Protective Put 

Fonte: Bodie atai. (2002), p.663 . 

Protective Put 

./ Opção de Compra Coberta (Covered Call): 

esultado (Payoff) 

xl---_____.1 '~"'" 
St I 

X-(So + P) . _ . _ . _ . _ 't 

De acordo com Bodie at. al (2002, p. 664), a opção de compra coberta (covered call) é a 

estratégia de compra de um ativo como, por exemplo, uma ação, e a venda, em simultâneo, 

de uma opção de compra sobre o ativo. A posição é dita coberta porque a obrigação potencial 

de entregar o ativo está coberta pelo ativo em carteira. Esta estratégia, segundo os autores, 

significa que um dado investidor ao vender uma opção de compra, sobre este ativo por um 

preço de exercício X, prefere abrir mão de qualquer que seja o preço do ativo acima de X em 

troca de um prêmio inicial (preço da opção de compra). 

St<= X St>X 
Ativo St St 
Opção Venda (Put) 1-'óo ___ . -(ST-X) 
Total St X 

So = Preço da Ação no momento O 
C= Preço da Opção de Compra 

Esquema 05 - Covered Call 

Fonte: Bodie atai. (2002), p.664. 

Covered Call 
esultado 

(Payoff) 

x~tlucro 
o· 

St- So +C ' X 
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./ Straddle: 

Um straddle é estabelecido, confonne explicado por Bodie at. ai (1996, p. 623) através 

da compra de uma opção de venda e também de uma opção de compra com a mesma data de 

exercício e o mesmo preço de exercício X. Montar uma estratégia straddle, de acordo com os 

autores, pode ser útil para aqueles investidores que, por alguma razão, acreditam que o preço 

de um determinado ativo variará bastante, mas não sabem dizer em qual direção. Um 

investidor que compra um straddle aposta em volatilidade, ou seja, um investidor que 

estabelece essa estratégia acredita que o ativo será mais volátil do que o mercado aposta. Por 

outro lado, um investidor que vende um straddle aposta que o mercado será menos volátil. 

De acordo com os autores strips e straps são variações do straddle, a saber, strip é a 

compra de duas opções de venda e uma de compra e strap é a compra de duas opções de 

compra e uma de venda . 

./ Collars: 

Conforme explica Bodie at ai. (1996, p. 625), um co/lar é uma estratégia que limita o 

valor de um de portfólio entre dois valores. A estratégia consiste em comprar uma opção de 

venda protetora (protective put) e, ao mesmo tempo, a venda de uma opção de compra para 

contrabalançar o prêmio pago pela opção de venda. Essa estratégia, de acordo com os autores 

seria apropriada para aqueles investidores que, por alguma razão, precisam manter seu 

investimento dentro de certos patamares, mas estão dispostos a assumir um certo nível de 

risco. 

Além das inúmeras combinações possíveis de opções de compra e venda que possuem o 

potencial de produzir os mais diferentes resultados, há também uma série de opções 

denominadas exóticas. De acordo com Hull (1999, p. 458), as opções exóticas produzem 

resultados muito mais complexos do que as opções padrões européias e americanas. De 

acordo com o autor, a maioria das opções exóticas é negociada no mercado de balcão e foi 

desenhada para atender às necessidades particulares de algumas instituições. 

Entre as opções exóticas mais interessantes, mostradas por Bodie at al. (2002, p. 683), 

estão as opções asiáticas, as opções com barreira, as opções "lookbacR', as opções "currency-
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translated' e as opções binárias. As opções asiáticas, de acordo com os autores, são opções 

cujo resultado depende do preço médio do ativo-objeto pelo menos durante parte do período 

em que a opção estiver ativa. O resultado, das opções com barreira, depende não só do preço 

do ativo-objeto na data de liquidação, mas também se o preço deste ativo ultrapassou certa 

barreira, ou seja, certo nível de preço no qual a opção é desmontada. As opções "lookback" 

têm o resultado atrelado ao preço mínimo e máximo do ativo relacionado durante a vida da 

opção. As opções "currency-translated" possuem o ativo ou preços de exercícios 

denominados em outras moedas. Por fim, uma opção binária tem um resultado fixo que 

depende da satisfação de determinada condição. 

3.4.4 Swaps 

Os swaps, conforme Hull (1999, p. 121), são contratos estabelecidos entre duas 

companhias para a troca de fluxos de caixas num determinado período futuro. O acordo, 

segundo o autor, define a data na qual os fluxos de caixa deverão ser trocados e a maneira 

como eles serão calculados. De acordo com a definição de Neto (2002, p. 70), o swap pode 

ser definido como um contrato de derivativo por meio do qual as partes trocam fluxos 

financeiros de uma operação sem trocar o principal. 

As operações com contratos a termo podem ser vistas, como esclarece Hull, como 

simples swaps. Desta forma, ao comprar um contrato a termo de qualquer ativo um 

tesoureiro, por exemplo, se compromete a pagar $ X hoje por um ativo numa determinada 

data futura. Nesta data futura, este tesoureiro desembolsará $ X e receberá em troca $ S, que 

representa o valor de mercado deste ativo nesta data. 

Conforme colocado por Neto (1999, p. 72), para que os contratos de swaps ocorram, 

deve haver duas partes com riscos mutuamente exclusivos. Desta maneira, uma parte A que 

possui um risco, por exemplo, de taxa de juros flutuante, caso queira mitigar este risco, 

deverá procurar por uma contraparte B que possui um risco de taxa de juros fixa e que 

também deseja a eliminação deste risco. Conforme mencionado anteriormente esse processo 

de procura por contrapartes pode ser muito trabalhoso. Desta maneira, muitas das operações 
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de swaps são realizadas com instituições financeiras que fazem a intermediação das 

transações. 

De acordo com Neto (1999, p. 70), os swaps nasceram na Europa, na década de 1970, 

devido a necessidade das empresas de trocar fluxos financeiros remunerados a taxas juros 

pré-fixadas por taxa de juros pós-fixadas, isto é, por taxas de juros variáveis. De acordo com 

Hull, os tipos de swaps mais comuns são os de taxas de juros e os de taxas de câmbio. No 

mercado internacional é comum o swap de taxa pré-fixada contra a Libor (taxa para depósito 

interbancário no mercado de Londres) e no mercado brasileiro é comum o swap de taxa pré

fixada por taxa CDI (taxa para depósito entre instituições financeiras), isto é, o swap PRÉ-DI. 

O FRA ifoward rale agreement), apresentado por Hull (1999, p. 95), é um contrato a 

termo no qual as partes acordam que uma determinada taxa de juros será aplicada a 

determinado principal durante um determinado prazo no futuro. Conforme esclarece o autor, 

uma das partes concorda em aplicar uma determinada taxa pré-fixada a um determinado 

principal e receber a taxa de mercado, no futuro, para o prazo acordado. No momento zero, 

ou seja, quando a operação é pactuada o resultado do contrato é zero para ambas as partes. O 

FRA, portanto, é uma espécie de swap de taxa de juros que tem início num momento 

qualquer no futuro. 

Nesta seção foram tratados os vários instrumentos que podem ser utilizados pelas 

instituições financeiras para gestão de risco. Na próxima seção serão exploradas as diversas 

estratégias que a Tesouraria de uma instituição financeira pode lançar mão para gerir, de 

forma eficiente, os riscos aos quais possui exposição. 
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4. ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DE RISCOS NA TESOURARIA 

No segundo capítulo foram analisados os diversos tipos de riscos aos quais uma 

instituição financeira possui exposição. No terceiro capítulo discutiu-se a definição e o 

funcionamento de diversos instrumentos financeiros, desde os mais tradicionais até os 

modernos derivativos, que podem ser utilizados pelas Tesourarias das instituições financeiras 

para gestão de riscos. Neste capítulo serão discutidas as diversas estratégias que podem ser 

utilizadas para gestão dos diferentes riscos aos quais as instituições financeiras podem se 

expor. Embora haja um espectro bastante grande de instrumentos financeiros e diferentes 

estratégias que podem ser utilizadas para o gerenciamento de riscos em instituições 

financeiras, é preciso deixar ·claro que existem alguns tipos de riscos que não podem ser 

mitigados ou neutralizados pela Tesouraria, pois não existe nenhum tipo de instrumento ou 

estratégia para seu tratamento. Para esses últimos, as áreas de controle e compliance, das 

instituições financeiras, devem tomar as medidas cabíveis para que eles fiquem dentro de 

patamares aceitáveis. 

4.1 Gestão Risco de Variação de taxa de juros 

Conforme visto no capítulo 2 as instituições financeiras ficam expostas ao risco de 

variação à. taxa de juros pelo fato de não ,operarem totalmente casadas e também pela 

existência da opção implícita de resgate antecipado existente nos depósitos bancários. Nesta 

seção serão analisadas as estratégias, que uma Tesouraria pode utilizar, para gestão do risco 

de variação à taxa de juros. Koch (1995) apresenta a seguintes estratégias de gestão de risco 

de taxa de juros: modelo de análise de GAP, modelo de duration, gestão através da utilização 

de instrumentos derivativos como Futuros e Swaps e também gestão através da utilização de 

opções. Saunders (2000), além das estratégias apresentadas por Koch, também apresenta o 

Modelo de Prazo de Vencimento para a gestão do risco de variação na taxa de juros. 

4.1.1 Modelo de Vencimento 

Saunders (2000, p. 117), mostra que o aumento da taxa de juros geralmente reduz o 

ator de mercado das carteiras de ativos e de passivos de uma instituição financeira. Além 

isso, ele mostra que quanto mais longo for o prazo médio de vencimento destas carteiras 
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maior será a queda de valor destas carteiras num evento de alta de juros. Por último, o autor 

expõe que a queda de valor destas carteiras cresce a taxas decrescentes de acordo com seu 

prazo de vencimento. Segundo esse autor, como as instituições financeiras geralmente fazem 

aplicações a prazos maiores que suas captações elas geralmente possuem um hiato de prazo 

de vencimentos entre ativos e passivos e desta maneira correm risco de exposição à variação 

da taxa de juros. 

De acordo com o Saunders, uma maneira pela qual uma instituição financeira pode 

fazer a imunização do seu risco de taxa de juros é através do casamento de prazos de ativos e 

passivos, ou seja, fazendo com que o Balanço Patrimonial apresente um hiato de prazo de 

vencimento, entre ativos e passivos, igual a zero. 

No entanto, Saunders alerta para o perigo da instituição financeira apenas casar o 

prazo de vencimento dos ativos ao prazo de vencimento dos passivos sem levar em 

consideração eventuais amortizações de ativos ou passivos. Ao casar, por exemplo, uma 

aplicação de 1 ano, que possui amortização e pagamento de juros no final de um ano, com 

uma captação de 1 ano, com juros e principal pagos semestralmente, uma instituição 

financeira ainda, explica o autor, estará exposta a variação de taxas de juros pois, na 

realidade, os fluxos de caixa entre as aplicações e as captações não estão totalmente casados. 

Desta maneira, como será visto mais adiante, a melhor forma de instituição financeira 

imunizar sua exposição ao risco de taxa de juros é através da zeragem do hiato de duration. 

4.1.2 Modelo de Análise de GAP 

De acordo com Koch (1995, p. 246), o modelo de GAP foca a gestão do risco de 

variação de taxa de juros no curto prazo. O autor esclarece que o objetivo típico deste modelo 

é medir o resultado líquido proveniente das operações com juros e tentar identificar 

estratégias para estabilizá-lo ou aumentá-lo. Conforme explica o autor, a metodologia 

consiste em calcular o GAP (diferença entre Ativos e Passivos que possuem sensibilidade à 

variação na taxa de juros) em diferentes intervalos de tempo, ou seja, utilizando-se 

determinadas datas ou prazos de corte a partir de informações do Balanço Patrimonial numa 

determinada data-base. Os diferentes GAPs, em cada data de corte, são então analisados a fim 
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de se verificar a variação potencial do resultado líquido em função de variações nas taxas de 

JUroS. 

Saunders (2000, p. 156), por sua vez, chama o modelo de análise de GAP de modelo 

de reprecificação. Nas palavras do autor: 

O modelo de reprecificação ou hiato de financiamento é, em sua essência, uma 
análise contábil de fluxos de caixa do hiato de reprecificação entre a receita de 
juros obtida por uma Instituição Financeira com seus ativos e os juros pagos com 
seus passivos durante determinado período. 

O modelo de hiato, ou reprecificação, conforme explica Saunders, calcula os hiatos, 

dentro de cada intervalo de tempo, através da análise da sensibilidade de cada ativo e de cada 

passivo à variação na taxa de juros. A sensibilidade à variação na taxa de juros, esclarece o 

autor, significa, na verdade, a sensibilidade para o prazo residual até a reprecificação do ativo 

ou passtvo. 

Conforme Koch (1995, p. 248), o GAP, ou seja, o hiato entre ativos e passivos 

sensíveis à variação na taxa de juros é calculado da seguinte maneira: 

GAP = RSAs- RSLs 
Onde RSAs = ativos sensíveis a taxa de juros e 

RSLs =passivos sensíveis a taxa de juros 

De acordo com Saunders (2000, p. 157) a variação da receita líquida de juros de uma 

instituição financeira é calculada da seguinte maneira: 

A vantagem no modelo de reprecificação, conforme coloca Saunders, está no seu 

potencial informativo e na simplicidade de sua aplicação ao indicar a exposição da receita 

líquida de juros de uma instituição financeira a variações na taxa de juros por faixa de prazo 

13 ~RUi: variação da receita líquida de juros na i-ésima faixa de prazo 
14 GAPi: valor monetário do hiato entre valor contábil dos ativos e passivos na i-ésima faixa de prazo 
15 ~: variação do nível de taxa de juros que afetam os ativos e os passivos pertencentes a i-ésima faixa de 
prazo 



53 

de vencimento. Veja, a seguir, o GAP de uma instituição financeira hipotética, ou seja, seu 

hiato de exposição à taxa de juros. 

Balanço Simplificado de uma Instituição Financeira (USO milhões) 

ATIVO PASSIVO 

a) Sensívies a variação de juros a) Sensívies a variação de juros 

1. Empréstimos PF a curto prazo (1 ano) 50 1. Certificados Depósitos - prazo 3 meses 

2. Letras do Tesouro- prazo 3 meses 30 2. Aceites bancários- prazo 3 meses 

3. Notas do Tesouro- prazo 6 meses 35 3. Commercial Paper- prazo 3 meses 

4. Financiamentos imobiliários (30 anos) 40 4. Depósito a prazo - prazo 1 ano 
a taxa flutuante - prazo reajutes taxa 9 meses 

Total Ativos sensfveis a variação juros 155 Total Passivos sensíveis a variação juros 
b) Não sensívies a variação de juros b) Não sensívies a variação de juros 

5. Obrigações do Tesouro- prazo 3 anos 70 5. Depósitos a prazo - prazo 2 anos 

6. Empréstimos PF a longo prazo (2 anos) 25 6. Depósitos a prazo - prazo 3 anos 

7. Financiamento Imobiliário (10 anos) 20 7. Depósitos a vista 
a taxa fixa 

8. Capital Próprio (taxa fixa) 

Total Ativos não sensíveis a variação juros 115 Total Passivos não sensíveis a variação juros 

Total Ativos 270 Total Passivos 

Quadro 4 - Balanço Simplificado de uma IF hipotética 

Fonte: Adaptado a partir de Saunders (2000), p. 159 

Os prazos fornecidos no Balanço acima se referem aos prazos residuais dos vários 

ativos e passivos da instituição financeira. Para fins de simplificação foi utilizado apenas um 

prazo de corte, a saber, o prazo de um ano para o cálculo do GAP. O GAP para o prazo de 

um ano seria, conforme a metodologia de Koch: 

GAP = USD 155 milhões- USD 140 milhões= USD 15 milhões. 

O GAP mostra que, para o prazo de um ano, há mais ativos do que passivos sensíveis 

à variação na taxa de juros na ordem de USD 15 milhões, ou seja, a instituição financeira 

hipotética, emprestou mais fundos do que tomou emprestado para esse prazo. Nesta situação, 
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num evento de subida na taxa de juros, a receita líquida de juros desta instituição aumentaria, 

mas, por outro lado, num evento de queda na taxa de juros, a receita líquida seria reduzida. 

Veja, a seguir, qual seria a receita líquida de juros com a variação, positiva e negativa, da 

taxa de juros em 1%. A instituição financeira hipotética perderia USD 150 mil caso a taxa de 

juros caísse 1% e ganharia a mesma quantia, caso a taxa de juros subisse 1%. 

Se (llR = 1%): LlRLJi=GAPixllR= USD 15.000.000x0,01= USD 150.000 

Se (LlRi = -1%): LlRLJi=GAPixllR= USD 15.000.000x(-0,01)=- USD 150.000 

É possível perceber que o modelo de análise de GAP, ou modelo de reprecifiação, 

pode ser utilizado, de maneira estratégica, para as instituições financeiras gerenciarem sua 

exposição ao risco de variação na taxa de juros. Caso uma determinada instituição financeira, 

como a instituição financeira hipotética apresentada anteriormente, possua um GAP positivo 

e tenha a expectativa de que o nível de taxa de juros irá aumentar ela pode simplesmente não 

fazer nada, ou tentar aumentar o GAP entre os ativos sensíveis a taxa de juros e os passivos 

sensíveis a taxas de juros, com o objetivo de aumentar sua receita líquida de juros. Por outro 

lado, se essa instituição possui a expectativa de queda na taxa de juros, ela deverá tentar 

fechar o GAP através de contratações de passivos com o mesmo vencimento ou, como será 

visto posteriormente, através de operações com instrumentos derivativos como, por exemplo, 

futuros e opções. 

Conforme esclarece Saunders (2000, p. 160), embora o modelo de análise de GAP 

seja útil, para gestão do risco de variação à taxa de juros que as instituições financeiras estão 

expostas, ele possui algumas deficiências, a saber, ignora os efeitos em termos de valor de 

mercado, trabalha com agregação excessiva e também não trata de forma adequada os 

problemas de amortização. 

As variações nas taxas de juros produzem efeitos no valor de mercado dos ativos e 

passivos. Isso acontece, conforme já argumentado anteriormente neste trabalho, porque os 

fluxos de caixa esperados das aplicações e das captações serão descontados a taxas de juros 

diferentes, o que fará com que seus Valores Presentes Líquidos (VPLs) variem e, 

conseqüentemen~e, varie o valor de mercado destas aplicações e captações. O modelo de 
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análise de GAP, conforme explica Saunders (2000, p. 161}, ignora esses efeitos ao dar um 

enfoque baseado exclusivamente em valores contábeis. Assim sendo, o GAP, ou hiato de 

reprecificação, representa apenas uma medida parcial da verdadeira exposição aos riscos de 

variação de taxas de juros de uma instituição financeira. 

O modelo de GAP, ao trabalhar com agregação excessiva, ignora, como esclarece 

Saunders (2000, p. 161 ), informações relativas à distribuição de ativos e passivos dentro de 

uma mesma faixa de prazo. Desta maneira, conforme exemplifica o autor, o valor monetário 

do hiato entre ativos e passivos sensíveis à variação na taxa de juros pode ser igual a zero, 

dentro de uma determinada faixa de prazo, mas os passivos podem ser reprecificados no 

extremo superior desta faixa e os ativos reprecificados no extremo inferior. Assim, caso uma 

instituição financeira vivesse esta situação, embora o modelo apontasse pela inexistência de 

qualquer tipo de GAP, haveria na verdade um GAP e a instituição estaria correndo um risco à 

variação de taxa de juros sem se dar conta disso. 

Na realidade, conforme Saunders, uma instituição financeira gera e liquida 

empréstimos com seus clientes continuamente. Além disso, ela também gera e liquida 

depósitos de forma contínua. Como colocado anteriormente, a opção implícita de término 

antecipado existente nos depósitos e empréstimos bancários é uma fonte de risco à variação 

de taxa de juros para as instituições financeiras. Desta maneira, o modelo de análise de GAP, 

ao considerar os vencimentos das aplicações e das captações nas suas datas efetivas, pode 

levar uma instituição financeira a apontar para um risco à variação na taxa de juros num 

prazo onde ele não existe e, da mesma forma, ignorar um risco à variação na taxa de juros 

num prazo onde ele é potencialmente alto. Portanto, para poder fazer uso deste modelo, uma 

instituição financeira deverá, como explica Saunders, identificar em cada ativo e passivo qual 

a proporção que potencialmente deverá ser paga ou recebida antecipadamente, ou seja, deverá 

fazer um análise dinâmica do GAP. Conforme esclarece Koch, a análise estática do GAP 

considera apenas os possíveis resultados quando o GAP é mantido constante. Por outro lado, 

a análise dinâmica do GAP consiste em analisar os diversos resultados levando-se em 

consideração possíveis mudanças no valor do GAP, o que toma o modelo de análise de GAP 

muito mais eficiente. 
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Assim sendo, as Tesourarias das instituições financeiras que adotarem o modelo de 

reprecificação para gestão do risco de variação da taxa de juros deverão levar em conta as 

restrições deste modelo a fim de não cair nas armadilhas apontadas acima. 

4.1.3 Modelo de Análise de Duration 

Muitas instituições financeiras, conforme explica Koch (1995, p. 266), fazem a gestão 

do risco de variação à taxa de juros através da análise da duration de títulos individuais ou 

através da análise da duration de portfólios inteiros. De acordo com o autor, a duration é a 

medida da elasticidade, em relação a mudanças nas taxas de juros~ que determina a mudança 

no valor de mercado de títulos. Koch examina o modelo de análise de duration como uma 

alternativa à visão estática do modelo de análise de GAP ou modelo de reprecificação. 

Saunders (2000, p. 124), por sua vez, diz que a duration e seu hiato são medidas mais 

precisas da exposição, de uma instituição financeira, ao risco de variação a taxa de juros. De 

acordo com ele, a duration mede a vida média do ativo ou passivo, e é calculada da seguinte 

maneira: o prazo médio ponderado de vencimento utilizando-se os valores presentes relativos 

dos fluxos de caixa como pesos. A duration, como esclarece o autor, é uma medida mais 

completa no que tange à sensibilidade de um ativo ou passivo à variação na taxa de juros 

porque leva em consideração o momento de ocorrência de todos os fluxos de caixa. 

A duration, conforme explica Saunders, possui o seguinte significado econômico, isto 

é, representa a sensibilidade do valor do ativo ou passivo à taxa de juros. Desta maneira, a 

duration é uma medida direta da elasticidade de um ativo ou passivo em relação à taxa de 

juros. Conforme o autor, quanto maior o valor numérico da duration para um ativo ou 

passivo, mais sensível é o preço deste ativo ou passivo a mudanças ou choques de taxas de 

juros. Portanto, para qualquer variação na taxa de juros, os títulos que possuem duration mais 

longa sofrem maior perda de valor, ou geram um ganho de valor maior do que os títulos de 

duration mais curta. 

A principal relevância da duration para uma instituição financeira, conforme 

esclarece Saunders (2000, p. 132), está na sua utilidade como medida voltada para a gestão da 

instituição ao risco de variação na taxa de juros. De acordo com o autor, a medida é 
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importante porque permite que uma instituição financeira faça a imunização de seu Balanço 

Patrimonial, ou apenas parte dele, contra o risco de variação à taxa de juros. 

Saunders (2000, p. 135) explica que o modelo de duration também permite avaliar a 

exposição de uma instituição à variação na taxa de juros de maneira global, isto é, através do 

hiato de duration, entre ativos e passivos, existente no Balanço. O hiato de duration de um 

balanço é calculado através da diferença entre a duration da carteira de ativos e a duration da 

carteira de passivos. 

Pode-se inferir que o hiato de duration entre a carteira de ativos e a de passivos possui 

impacto direto na exposição do Patrimônio Líquido (PL) de uma Instituição Financeira ao 

risco de juros. Isso acontece porque o valor de mercado do PL muda com a modificação dos 

valores de mercado dos ativos e dos passivos que ocorre quando as taxas de juros variam. Por 

essa razão, Koch diz que o modelo de GAP de duration foca na gestão da receita líquida de 

juros e também.no valor de mercado do capital próprio. 

De acordo com Saunders (2000, p. 138), fazer a imunização do valor de mercado do 

patrimônio líquido não é a mesma coisa que fazer a imunização do índice de capital, ou seja, 

da relação proporcional existente entre Patrimônio Líquido e o total de Ativos (PL/ A). Para 

alcançar o primeiro objetivo, de acordo com o autor, a Tesouraria de uma Instituição 

Financeira deve igualar a duration da carteira de ativos com a duration da carteira de 

passivos ponderada pelo índice de endividamento (k= Total Passivos (P)/Total Ativos (A)). 

Para alcançar o segundo objetivo, por outro lado, a Tesouraria deve igualar a duration da 

carteira de ativo com a da carteira de passivo. 

Saunders (2000, p. 136) mostra que o efeito da variação da taxa de juro sobre valor de 

mercado do PL pode ser calculado da seguinte maneira: 

16 
(DA- Dpk): Hiato de duration entre Ativos e Passivos ajustados pelo índice de endividamento 

17 A: Total de Ativos 
18 (L\R/1 +R): magnitude da variação na taxa de juros 
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Veja, no exemplo a seguir, como a Tesouraria de uma Instituição Financeira pode 

fazer para mitigar o risco de variação na taxa de juros sobre o valor de mercado do PL e sobre 

índice de capital (PL/A). Como pode ser verificado na situação inicial (a) existe um total de 

ativos A= USD 100 milhões, um total de passivos P = USD 90 milhões e um PL= USD 10 

milhões. Inicialmente, a duration da carteira de ativos é igual a 5 anos e a duration da carteira 

de passivos é igual a 3 anos, ou seja, existe um hiato de 2 anos entre ativos e passivos. Num 

evento de subida na taxa de juros de 1 O%aa para 11 %aa ocorreria a situação (b) onde o banco 

perderia USD 2,09 milhões de seu PL devido à variação do valor de mercado das carteiras de 

ativos e de passivos, seu índice de endividamento subiria de 90% para 91,71% e seu índice de 

capital sofreria uma redução de 10% para 8.2~/o. Caso o objetivo da Tesouraria seja 

preservar o valor de mercado do PL, ele deve praticar a situação (c), ou seja, igualar a 

duration do ativo com a duration do passivo ajustada ao índice de endividamento. Percebe-se 

que, nesta situação, o valor de mercado do PL continuaria igual a USD 1 O milhões, após o 

choque de subida na taxa de juros, mas o índice de endividamento cairia para 89,52% e o 

índice de capital subiria para 10,48%. Caso o objetivo da Tesouraria seja preservar o índice 

de capital ela deve igualar a duration do ativo à do passivo como na situação ( d). Nota-se 

que, nesta situação, tanto o índice de endividamento como o índice de capital seriam 

preservados, mas o valor de mercado do PL cairia de USD 10 milhões para USD 9.55 

milhões. 

(a) Situação Inicial 

Passivos (em USO milhões) Passivos (em USO milhões) 

A= 100 

100 

DA= 5anos 
Dp= 3 anos 

P= 
PL= 

Índice de Endicidamento (PIA)= 
Índice de Capital (PUA)= 10.00% 

(c) Situação (b) com Da=Dpk 

90 
10 
100 

90.00% 

Passivos (em USO milhões) Passivos (em USO milhões) 

A= 95.45 P= 
PL= 

95.45 

DA= 5 anos 
Dpk= ((PIA)xDp)=(0.9X5.55)=5 
Índice de Endicidamento (PIA)= 
Índice de Capital (PUA)= 10.48% 

85.45 
10.00 

95.45 

89.52% 

(b) Situação de R em 10% para 11% 

Passivos (em USO milhões) 

A= 95.45 

95.45 

DA =5anos 
Dp= 3anos 
Índice de Endicidamento (PIA) = 
Índice de Capital (PUA) = 

(d) Situação (b) com Da=Dp 

Passivos (em USO milhões) 

A= 

DA =5anos 
Dp= 5anos 

95.45 

95.45 

Passivos (em USO milhões) 

P= 87.55 
PL= 7.91 

95.45 

91.71% 
8.29% 

Passivos (em USO milhões) 

P= 85.91 
PL= 9.55 

95.45 

Índice de Endicidamento (PIA)= 90.00% 
Índice de Capital (PUA)= 10.00% 

Esquema 06 - Exposição de uma instituição financeira ao risco de juros 

Fonte: Adaptado a partir de Saunders (2000) p. 137 
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Percebe-se que as Tesourarias de instituições financeiras podem fazer uso do modelo 

de análise de duration para mitigar sua exposição ao risco de variação da taxa de juros e que 

este modelo é muito mais eficaz que o modelo de reprecificação, pois leva em consideração a 

alteração do valor de mercado dos ativos e passivos com relação à variação na taxa de juros. 

De acordo com Koch (1995, p. 273), o modelo de análise de duration é mais eficiente porque, 

diferentemente do modelo estático de análise de GAP, reconhece o valor no tempo de cada 

fluxo de caixa do Balanço e, desta forma, evita as dificuldades no que tange a concentração 

de prazos de vencimentos ou datas de corte. 

Entretanto, o modelo também não está livre de críticas. Em primeiro lugar, de acordo 

com Saunders, o casamento de durations pode ser muito dificil e caro. No entanto, o 

surgimento de instrumentos financeiros como os derivativos e a venda ou securitização de 

ativos minimizam esse tipo de problema. Em segundo lugar, ·conforme argumenta o autor, a 

mitigação do risco à variação de taxa de juros baseada no modelo é uma estratégia 

extremamente dinâmica e exige que o responsável pela Tesouraria reestruture suas carteiras 

continuamente, pois a duration muda constantemente e a uma velocidade diferente da 

passagem efetiva do tempo. Além disso, existe o problema da convexidade, a saber, como 

explica Saunders, o modelo de duration pressupõe que existe uma relação linear entre 

variação de preço de ativos ou passivos e a variação no nível da taxa de juros. Isso é verdade 

para variações pequenas nas taxas de juros, mas quando há variações grandes o modelo de 

duration, no caso de subida da taxa de juros, costuma predizer de forma exagerada a queda 

dos preços dos títulos e, no caso de queda da taxa de juros, costuma subestimar a subida do 

preços dos títulos. Desta maneira, a Tesouraria deve ajustar o modelo de duration para 

minimizar o efeito da convexidade. 

De acordo com Saunders (2000, p. 152), o modelo de duration, embora ·apresente 

problemas práticos, é bastante robusto e capaz de lidar com problemas como a convexidade, a 

mudança de duration bastante dinâmica, entre outros. Assim sendo, ele é bastante utilizado 

pelas Tesourarias das instituições financeiras para gestão de risco de taxa de juros. 
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4.1.4 Gestão através de Operações a Termo e Operações Futuros 

Embora alguma cobertura do risco de variação à taxa de juros possa ser feita através 

da utilização de contratos a termo, como argumenta Saunders (2000, p. 491), muitas 

instituições financeiras utilizam contratos futuros para fazer a gestão da sua exposição à 

variação na taxa de juros. Como o resultado econômico, conseguido com a utilização de 

contratos a termo e contratos futuros, é exatamente o mesmo, nesta seção só será explorada a 

utilização de contratos futuros para mitigação do risco de juros. 

Existem vários tipos de contratos futuros que podem ser utilizados para mitigação do 

risco de variação de taxa de juros dentro. Para uma Tesouraria que necessitasse mitigar, por 

exemplo, sua exposição à variação de taxa de juros em USD, Saunders (2000, p. 494) mostra 

nada menos que 6 tipos de contratos futuros, a saber: Treasury Bonds de 3 meses; Treasury 

Notes de 3 meses; Treasury Notes de 2 anos; Treasury Notes de 5 anos, Treasury Notes de 10 

anos; Federal Funds de 30 dias; Treasury Bills de 3 meses e, por fim, Libor de 1 mês. Koch 

(1995, p. 285) mostra ainda a possibilidade de mitigação do risco de variação na taxa de juros 

através da utilização de contratos futuros de Eurodol/ar. 

De acordo com Saunders (2000, p. 491), uma determinada instituição financeira pode 

utilizar contratos futuros para fazer micro-coberturas ou macro-coberturas. De acordo com o 

autor, a micro-cobertura significa a utilização de um tipo de contrato futuro com o objetivo de 

mitigar o risco de variação de taxa de um único ativo ou passivo. Por outro lado, a macro

cobertura tem como significado a utilização de contratos futuros, ou outros derivativos, para 

cobrir o hiato de reprecificação ou o hiato de duration de todo um balanço. Ou seja, de 

acordo com Koch, a macro-cobertura ou macrohedge foca na redução do risco de juros 

associado ao portfólio inteiro de uma determinada instituição financeira e não apenas em 

transações individuais ou componentes específicos do Balanço Patrimonial. Na macro

cobertura, conforme argumenta Saunders, toda uma carteira de ativos e passivos é levada em 

consideração e, desta forma, permite-se que as sensibilidades ou durations de diversos ativos 

e passivos se compensem. 

Uma micro-cobertura seria aplicada, por exemplo, numa situação como a mostrada, a 

seguir, na qual uma instituição financeira faz uma aplicação de, por exemplo, USD I milhão 

à taxa fixa pelo prazo de 6 meses fundeada com uma captação de 3 meses. Imaginemos que, 
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no momento inicial, a taxa para empréstimos de 6 meses, desconsiderando o spread de crédito 

cobrado pela instituição financeira, esteja em 2, 70%aa e que a taxa para a instituição 

financeira captar pelo prazo de 3 meses esteja em 2, 1 O%aa. Imagine que, no momento O, o 

preço de um contrato de Futuro de Eurodollar19 de 3 meses, para liquidar daqui a 3 meses, 

esteja em 96.7 refletindo uma taxa de juros esperada para 90 dias, daqui a três meses, de 

3,3% aa. Um microhedge seria alcançado através da venda de um contrato de Futuro de 

Eurodollar para vencimento em 3 meses. O esquema, a seguir, mostra como hedge seria 

alcançado. 

Momento O 
1) Aplicação de USO 1 milhão, por 6 meses, a taxa de 2,70%aa 
2) Captaçiio de USO 1 milhão, por 3 meses, a taxa de 2,1 O%aa 
3) Venda de 1 contrato de Futuro de Eurodollar (Liquidaçiio em 0+3 meses); preço 96,7 =taxa futura de juros= 3,3% 

Momento 1 ( 3 meses depois) 
1 )Nova Captaçiio de USO 1 milhão, por 3 meses 
2) Compra de 1 contrato de Futuro de Eurodollar Liquidação imediata 

Resultado se taxa de juros projetada subir 1% Resultado se taxa de juros projetada cair 1% 

1) Resultado Aplicaçiio 13,500.00 1 ) Resultado Aplicação 13,500.00 

2) Resultado Captações {16,000.00) 2) Resultado Captações {11,000.00) 
Primeira Captaçiio (5,250.00) Primeira Captaçao (5,250.00) 
Segunda Captaçao (10,750.00)@ 4,30% Segunda Captaçao (5,750.00) @ 

3) Resultado Contratos Futuros Eurodollar 3) Resultado Contratos Futuros Eurodollar 
Venda de 1 contrato 241,750.00 @ 96.7 Venda de 1 contrato 241,750.00 @ 
Compra de 1 contrato {239,250.00) @ 95.7 Compra de 1 contrato {244,250.00) @ 

2,500.00 (2,500.00) 

Resultado Líquido 0.00 Resultado Líquido -

Esquema 07 - Mitigação de risco de juros através de contratos futuros 

Fonte: Adaptado a partir de Koch (1995) 

2,30% 

96.7 
97.7 

Nota-se que, após 3 meses, com a subida da taxa de juros futura de 3 meses, em 1%, 

de 3,3%aa para 4,3%aa, a nova captação depois de 3 meses ficaria mais cara, causando, 

portanto, uma perda de resultado para a instituição financeira. No entanto, com a venda de 

um contrato futuro de Eurodollar ocorreria a compensação desta perda, pois o contrato 

poderia ser comprado, três meses depois, a um preço 1% mais baixo, por causa da subida na 

taxa de juros, e acabaria preservando, portanto, o resultado da instituição financeira. Com a 

queda na taxa de juros prevista o efeito seria exatamente o oposto, a saber, ganharia-se com a 

19 Contrato Futuro Eurodollar: negociado em contratos de USD 1 milhão a um preço que significa 100% menos 
a taxa futura de juros (expressa em percentagem) 
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nova captação de 90 dias, mas perderia-se com a compra do futuro de Eurodollar a um preço 

mais alto. 

Para o exemplo acima, assumiu-se, para efeito de simplificação, que o contrato futuro 

tinha exatamente o mesmo prazo da operação. Na realidade, isso raramente acontece e a 

Tesouraria é obrigada a comprar mais ou menos contratos futuros dependendo da data de 

vencimento e da liquidez dos contratos futuros. Esse problema será melhor demonstrado 

quando forem analisadas as estratégias de gestão de risco de câmbio. 

Para se fazer, por outro lado, uma macro-cobertura, ou seja, um macro-hedge a 

Tesouraria deve observar o hiato de duration existente entre o total da carteira de ativos e o 

total da carteira de passivos para determinar o número de contratos futuros que devem ser 

negociados na montagem do hedge. Vamos voltar, a seguir, ao exemplo utilizado quando 

discutiu-se o modelo de análise de duration. 

(a) Situação Inicial (b) Subida de R em 10% para 11% 

Ativos (em USO milhões) Passivos (em USO milhões) Ativos (em USO milhões) Passivos (em USO milhões) 

A= 100 P= 90 A= 95.45 P= 
PL= 10 PL= 

100 100 95.45 

DA= 5 anos 

Dp = 3 anos 

Índice de Endividamento (P/A)= 90.00% Índice de Endividamento (P/A)= 

Índice de Capital (P/A)= 10.00% Índice de Capital (P/A)= 

Esquema 08 - Exposição de uma instituição financeira ao risco de juros 
Fonte: Saunders (2000) p. 137 

8.29% 

87.55 
7.91 
95.45 

91.71% 

Conforme visto anteriormente a subida na taxa de juros de 1 0%aa para 11 %aa 

causaria a perda de Partimônio Líquido da instituição financeira da ordem de USD 2,09 

milhões, ou seja, uma redução de USD 10 milhões para USD 7,91 milhões. Essa perda 

poderia ser mitigada através da venda, por exemplo, de contratos futuros de algum tipo de 

título, pois, de acordo com Saunders (2000, p. 494), quando as taxas de juros sobem o preço 

de um contrato futuro cai, pois seu preço reflete o valor do título que pode ser adquirido para 

honrar o contrato. Além disso, conforme explica ele, o preço de um contrato futuro também 

variará de acordo com sua duration, ou seja, os contratos de duration mais longa serão mais 
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sensíveis à variação na taxa de juros que os contratos de duration mais curta. O risco de 

variação na taxa de juros, descrito no exemplo acima, poderia ser coberto com a venda de 

contratos futuros de, por exemplo, Obrigações do Tesouro americano com vencimento em 20 

anos e cupom de 8%aa. Este contrato tem duration igual a 9,5 anos e preço igual a 97% do 

valor de face e é negociado em lotes mínimos de USD 100 mil. 

De acordo com Saunders (2000, p. 498), o ganho com a venda desses contratos 

futuros seria: 

Saunders (2000, p. 496) mostra que para mitigação do risco de juros exemplificado 

acima devemos igualar o ganho obtido com a venda de contratos futuros com a perda do 

valor de mercado do Patrimônio Líquido, ou seja, ~=.M>L: 

.M>L=~ 

- (DA- Dpk) xA.x(AR/1 +R) = -DF x (NFxPF) x(AR/1 +R) 

Através do rearranjo das variáveis é possível determinar o número de contratos 

futuros a serem vendidos para mitigar o risco de variação à taxa de juros exemplificada 

acima: 

Resolvendo para a equação acima: 

NF = (5-3x(0.9))x1 00 milhões/(9.5x97.000) 

NF = 249,59 contratos a serem vendidos 

M' = -9.5 (249x97.000)x(O.Ol/1.11)= USD -2,086 milhões 

20 
DF: duration do contrato futuro 

21 
(NFxPF): número de contratos futuros multiplicado pelo preço do contrato futuro 

22 (Mt/1 +R): magnitude da variação na taxa de juros 
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Percebe-se que ~PL-M = USD 4 mil. O hedge com a venda de contratos futuros é 

quase perfeito causando uma perda de patrimônio líquido de apenas USD 4 mil, ou seja, uma 

perda de apenas 0,04% do valor de mercado do patrimônio líquido. O hedge só não é perfeito 

porque não é possível vender contratos quebrados, ou seja, a instituição financeira é obrigada 

a vender apenas 249 contratos. 

Saunders (2000, p. 498) chama atenção para um risco, chamado de risco de base, 

quando se faz a gestão do risco de exposição à variação da taxa de juros através da utilização 

de contratos futuros, ou outros tipos de derivativos. Esse risco existe, de acordo com 

Saunders, porque a variação da taxa de juros que afeta os valores da carteira a vista pode 

diferir da variação da taxa de juros que afeta o valor do contrato futuro, pois os contratos a 

vista e os futuros não são negociados nos mesmos mercados. Conforme esclarece o autor não 

há, necessariamente, uma correlação perfeita entre os preços dos contratos a vista e os preços 

dos contratos futuros. Koch (I 995, p. 299), também atribui a esse tipo de risco a utilização de 

cross-hedges, isto é, a utilização de contratos futuros cujo ativo-objeto não é exatamente 

aquele de que se pretende fazer a cobertura, como por exemplo, a mitigação do risco de 

LffiOR utilizando-se Futuros de Eurodollar de 90 dias. Desta maneira, deve-se procurar 

minimizar esse tipo de risco através do ajustando numero de contatos em função da 

volatilidade existente entre os contratos a vista e os contratos futuros. 

4.1.5 Gestão através de SW APS 

O mercado de swaps de taxa de juros , de acordo com Saunders (2000, p. 54 7), 

representa o maior segmento do mercado global deste tipo de derivativo. Conforme o autor, 

num contrato de swap de taxa de juros , o comprador concorda em fazer uma série de 

pagamentos a taxas fixas de juros em datas periódicas específicas ao vendedor. Por outro 

lado, o vendedor concorda em fazer pagamentos a taxas flutuantes ao comprador nas mesmas 

datas de liquidação. 

Uma instituição financeira poderia mitigar sua exposição ao risco de variação à taxa 

de juros entrando numa operação de swap de taxa de juros conforme o exemplo, a seguir; 

adaptado a partir de Saunders (2000, p. 547). Neste exemplo, uma instituição financeira A 

possui uma série de aplicações totalizando USD 100 milhões, pelo prazo de 4 anos, que 
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rendem taxa LffiOR anual + 4%aa. Para cobrir tais aplicações, a instituição captou USD 100 

milhões, também por 4 anos, pagando uma taxa fixa de 10%aa. Por outro lado, uma 

instituição financeira B possui uma situação inversa, a saber, emprestou USD 100 milhões a 

uma taxa fixa, também por 4 anos, mas captou recursos para fazer esse empréstimo através de 

Certificados de Depósitos (CDs) de curto prazo, isto é, de um ano. 

Percebe-se que a instituição A possui um hiato de duration entre ativos e passivos 

negativo, ou seja, a duration do ativo é menor que a do passivo e, nesta situação, se a taxa de 

juros cair, a instituição pode não obter rendimentos suficientes de suas aplicações para pagar 

suas obrigações. Por outro lado, a instituição B vive uma situação inversa, ou seja, o hiato de 

duration entre ativos e passivos é positiva e, nesta situação, se a taxa de juros subir as 

despesas com suas obrigações podem ser maiores que os rendimentos de suas aplicações. 

Para mitigar este risco à variação de taxa de juros, que são mutuamente excludentes, as duas 

instituições poderiam entrar num contrato de swap no qual a instituição A seria a vendedora 

(pagaria taxas flutuantes) e a instituição B seria a compradora (pagaria taxas fixas). O 

esquema a seguir mostra como seria este contrato de swap de taxa de juros. 

Instituição A 

Ativos (em USO milhões) 

A= 100 

Recebe: L anual +4%aa 
Passivos (em USO milhões) 

P= 100 

Paga: Taxa Fixa= 10%aa 

Esquema 09 - Swap de taxa de juros 

Fonte: Saunders (2000) p. 549 

Instituição 8 

Ativos (em USO milhões) 

Libor +spread A= 100 

Recebe: Taxa Fixa 
Passivos (em USO milhões) 

Juros Fixos= 10%aa P= 100 

Paga: CO de um ano 

Percebe-se que, com este swap de taxa de juros, a instituição A garantiria um 

rendimento fixo para suas aplicações e, desta maneira, eliminaria o risco de taxa de juros. A 

instituição B também eliminaria sua exposição à variação de taxa de juros ao transformar os 

rendimentos das suas aplicações para taxas flutuantes. No entanto, conforme ressalta 

Saunders (2000, p. 550), é possível que as taxas dos certificados bancários não acompanhem 
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o movimento das taxas LffiOR e, desta forma, a instituição B, embora esteja menos exposta 

ao risco de juros, ainda está sujeita ao risco de base. 

Conforme esclarece Saunders (2000, p. 553), a precificação do swap depende das 

expectativas do mercado quanto às taxa futuras de curto prazo (no exemplo a taxa LffiOR 

anual). Ao· entrar numa operação de swap de taxa de juros o valor presente do fluxo de caixa 

esperado pelo comprador é exatamente igual ao valor presente do fluxo de caixa esperado 

pelo vendedor. Desta maneira, no momento zero não existe nem ganho e nem perda para os 

participantes de um contrato de swap. 

É possível perceber que os swaps de taxas de juros podem ser utilizados para a 

realização de micro-coberturas e também de macro-coberturas de exposição ao risco de taxa 

de juros. A metodologia para a realização do macro-hedge com operações de swaps de taxas 

de juros é exatamente a mesma que a adotada utilizando-se contratos futuros de taxas de 

juros. Além disso, dado o trabalho de se procurar contrapartes com riscos excludentes aos 

seus e dado o risco de crédito destas contrapartes, é mais comum que as Tesourarias busquem 

bancos de investimentos para zerarem seus riscos de juros que, em contrapartida, cobram 

uma comissão pelo trabalho de reunir as partes e pela assunção do risco de crédito das 

contrapartes. 

4.1.6 Gestão através de Opções 

De acordo com Saunders (2000, p. 518), o resultado proveniente das opções de 

compra e venda de títulos varia, para seu comprador, de maneira inversamente proporcional 

ao movimento das taxas de juros exatamente como ocorre com o preço dos títulos em relação 

à variação das taxas de juros. Desta maneira, é possível às Tesourarias das instituições 

financeiras utilizarem os mecanismos de opções para fazerem a gestão do risco de taxa de 

juros. As Tesourarias podem utilizar as opções, da mesma forma que os contratos futuros e os 

swaps, para fazerem micro ou macro coberturas. 

Voltando ao exemplo da instituição financeira que possui um hiato de duration 

positivo no seu balanço e que, portanto, corre o risco de que o valor de mercado do seu 
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patrimônio líquido caia num evento de subida de taxa de juros, nota-se que ela poderá, como 

demonstrado a seguir, fazer a macro-cobertura de seu balanço, ou seja, mitigar o risco de taxa 

de juros através da compra de uma opção de venda de títulos como, por exemplo, uma 

obrigação do tesouro norte-americano. Neste exemplo, quando a taxa de juros sobe, o efeito 

da queda de valor de mercado do PL será compensado com o ganho no exercício da opção, 

pois a obrigação do tesouro norte-americano poderá ser vendida a um preço de exercício X e 

adquirida mo mercado a um preço mais baixo. Por outro lado, num evento de queda na taxa 

de juros, caso o preço de mercado seja maior que o preço de exercício a opção não será 

exercida, mas a apreciação do valor de mercado do Patrimônio Líquido será menor do que 

seria caso o hedge não existisse, ou seja, se a opção não tivesse sido comprada. Isso acontece 

por causa do valor gasto para montagem do hedge, ou seja, em função do prêmio gasto para 

se comprar a opção de venda do título. 

Compra de opções de venda para cobrir risco de taxas de juros por 
causa de hiato de duration 

esultado (Payoff) (1) 

(2) 

(1) Variação do PL da IF quando hiato duration >O 
(2) Compra Opção de Venda de Obrigações 

Esquema 1 O - Mitigação de risco de juros através de opções 
Fonte: Saunders (2000) p. 529 

De acordo com Saunders (2000, p. 534), as instituições financeiras comumente 

vendem e compram caps, jloors e collars que são, em essência, modalidades mais complexas 

de opções de taxas de juros oferecidas exclusivamente nos mercados de balcão. 

Um cap, conforme a explicação de Saunders, equivale à aquisição de uma opção de 

compra referenciada em taxas de juros. O cap funciona da seguinte maneira: se as taxas de 



68 

juros subirem acima de um determinado nível, pactuado entre comprador e vendedor, o 

comprador recebe do vendedor uma compensação em troca de um prêmio inicial. De acordo 

com Hull, o vendedor do cap paga ao comprador toda a diferença da taxa de juros de 

mercado que for superior a uma taxa pré-determinada, aplicada a um principal, durante um 

certo período de tempo. Portanto, o cap dá a seu comprador uma proteção contra a subida na 

taxa de juros. 

Por outro lado, umfloor, de acordo com Saunders, equivale a aquisição de uma opção 

de venda referenciada em taxas de juros. Numfloor, se as taxas de juros caírem abaixo de um 

patamar, pactuado entre comprador e vendedor, o vendedor pagará ao comprador uma 

compensação em troca de uma comissão inicial. De acordo com Hull, o vendedor do jloor 

paga, a seu comprador, toda a difeíença entre a taxa de juros de mercado que for inferior a 

uma taxa previamente acordada, aplicada a um principal, durante um certo período de tempo. 

Percebe-se, portanto, que ao contrário de um cap, o f/oor dá a seu comprador uma proteção 

em relação a queda nas taxas de juros. 

Um collar, já tratado anteriormente neste trabalho, é a estratégia na qual uma 

instituição financeira assume uma posição simultânea num cap e num floor como, por 

exemplo, na compra de um cape na venda de umj/oor. Essa estratégia pode ser montada, por 

exemplo, para proteger a instituição financeira contra subida de taxas de juros, mas 

minimizando o custo de compra de um cap através da venda de umfloor. 

4.2 Gestão de Risco de Câmbio 

Discutiu-se, no capítulo 2, que as instituições financeiras estão expostas ao risco de 

câmbio porque elas realizam transações em moedas estrangeiras. Da mesma forma que 

existem vária estratégias para mitigação do risco de juros também existem várias alternativas 

para que as Tesourarias das instituições financeiras façam a gestão do risco de câmbio aos 

quais as instituições financeiras se expõem. Saunders (2000, p. 290) mostra que é possível 

gerir este tipo de risco através de estratégias de hedging dentro e fora do balanço. Entre as 

estratégias dentro do balanço o autor aponta para o casamento entre as aplicações e captações 

em moedas estrangeiras e, também, para a diversificação das posições de ativos e passivos 

em diversas moedas. Entre as estratégias de gestão de risco cambial fora do balanço o autor 
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aponta para a utilização de operações com instrumentos derivativos como as os contratos a 

termo e futuros, as operações de swap e as opções. 

4.2.1 Gestão através do casamento de ativos e passivos em moeda estrangeira 

De acordo com Saunders (2000, p. 290), a Tesouraria de uma instituição financeira 

pode anular a exposição ao risco de variação na taxa de câmbio através do casamento dos 

ativos e passivos em moeda estrangeira. O autor chama atenção, entretanto, para a 

importância de se casar não só os valores em moeda estrangeira, mas também a duration dos 

ativos com a duration dos passivos em moeda estrangeira. 

Suponhamos, conforme o exemplo a seguir, que uma instituição financeira que 

costuma realizar suas captações em USD, tenha a demanda, por parte de um de seus clientes, 

por um empréstimo em EUR Vamos supor que o empréstimos seja o equivalente a USD 10 

milhões, pelo prazo de 1 ano (360 dias), e que o início da operação seja em 01/Jul/04 e seu 

vencimento em 26/Jun/05. 

Sluaç!nja)· Nlo hlwl'oçloQlltial Si11sliolb)HI~C31tial·lSlheltelllEIIR Silu>;i>lc)HI~-1-lSlheltelllEIIR 

Alilosjnties) -~~lllles) !Mlsl~lllle~ rm""l-1 All'IOSj~lllle~ Pi!ssMisl1111lfles) 

= EUR8.33 P= US01000 = EUR8.33 P= USD10Jll = E\IR8.33 P= lSl10Jll 

axolllaa a~a:2,%aa axal%aa axa 2,\aa axal%aa axa2,% aa 

llooleniiiO IIDIIIIIIDO .... ..,.o 
1)~1o;àllle USil10MM·tlxade2%aa I 1)~deUSD10W-tlxalle2%aa I 1)~odeUSD10UM-1axalle2%aa I 
2)Vendaavi5t!deUSDecalll13deEURatlxade11 I USDBJl )Vonm••!t!deUSDeCU~~RdeM•tlxade12 I USD833 )VER1>a\is1l1deUSileCU~~RdeaJlatlxade11 I us 8.33 

3)~ilinOdeaiR8.33UM-tlxadel%aa I )~deEUR8.331111-t!xade2%aa I ~deaR8.33W-1aJade3%aa I 

IIDllentotj..,..tw --1(1pit1MI) ........ ,_, ... 
1)-do~jP+J)=8JJ'1,03 I EUR8.5 1)-ll'fi1Dá>1!1111éii1111jP+J)=8.33'1,03 I EUR8!il! 1)-ll'fi1Dá>i!IIIR$1111jP+J)=8JJ'1,03 I EU 8.51! 

2)~a\is1l1deUSile-deEURatlxade12 I US010.ll ) Cooln .,.,. de USO e-deE\IRa 1m de 1J I USD11.16 2)Coolnavi5t!deUSDev.ndadeEURatlxade1.1.l ~ 9.44 

3) Pagamenlll caplaçlo IP+J)' 10'1.02 I .US01020 3) Pagame~o captaçlo IP+J)' 10'1,02 I .USD1020 3)Paga"""captaçlojP+J)'10'1,02 I .uso 020 

jResJ!ali>U'IJiil I USD010j jResulladoUq!ido I USDO!Iij /ResJtadoUqlido I ··-· 

Esquema 11 -Risco de taxa de câmbio 
Fonte: Adaptado a partir de Saunders 2000 

Na situação (a) a instituição financeira, no momento zero, captaria USD 10 milhões a 

uma taxa de 2%aa. Pegaria estes recursos e trocaria no mercado spot23
, a uma taxa de câmbio 

de 1,2 USD por EUR, obtendo, em contrapartida, a quantia de EUR 8.33 milhões pelos quais 

23 spot: termo em inglês que significa mercado a vista 
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cobraria de seu cliente a taxa de 3%aa. No momento 1, ou seja, após um ano, a instituição 

financeira receberia o empréstimo feito a seu cliente acrescido dos juros totalizando EUR 

8.58 milhões. Pressupondo que a taxa de câmbio no mercado spot, após 1 ano, continuasse 

exatamente a mesma, ou seja, 1,2 USDIEUR, a instituição financeira obteria USD 10.3 

milhões ao fazer a operação de câmbio de EUR para USD. Como a instituição teria que pagar 

USD 10.2 milhões pelo principal mais os juros da sua captação, o resultado líquido, para a 

instituição financeira, seria um lucro de USD I 00 mil. Na situação (b ), considerando-se uma 

desvalorização do USD frente ao EUR, após 1 ano, com uma taxa de câmbio USDIEUR de 

1.3 USDIEUR, os EUR 8.58 milhões valeriam USD 11.16 milhões. O resultado líquido desta 

operação seria um lucro de USD 960 mil para a instituição financeira. Por outro lado, na 

situação (c), considerando-se uma valorização do USD em relação ao EUR e, desta maneira, 

uma taxa de câmbio de 1.1 USDIEUR, os EUR 8,58 milhões poderiam ser trocados por USD 

9.44 milhões. Percebe-se que, nesta situação, a instituição financeira teria um resultado 

líquido negativo, ou seja, um prejuízo de USD 760 mil. 

Como é possível perceber, a partir da situação exemplificada, há um risco inerente à 

estratégia da instituição financeira de ter um investimento em EUR, ou seja, de ter uma 

posição comprada em EUR no valor equivalente a USD 1 O milhões. Seria possível à 

instituição financeira eliminar este risco, como exemplificado a seguir, se ela procurasse 

também captar os recursos em EUR, casando as duas operações. 

Siuaçtl(S)·N~hlvaiaçloconbili Sluaçlo(ll)~~mlili·USDfnmlllEUR 

x;...(mbles) illliws(mbles) ~(mbles) 
_,_) 

. EUR8.33 p. EUR8.:1l f EUR8.33 E!Al8.33 

T!Xs·3'4aa ...a .. ... 3'488 ... asa 
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EURO~ uso oi c~ .. EUR 
1 =li<ji<IJOIUSO(Badetmlbi>\Justi'EUR): 

Esquema 12-Risco de taxa de câmbio 

Fonte: Adaptado a partir de Saunders 2000 
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Ao casar a aplicação em EUR com uma captação em EUR a Tesouraria da instituição 

financeira conseguiria, qualquer que fosse a cotação da taxa de câmbio USDIEUR, após 1 

ano, garantir uma rentabilidade mínima para a instituição. Desta maneira, na situação (a) o 

resultado líquido da instituição financeira seria os mesmos USD 1 00 mil apresentados 

anteriormente. No entanto, após o casamento do ativo com o passivo, na situação (b ), após a 

desvalorização cambial o resultado líquido da instituição seria os USD 11 O mil. Por outro 

lado, na situação (c), após a valorização cambial, a instituição financeira não sofreria uma 

perda, mas sim um lucro líquido de USD 90 mil. 

Percebe-se, portanto, que casar os ativos em moedas estrangeiras com os passivos em 

moeda estrangeira pode ser uma boa estratégia a ser utilizada pelas Tesourarias das 

instituições financeiras, pois elimina-se a perda potencial, proveniente do risco cambial, em 

momentos de grande volatilidade das taxas de câmbio. 

4.2.2 Gestão através de posições em ativos e passivos em diversas moedas 

A diversificação dos ativos e passivos em vários mercados, conforme argumenta 

Saunders (2000, p. 294), pode contribuir para a redução do risco dos retornos das carteiras de 

ativos e também o custo das carteiras de passivos. O autor diz que essa prática também pode 

ser válida para o mercado de moedas, pois as correlações entre as taxas de câmbio e as taxas 

de juros, que se movem em sintonia com essas últimas, não são perfeitas entre os mercados 

domésticos e os estrangeiros. Assim sendo, segundo Saunders, os ganhos em potencial com a 

diversificação das carteiras de ativos e passivos podem compensar o descasamento de 

posições em ativos e passivos numa determinada moeda. 

Desta manetra, de acordo com o autor, é recomendável que as Tesourarias das 

instituições financeiras segurem posições nas mais diversas moedas para se protegerem da 

volatilidade das taxas de câmbio. 
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4.2.3 Gestão através de Operações a Termo e Operações de Futuros 

Assim como para gestão de risco de juros argumentou-se que o resultado econômico 

alcançado através da utilização dos contratos a termo e contratos futuros é o mesmo, também 

é o mesmo para gestão do risco de câmbio. Por essa razão, nesta seção só serão analisados os 

contratos futuros para mitigação do risco cambial. 

No exemplo dado na seção anterior, no qual uma instituição financeira concede um 

empréstimo em EUR, mas realiza a captação para fundear o empréstimo em USD, o risco 

cambial aí contido poderia ser gerido através da venda de contratos futuros em EUR. 

O quadro a seguir mostra os preços dos contratos futuros de taxa de câmbio 

EURIUSD adquiridos através do site da Chicago Mercantile Exchange. Percebe-se que não é 

possível, através da venda de contratos futuros, mitigar o risco de câmbio pelo prazo todo de 

um ano do empréstimo em EUR. Neste caso, o último contrato que apresenta liquidez é o de 

Mar/OS e, assim sendo, a Tesouraria seria obrigada a vender esse contrato e, após seu 

vencimento, fazer a rolagem do contrato para Jun/05. 

MTH/ ---- DAILY PT EST PRIOR 
DAY ----
STRIKE OPEN HIGH LOW LAST SETT CHGE VOL SETT VOL 
INT 

SEP04 1. 2141 1.2313 1. 2125 1. 2309 1. 2309 +151 68K 1.2158 

DEC04 1.2125 1. 2308 1.2124A 1.2308 1.2304 +150 51 1. 2154 

MAR05 1. 2240 1. 2305B 1. 2230 1.2305B 1. 2307 +149 51 1. 2158 

JUN05 1. 2317 +148 1. 2169 

SEP05 1. 2331 +147 1.2184 

DEC05 1.2347 +146 1. 2201 

Quadro 5- Cotações contratos futuros EURIUSD - CME24 

Fonte: Site Chicago Mercantile Exchange 

Podemos supor duas situações, a saber: na primeira, a Tesouraria tem a expectativa 

que a taxa de câmbio EURIUSD a vista se mova na mesma proporção que a taxa dos 

24 CME: Chicago Mercantile Exchange 
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contratos futuros de câmbio, ou seja, que haja uma correlação perfeita entre os preços a vista 

e futuros. Na segunda, o mercado a vista e o futuro não possui correlação perfeita e, assim 

sendo, a Tesouraria sofre um risco de base. 

No primeiro caso, no qual a Tesouraria tem a expectativa que a taxa de câmbio (USD/ 

EUR) a vista irá se valorizar na mesma proporção que o preço futuro em 5 centavos teríamos 

a seguinte situação: 

Mercado Câmbio a Vista (USD/EUR) 

St= taxa câmbio a vista= USD 1,20 por EUR 1,00 

LlS(t+t ano)=-0,05= USD 1,15 por EUR 1,00 

Mercado Câmbio Futuro(USD/EUR) 

Ft= preço futuro mercado USD 1,2317 por EUR 1,00 

M<t+t ano)=-0,05= USD 1,1817 por EUR 1,00 

Nesta situação, a estratégia da Tesouraria deve ser a venda de Nr (número de 

contratos) contratos futuros de EUR para cobrir o risco cambial, pois, caso contrário, ela 

perderá com o empréstimo em EUR num evento de valorização do USD frente ao EUR. O 

número Nr deve ser calculado da seguinte maneira: 

Nr = Tamanho Posição Comprada em EUR/Tamanho Contrato Fututo em EUR 

Nr= EUR 8.583.333,33/EUR 125.000= Nr= 68,67 contratos 

Como é possível perceber, a Tesouraria deve vender 68 contratos para mitigar o risco 

de câmbio do empréstimo em EUR e comprar o mesmo número de contratos para zerar a 

posição em Mar/05. Se a previsão da Tesouraria se concretizasse, teríamos a seguinte 

situação em Jun/05: uma perda com o empréstimo em EUR que seria compensada com um 

ganho com a venda de contratos futuros de câmbio. ' 



Perda com o empréstimo em EUR: 

(P+J)xôS<t+l ano)= (EUR 8.583.333,33)*( -0,05)=- USD 429.166,67 

Ganho com contratos futuros: 

(NtxEUR 125.000)xôF<t+l ano>= 68*125.000(1.2317-1.1817)= USD 425.000 

Resultado Líquido: 

- USD 4.166,67 
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Percebe-se que com a venda de 68 contratos o hedge seria quase perfeito. Haveria 

uma perda de aproximadamente USD 429 mil com o empréstimo em EUR e, em 

contrapartida, um ganho de aproximadamente USD 425 mil com a venda de contratos futuros 

de câmbio o que resultaria numa perda líquida de apenas USD 4 mil. Para que o hedge fosse 

perfeito a Tesouraria precisaria vender 0,67 contratos adicionais o que, na realidade, é 

impraticável. 

No segundo caso, em que a Tesouraria tenha a expectativa de que a taxa de câmbio a 

vista não se desvalorizará na mesma proporção que o preço futuro dos contratos de câmbio 

teríamos a seguinte situação: 

Mercado Câmbio a Vista (USD/EUR) 

St= taxa câmbio a vista= USD 1,20 por EUR 1,00 

ôS(t+l ano)=-0,05= USD 1,15 por EUR 1,00 

Mercado Câmbio Futuro(USD/EUR) 

· Ft= preço futuro mercado= USD 1,2317 porEUR 1,00 

M(t+l ano>=-0,03= USD 1,2017 por EUR 1,00 

Nesta situação, conforme explica Saunders (2000, p. 504), a estratégia da Tesouraria 

deve ser a venda de Nr contratos futuros de EUR para cobrir o risco cambial. No entanto, o 

número Nr deve ser, neste caso, ajustado levando-se em consideração a estimação do Índice 

de Cobertura (H): 

H= t\S(t+l ano)! ôf(t+l ano)= (0,05)/(0,03)= 1,66 
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O índice de cobertura mostra que, para cada I% de variação no preço dos contratos 

futuros, a taxa de câmbio a vista varia 1,66%. Dessa maneira, o número de contratos futuros 

vendidos deve ser ajustado por esse índice de cobertura conforme a seguir: 

Nr = Tamanho Posição Comprada em EUR *Hffamanho Contrato Futuro em EUR 

Nr= (EUR 8.583.333,33x1,66)/EUR 125.000= Nr= 113,99 contratos 

A Tesouraria deve, portanto, vender 114 contratos futuros de câmbio para compensar 

a valorização do USD frente ao EUR conforme a seguir. Percebe-se que a perda com o 

empréstimo em EUR seria quase que totalmente anulada pela venda de 114 contratos futuros 

de câmbio. A perda de USD 429 mil com o empréstimo em EUR seria compensada com o 

resultado positivo de USO 427,5 mil da venda dos contratos futuros de câmbio e o efeito 

líquido seria apenas um perda aproximada de USD l mil. 

Perda com o empréstimo em EUR: 

(P+J)~S(t+t ano)= (EUR 8.583.333,33)*( -0,05)=- USD 429.166,67 

Ganho com contratos futuros: 

(NtxEUR 125.000)~(t+t ano)= ll4*125.000(1.2317-1.2017)= USD 427.500,00 

Resultado Líquido: 

- USD 1.166,67 

Pode-se inferir, desta maneira, que a utilização de contratos a termo e futuros pode ser 

uma boa estratégia utilizada pelas Tesourarias das instituições financeiras para fazerem a 

gestão de seu risco de exposição à variação nas taxas de câmbio. 

4.2.4 Gestão através de SW APS 

De acordo com Saunders (2000, p. 559), os swaps também podem ser utilizados para 

cobrir a exposição a risco de câmbio das instituições financeiras. Hull (1999, p. 135), por sua 

vez, diz que o swap de moedas, na sua forma mais simples, envolve a troca de um principal 

mais juros numa determinada moeda por um principal mais juros numa outra moeda. De 
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acordo com o autor, no acordo de swap de moedas os principais normalmente são trocados no 

início e no final da operação. 

Voltando ao mesmo exemplo anterior, no qual uma instituição financeira A faz um 

empréstimo em EUR e faz uma captação em USD. O swap de moeda seria feito conforme a 

seguir. A instituição financeira trocaria, com uma instituição B no mercado, USD 1 O milhões 

por EUR 8,33 MM refletindo uma taxa de câmbio a vista de 1,2 EURIUSD. Decorrido o 

prazo de um ano, a instituição A trocaria EUR 8,58 milhões (Principal+ 3%aa de Juros), por 

USD 1 O, 57 milhões refletindo uma taxa de câmbio futura de 1,2317 EURIUSD, ou seja, uma 

taxa de juros em USD de aproximadamente 5, 72% por um ano. 

Momento O 

luso 10 MM 

""'---....:A..:....--...1 EUR 8.33 MM B 

Momento 1 (após 1 ano) 

.. 
------------~EuRa~~-sa ________ ~ 

A _ USD10.57 B 

Esquema 13 -Swap de moedas 

Fonte: Adaptado a partir de Hull (1999) p. 137 

Percebe-se que ao entrar num swap de moeda a Tesouraria de uma instituição 

financeira pode transformar o fluxo de caixa numa determinada moeda num fluxo de caixa 

em outra moeda. Desta maneira, essa poderia ser uma das estratégias utilizadas pelos 

tesoureiros para fazer a gestão da exposição ao risco de variação à taxa de câmbio aos quais 

as instituições financeiras estão expostas. 

4.2.5 Gestão através de Opções 

De acordo com Saunders (2000, p. 531 ), da mesma manetra que as instituições 

financeiras podem fazer uso das opções para proteger uma posição comprada em títulos 

contra o risco de variação na taxa de juros, elas também podem utilizar esses instrumentos 
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para fazer coberturas de posições compradas ou vendidas, em determinados ativos 

denominados em moeda estrangeira, contra o risco de variação nas taxas de câmbio. 

Utilizando-se o mesmo exemplo anterior, a Tesouraria de uma instituição financeira 

poderia adquirir opções de venda em EUR, para daqui a um ano, com o objetivo de mitigar 

seu risco de variação de taxa de câmbio. Essa opção de venda poderia ser comprada numa 

bolsa de futuros ou de uma contraparte qualquer no mercado de balcão. O número de 

contratos, de opção de venda, a serem comprados seria: 

NF EUR 8.583.333,33/EUR 62.50025 

NF 137,33 

Supondo que, para o preço de exercício de 1,23 EURs por USD, o prêmio a ser pago 

seja de USD 0,25 centavos por EUR. Como o tamanho do contrato é de 62.500 a instituição 

financeira deveria gastar USD 156,25 por contrato. Como o número de contratos a serem 

comprados deve ser 137, o custo total de montagem do hedge da operação seria de 

aproximadamente USD 21,4 mil. Como é possível visualizar a seguir, caso houvesse uma 

valorização do USD frente ao EUR, no prazo de um ano, a instituição financeira poderia 

exercer a opção de vender os EUR a uma taxa de I ,23. Caso houvesse uma desvalorização do 

USD frente ao EUR a opção não seria exercida com a taxa de câmbio de mercado acima de 

1,23 USD/EUR, mas haveria uma compensação pela valorização do ativo denominado em 

EUR. 

25 Tamanho do contrato de opção de venda na Philadelphia Options Exchange 



Compra de opções de venda para cobrir risco de taxas de câmbio 

esultado (Payoff) 

X= preço exercício = 1,23 

(1) Valor em USO do empréstimo em EURs 
(2) Compra Opção de Venda de Obrigações 

(1) 

(2) 

Esquema 14 - Mitigação de risco de câmbio através de opções 

Fonte: Adaptado a partir deSaunders (2000) p. 531 
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Percebe-se que utilização dos contratos de opções pode ser uma alternativa para 

mitigação do risco de variação cambial no âmbito das Tesourarias de instituições financeiras. 

No entanto, diferentemente dos contratos a termo, dos contratos futuros e dos swaps a 

instituição financeira tem um custo ao comprar uma opção correspondente ao prêmio pago ao 

vendedor da opção, ou seja, existe um custo de se entrar num contrato de opção 

independentemente da direção que o mercado tome. 

4.3 Gestão de Risco de Mercado 

Conforme visto no capítulo 2 o risco de mercado é derivado do fato das instituições 

financeiras estarem, cada vez mais, negociando seus ativos financeiros ao invés de mantê-los 

em carteira até o seu vencimento. Bessis (2002, p.l9) argumenta que existe o risco de 

mercado puro e o risco de mercado causado pela baixa liquidez do mercado. O risco de 

mercado puro é causado por variações em parâmetros de mercado como as taxas de juros, as 

taxas de câmbio e também os índices de ações. O risco de mercado em função da liquidez é 

causado pela grande volatilidade dos preços dos ativos devido a sua baixa liquidez que pode 

ser causada por eventos como, por exemplo, crises sistêmicas (crise da Rússia) ou crises 

específicas (crise de uma empresa específica). Neste último caso a instituição financeira pode 

ser incapaz de vender um ativo, ou classe de ativos, a preços razoáveis. 
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O risco de mercado é gerido basicamente de duas maneiras: Na primeira, a área de 

controle desenvolve modelos que procuram identificar a exposição da instituição financeira 

ao risco de mercado. O modelo mais utilizado é o Modelo de risco VaR, desenvolvido pelo 

J.P. Morgan, que mede o quanto há de valor em risco sob circunstâncias adversas e surgiu, de 

acordo com Saunders (2000, pg 185), como uma reação a proposta do Comitê da Basiléia de 

regulamentar as exposições das instituições financeiras ao risco de mercado mediante a 

imposição de exigências de capital para suas carteiras de aplicações. A Tesouraria e as outras 

áreas de negócio devem cuidar para que o nível de exposição ao risco de mercado fique 

dentro dos patamares nos quais a instituição financeira se sente confortável·em operar. A 

segunda é através da gestão dos parâmetros mercado, principalmente, das taxas de juros e das 

taxas de câmbio. 

Percebe-se que a Tesouraria de uma instituição financeira pode possuir papel ativo na 

gestão do risco de mercado através, principalmente, da gestão do risco de taxa de juros e de 

câmbio. É comum que as Tesourarias utilizem principalmente os instrumentos financeiros 

derivativos para gerenciarem os risco destes parâmetros de mercado e, desta maneira, a 

exposição ao risco de mercado, como um todo, das instituições financeiras. Vale dizer que 

embora os parâmetros de mercado, como as taxas de juros e câmbio, que causam o risco de 

mercado puro possam ser geridos pela Tesouraria, o risco mercado gerado por períodos de 

falta de liquidez está fora de seu poder de atuação. Desta maneira, os modelos de controle de 

risco de mercado possuem grande importância no âmbito das instituições financeiras, pois 

eles permitem que esta fonte de risco seja mantida em patamares aceitáveis. 

4.4 Gestão de Risco de Liquidez 

No capítulo 2 discutiu-se que as instituições financeiras estão sujeitas ao risco de 

Iiquidez tanto pelo lado dos ativos como dos passivos. Elas podem ter que fazer desencaixes 

não programados para atender determinados clientes e, além disso, estão sujeitas a saques 

antecipados de suas captações e adiantamento dos pagamentos de empréstimos devido a 

opção implícita de pré-pagamento contidos nestas operações. 

A Tesouraria tem o papel de gerir os ricos de liquidez das instituições financeiras. No 

entanto, não existem muitos instrumentos financeiros que ofereçam completa proteção contra 
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este tipo de risco. Há, por exemplo, no exterior linhas denominadas de stand-buy facilities, 

isto é, linhas de créditos previamente negociadas que podem ser sacadas a qualquer momento 

para fazer frente a uma necessidade de liquidez. No entanto, essas linhas são extremamente 

onerosas e, por isso, pouco utilizadas. Desta forma, conforme recomenda Saunders (2000, p. 

335), o planejamento de liquidez toma-se um componente essencial para previsão e 

capacidade de enfrentamento de problemas de liquidez pelas instituições financeiras. 

Como coloca Saunders (2000, p.332) o risco de liquidez pode resultar de perdas de 

depósitos ou novas solicitações de empréstimos e da necessidade subseqüente de reagir a elas 

por meio da liquidação de ativos ou captação de novos recursos. Dessa maneira a Tesouraria 

deve, em primeiro lugar, procurar identificar os recursos voláteis que fazem parte do seu 

balanço patrimonial, bem como sazonalidades que afetam seu nível de liquidez através da 

elaboração de múltiplos cenários levando-se em consideração aspectos políticos e 

econômicos. Além disso, como discutido na seção 2, a Tesouraria deve estabelecer níveis 

mínimos de liquidez, isto é, manter parte de suas aplicações em ativos extremamente líquidos 

para fazer frente a necessidades de liquidez inesperadas. 

Como o planejamento pode ser considerado o melhor instrumento para gestão de 

liquidez, a Tesouraria deve elaborar planos de contingência com o objetivo de levantar 

recursos caso a instituição financeira enfrente qualquer crise de liquidez. De acordo com 

Saunders (2000, p. 333) uma instituição financeira possui basicamente três fontes de liquidez: 

Em primeiro lugar, existem os ativos monetários, tais como títulos públicos, que podem ser 

vendidos com risco de preço reduzidos e baixos custos de transação. Em segundo lugar, 

existem os níveis máximos de depósitos que podem ser captados, dado o limite de crédito da 

instituição junto ao mercado. Por último, existem os excedentes de reserva acima dos níveis 

mínimos exigidos pelas autoridades reguladoras. Dessa maneira, o plano de contingência 

pode ser elaborado pelo lado das aplicações, das captações ou por ambos os lados. 

Pelo lado das captações deve-se procurar identificar as captações mais voláteis em 

tempos de crise de liquidez e estabelecer fontes alternativas, no mercado, pelas quais a 

Tesouraria poderá captar os recursos dos quais necessita. O plano de contingência deverá 

estabelecer limites máximos de captações junto a cada mercado (bancos correspondentes, 

mercado interbancário, BACEN) e os prêmios de risco aceitáveis para cada um desses 

mercados. 
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Pelo lado das aplicações deve-se estabelecer um plano de vendas para os ativos mais 

líquidos com o objetivo de levantar os recursos necessários. O plano deverá estabelecer uma 

seqüência na qual os ativos deverão ser liquidados em vista da intensidade da perda de 

captações. 

4.5 Gestão de Risco de Crédito 

O risco de crédito existe, como visto no capítulo 2, porque os clientes que tomaram 

empréstimos das instituições financeiras podem falhar no seu pagamento, ou seja, o fluxo de 

caixa, esperado pelas instituições financeiras em função de suas aplicações, pode não ser 

pago devido à falha de seus clientes em arcarem com suas obrigações junto às instituições 

financeiras. Existem diversas estratégias que as instituições financeiras podem utilizar para 

gerir o risco de crédito existente em seus balanços. Saunders (2000) aponta para estratégias 

tradicionais como, por exemplo, a diversificação de carteiras, aquisição de garantias, venda e 

securitização de ativos e também para estratégias utilizando-se derivativos como futuros, 

swaps e opções. De acordo com Brealey e Myers (2003 p. 769), em anos recentes o uso de 

derivativos de crédito cresceu bastante. Hull (1999) mostra algumas estratégias de mitigação 

de risco de crédito através de instrumentos derivativos como, por exemplo, swaps de créditos 

inadimplentes (credit default swaps), swaps de retornos de carteiras (total retum swaps) e 

opções de spread de crédito. 

4.5.1 Gestão através da Diversificação de Carteiras 

Há várias maneiras, como mostra Saunders (2000, p. 231), para que as instituições 

financeiras diversifiquem sua carteira de empréstimo com o objetivo de minorar o risco de 

crédito ao qual estão expostas. 

Há, de acordo com o autor, modelos simples de concentração através dos quais as 

instituições financeiras procuram diversificar seus empréstimos, aos diversos setores da 

economia de acordo com seu grau de risco. Ou, por outro lado, modelos que procuram fixar 

um volume máximo de empréstimo para um único tomador de recurso. 

Saunders também aponta para estratégias mais complexas como, por exemplo, a 

utilização da Teoria Moderna de Diversificação de Carteiras na qual, a lição básica, segundo 
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o autor, é a de que as instituições financeiras podem reduzir consideravelmente seu risco de 

crédito, através da diversificação das carteiras de empréstimos, desde que haja correlação 

imperfeita entre os retornos dos diversos ativos. 

A primeira, e mais simples, estratégia para uma instituição financeira reduzir o risco 

de crédito ao qual está exposta é perseguir a "máxima", de não colocar todos os ovos numa 

única cesta. Através da adoção desta estratégia, a instituição financeira continuaria exposta a 

um tipo de risco de crédito sistêmico, isto é, o risco de que os tomadores de recursos falhem 

com suas obrigações devido a, por exemplo, situações econômicas adversas, mas minoraria o 

risco de crédito com clientes ou segmentos de mercados específicos. 

4.5.2 Gestão através de Garantias 

As garantias, que foram objeto de análise no capítulo 3, podem ser utilizadas pelas 

instituições financeiras para o gerenciamento de seu risco de crédito. O pedido de Fiança 

Bancária, explicada por Fortuna (1997, p. 225), pode ser a estratégia utilizada por uma 

instituição financeira para conceder crédito a um determinado tomador sem correr o risco de 

crédito deste tomador. Conforme explicado, por Fortuna, uma instituição A pode abrir uma 

linha par um cliente C mediante a emissão de uma fiança bancária por um banco B. 

Conforme explicado no esquema a seguir, caso o cliente C falhe com sua obrigação junto ao 

a instituição financeira A, o banco B se responsabiliza pela obrigação do seu cliente C 

devedor. 

!
Concessão Linha 
Crédito 

.__ __ ....;.,;A ___ _. 

Garante o cumoprimento da obrigação 
de C em caso de falha de pagamento 

Contratação Fiança Bancária 
B 

Esquema 15 - Fiança Bancária 

c 

Fonte: Adaptado a partir de Fortuna (I 997) p. 225 



83 

O requerimento de garantias, como as fianças bancárias, representa uma estratégia 

alternativa de gestão de crédito das instituições financeiras. Através da utilização de garantias 

as instituições financeiras conseguem minimizar o risco de crédito aos quais estão expostas 

nas suas operações de empréstimos. 

4.5.3 Gestão através da Venda de Ativos ou Securitização 

Os processos de venda ou securitização de ativos, vistos no capítulo 3, são, do ponto 

de vista econômico, bastante semelhantes. Desta maneira, nesta seção só será analisado, para 

efeito de mitigação do risco de crédito, o processo de securitização de ativos. No entanto, é 

importante ressaltar, como mostra Koch ( 1995), que a venda ou securitização de ativos só são 

estratégias válidas para mitigação do risco de crédito caso sejam feitas sem recurso, isto é, em 

caso de inadimplência, o comprador do ativo ou da securitização não possui o direito de 

devolver o ativo ou título cujo ativo objeto não foi pago. 

Uma instituição financeira A que deseje mitigar o risco de crédito de um ativo ou 

classe de ativos poderia securitizar esse ativo, como se mostra no processo a seguir, explicado 

por Koch (1995, p. 803). Em primeiro lugar, de acordo com o autor, há abertura de um trust 

(fundo ou empresa de propósito específico) para o qual o ativo é vendido. No processo de 

securitização, o banco que deu origem ao empréstimo também procura aumentar a qualidade 

do empréstimo através da aquisição de algum tipo de garantia financeira de uma terceira parte 

que pode ser um banco ou uma seguradora. Normalmente, no mercado internacional, antes 

que o underwriter leve os certificados, isto é, os ativos securitizados a mercado o fundo 

obtém um atestado de crédito de uma agência de análise de risco como, por exemplo, a 

Moodys ou a Standard&Poors. Finalmente, os títulos são comprados, do fundo, pelo 

underwriter, que os vende aos investidores no mercado. 



A I Compra melhorias de íisco de crédito 
Parte Seguradora 

(Melhora Risco 
Crédito) L----.:..:..---...11------Venda ativos .... / 

~ ~ria Condições do Crédito 
~~T~ru_s_t ---.1 

I ~ Emite Certificados 

... 
-.;..;o~.;;,;,;;;~;;.;.;..;;oa...__.~o rating dos certific dos 

Agência Rating _ 
Underwriter 

Investidores 

Esquema 16 - Processo de securitização de ativos 

Fonte: Koch (1995) p. 803 

Leva certificados a mercado 
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Com a o processo de securitização, ou venda de ativo sem direito de recurso, a 

instituição financeira pode retirar o ativo original do seu Balanço Patrimonial e não tem que 

se preocupar com a eventual falha de pagamento deste ativo. Portanto, percebe-se que a 

venda ou securitização de ativos é uma estratégia que uma determinada instituição financeira 

pode utilizar, caso deseje minorar algum risco de crédito que julgue elevado em seu balanço. 

4.5.4 Gestão através de Futuros 

De acordo com Saunders (2000, p. 506), em situações econômicas adversas, como em 

recessões profundas, muitos empréstimos deixam de ser pagos e o valor da carteira de 

empréstimos das instituições financeiras precisa ser reajustado para baixo através de registro 

de créditos em liquidação e reestruturação de empréstimos. Desta maneira, percebe-se que, 

em momentos de recessão econômica, o risco de crédito das instituições financeiras aumenta. 

O autor argumenta que o risco de crédito, sob esta ótica sistêmica, pode ser mitigado 

através de contratos futuros de índice, como, por exemplo, o índice S&P 500 nos EUA e o 

IBOVESP A no Brasil, que são compostos por um conjunto de ações de empresas na Bolsa de 

Valores. Como coloca Saunders, o preço de ações deve refletir os valores presentes 

subjacentes aos lucros e dividendos esperados das empresas existentes numa dada economia. 
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Assim sendo, em condições econômicas favoráveis, as perspectivas de lucros aumentam 

refletindo no aumento do preço das ações das empresas e dos índices que elas fazem parte. 

Por outro lado, em condições econômicas menos favoráveis o efeito inverso deve acontecer. 

Ao vender contratos futuros de índice de ações, segundo o autor, as instituições 

financeiras poderiam ser compensadas, em momentos de adversidade econômica, pela perda 

com sua carteira de empréstimos. Isso acontece, de acordo com ele, porque o comprador teria 

que compensar o vendedor, que receberia um fluxo de caixa positivo, na medida em que o 

preço do índice vendido cai e é re-avaliado a mercado. 

Entretanto, a venda de contratos futuros de índice para fazer a gestão do risco de 

crédito apresenta alguns problemas, conforme explica Saunders. Em primeiro lugar, embora a 

venda de contratos futuros de índice tenha o potencial de compensar a instituição financeira 

em momentos de recessão econômica ainda existe um risco de base, pois a correlação 

existente entre o preço do índice de ações e as condições econômicas, que afeta a carteira de 

empréstimo específica da instituição, pode ser muito pouco estável. Além disso, em 

momentos de crescimento econômico, a instituição financeira tem uma perda com a venda de 

contratos futuros de índice que não tende a ser compensada por ganhos na carteira de 

empréstimos que possui um teto, a saber, o pagamento do principal e dos juros dos 

empréstimos concedidos. 

Embora seja uma estratégia que as instituições financeiras podem perseguir para 

gerenciar o risco de crédito ao qual estão expostas, de acordo com Saunders, devido a sua 

pequena eficácia ela não é muito utilizada. Por isso, as instituições financeiras preferem a 

utilização de derivativos que produzem resultados mais. 

4.5.5 Gestão através de Opções 

Embora a venda de contratos futuros de índice de mercado acionário seJa uma 

alternativa para gerenciamento, por parte das instituições financeiras, do risco de crédito 

sistêmico, Saunders (2000, p. 506) mostrou que tal estratégia pode produzir resultados 

negativos em situações econômicas favoráveis. De acordo com o autor, a compra de opções 

de venda de índice, devido à natureza assimétrica de seus resultados, representa uma 
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estratégia melhor para a cobertura de risco de crédito do que a venda de contratos futuros de 

índice. 

De acordo com o autor, a compra de uma opção de venda de índice tem o potencial de 

atenuar as perdas por inadimplência na carteira de empréstimos e até produzir resultado 

positivos em condições econômicas adversas. Por outro lado, em condições econômicas 

favoráveis, o limite da perda com o contrato de compra da opção de venda seria apenas o 

prêmio pago com a sua aquisição. Entretanto, conforme argumenta Saunders, se for 

construída de forma correta, a estratégia pode até gerar resultado líquido positivo em 

condições econômicas favoráveis. Veja no esquema a seguir o funcionamento desta 

estratégia. 

Compra de opções de venda de lndice Ações 
(Cobertura Risco de Crédito) 

Cond. Econ. Desfavorável Cond. Econ. Favorável 

X= preço exercício 

(1) Resultado Carteira Empréstimos 
(2) Compra Opção de Venda de Índice Ações 

Esquema 17 - Mitigação de risco de crédito através de opções 

Fonte: Adaptado a partir de Saunders (2000) p. 534 

Hull (1999, p. 645) também apresenta a opção de spread de crédito para 

gerenciamento do risco de crédito. De acordo com o autor, este instrumento permite a opção 

de receber um pagamento de acordo com o diferencial de spread de crédito entre dois ativos 

distintos. Desta maneira, conforme explica Hull, uma instituição financeira pode adquirir uma 

opção que paga ao investidor toda a diferença de spread entre dois ativos acima de um 

patamar pré-estabelecido (strike spread). Assim sendo, uma instituição financeira pode 
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adquirir o título emitido por uma determinada empresa A e, ao mesmo tempo, comprar uma 

opção de spread de crédito sobre este ativo em relação, por exemplo, a um determinado título 

livre de risco como os emitidos pelo Tesouro. Desta maneira, a instituição financeira 

receberia todo o rendimento acima de uma diferença de X com relação ao título emitido pelo 

Tesouro. Caso as condições de crédito da empresa A se deteriorassem, seu título perderia 

valor e seu spread de crédito aumentaria, mas a instituição financeira seria compensada pelos 

rendimentos recebidos pela opção de spread de crédito. 

A compra de opções de venda de índice acionário representa uma estratégia mais 

interessante, ao invés da venda de contratos futuros de índice, de mitigação do risco de 

crédito que pode ser utilizado pelas Tesourarias das instituições financeiras. Além disso, a 

aquisição de opções de spread de crédito também pode ser outra alternativa para as 

instituições financeiras mitigarem seu risco de crédito. 

4.5.6 Gestão através de Swaps 

Hull (1999, p. 644) argumenta que o Credit Default Swap (CDS) e o Total Return 

Swap (TRS) são os derivativos de crédito mais comuns. 

No Total Return Swap , de acordo com Hull, o retorno de um ativo ou carteira de 

ativos é trocado pelo retorno de outro ativo ou outra carteira de ativos. Neste tipo de 

operação, uma instituição financeira A, que possui uma carteira de empréstimos concentrada, 

por exemplo, na indústria de cerveja, poderia mitigar o seu risco de crédito através de um 

Total Return Swap com uma instituição financeira B que possui concentração de crédito com, 

por exemplo, a indústria automobilística. Como pode ser visto, no esquema a seguir, a 

instituição financeira A poderia trocar o rendimento de parte de sua carteira de empréstimo 

para a indústria de cerveja pelo rendimento de parte da carteira de empréstimos, da instituição 

B, para a indústria automobilística. Suponhamos que A tenha uma carteira de empréstimos de 

USD 200 milhões para a indústria de cerveja e que B tenha uma carteira de empréstimos de 

USD 150 milhões. As duas instituições poderiam trocar o retorno de uma carteira de USD 

100 milhões. No entanto, conforme esclarece Hull, o Total Return Swap é estruturado de 

maneira que o resultado inicial para ambas as partes seja exatamente igual a zero no início da 
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operação. Desta maneira, devido a diferenças de taxas e prazos das carteiras os devidos 

acertos devem ser realizados para que isso aconteça. 

(1) 

(2) 
A B 

(1) A paga retorno sobre USO 100 milhões de empréstimo a indústria cerveja 
(2) 8 paga retorno sobre USO 100 milhões de empréstimo a indústria automobiliística 

Esquema 18- Total Retum Swap 

Fonte: Adaptado a partir de Hull (1999) p. 645 

De acordo com Hull (1999, p. 644), o Credit Defaul Swap (CDS) é um contrato no 

qual uma parte A adquire o direito de vender, para uma segunda parte B, o valor de face de 

um título emitido ou o valor integral de um empréstimo dado para uma terceira parte C no 

caso desta falhar no pagamento de sua obrigação com a primeira parte. Em contrapartida, a 

primeira parte faz pagamentos periódicos à parte B pela aquisição desta proteção. Como é 

mostrado no esquema, a seguir, antes do evento de crédito a parte B (vendedora da proteção) 

recebe, da parte A (compradora da proteção), um prêmio pago periodicamente pela venda da 

proteção. No caso de um evento de crédito, ou seja, no caso do ativo-objeto da proteção 

entrar em inadimplência, os pagamentos do prêmio cessam, a parte A entrega o ativo-objeto 

inadimplente e recebe o valor nocional integral deste ativo . 

... --------~Ft~ux~o~sa~n~te~s~ev~e~nto~d~e~c~re~di~to ________ ~! .._I ________ ~F~tu~xo~s~ap~ó~s~ev~e~nt~od~e~c~ré~d~~o~------~ 
(1) (2) 

(3) I B 11 A a..v-en~de-n~do-r-pr-ot~eç~a-o~ lco_m_p-ra~do~r~p-ro~te~cã~oJ-~~(4~)-----A 
comprador protecão 

(1) A (comprador proteção) paga prêmio regular a B (vendedor proteção) 

(2) A (comprador proteção) entrega o ativo que não foi pago 

(3) Recebe o Valor Nacional do ativo 

(4) Cessam os pagamentos de A para B 

Esquema 19- Credit Default Swap 

Fonte: Adaptado a partir de Hull (1999) p. 645 

B 
vendendor proteção 



Tanto o Total Retum Swap como o Credit Default Swap podem ser largamente 

utilizados pelas Tesourarias das instituições financeiras para gerenciamento do risco de 

crédito aos quais elas estão expostas. 

4.6 Gestão de Risco Soberano 
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O risco soberano, conforme analisado no capítulo 2, pode ser visto como uma espécie 

de risco de crédito que ocorre quando uma determinada empresa estrangeira se toma incapaz 

de pagar suas obrigações em outro país. Uma instituição financeira se expõe ao risco 

soberano quando concede empréstimos, ou compra títulos, no exterior. Algumas estratégias 

de gestão de risco de crédito podem ser estendidas para a gestão do risco soberano. Desta 

maneira, as Tesourarias das instituições financeiras, que operam no mercado internacional, 

podem utilizar a diversificação de carteiras, as garantias, a venda ou securitização de ativos, 

além de derivativos como a opção de spread de crédito e o Total Retum Swap e o Credit 

Default Swap para gerenciarem o risco soberano ao qual elas estão expostas. No entanto, 

como todas essas estratégias já foram analisadas quando se discutiu as estratégias de 

gerenciamento de risco de crédito, elas não serão retomadas nesta seção. 

4. 7 Gestão de Risco de Performance 

O risco de performance, como visto no capítulo 2, também pode ser interpretado 

como uma espécie de risco de crédito, pois ele existe quando um devedor se toma incapaz de 

performar uma determinada atividade e, assim, acaba ocasionando uma falha de pagamento 

de suas obrigações. Assim como na gestão do risco soberano, algumas estratégias de gestão 

do risco de crédito também podem ser utilizadas para gestão do risco de performance. 

4.8 Riscos para os quais não existem instrumentos financeiros de gestão na Tesouraria 

Embora alguns riscos possam ser mitigados, pela Tesouraria, através de estratégias e 

instrumentos financeiros de gestão de riscos como as garantias, a venda ou securitização de 

ativos e os instrumentos derivativos, há alguns tipos de riscos que não podem ser afastados, 

pela Tesouraria, através de nenhuma estratégia ou instrumento financeiro. 

Os riscos, sobre os quais a Tesouraria não consegue atuar, devem ter atenção especial, 

ou seja, eles devem ser monitorados e mantidos dentro de determinados limites com os quais 
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a instituição financeira está confortável em operar. Além disso, de acordo com Bessis, as 

instituições financeiras devem criar uma metodologia organizada de controle de riscos que 

possa cobrir desde os sistemas de informação até os relatórios e ações necessárias para o 

controle eficaz de cada tipo de risco. 

Entre os riscos sobre os quais a Tesouraria de uma instituição financeira não possui 

estratégias ou instrumentos financeiros de gestão para atuar estão: 

./ Risco Operacional: Conforme Bessis, o nsco operacional resulta de 

controles e gestão inadequados, que podem ser dar em vários níveis, a saber, 

pessoas, processos, em níveis técnicos e de tecnologia de informação. Não há 

qualquer estratégia ou instrumento financeiro para gestão do risco operacional 

pela Tesouraria de uma instituição financeira. Desta maneira, o nsco 

operacional deve ser monitorado pelas áreas de controle e compliance . 

./ Risco de Operações fora do Balanço: Conforme Saunders (2000, p. 241), o 

risco das operações fora de Balanço existe porque são ativos e passivos, que 

embora menos aparentes, produzem impacto na estrutura futura do balanço 

patrimonial, pois possuem o potencial de gerar fluxos de caixa positivos ou 

negativos para a instituição financeira. Além disso, alguns dos instrumentos 

fora de balanço, como as garantias e os instrumentos derivativos, são 

utilizados, pela própria Tesouraria, para gerir alguns tipos de riscos. Não há 

qualquer estratégia ou instrumento financeiro para eliminação deste risco e, 

portanto, de acordo com Saunders, a o controle eficiente destes itens fora do 

Balanço Patrimonial é essencial ao controle da exposição geral a risco de uma 

instituição financeira . 

./ Risco de Insolvência: Como argumentado por Saunders (2000, p. 1 08) o 

risco de insolvência é decorrente da somatória de todos os outros riscos aos 

quais uma instituição financeira está exposta. Não há, portanto, nenhuma 

estratégia ou instrumento financeiro para gerenciamento de risco que a 

Tesouraria possa utilizar para gerir especificamente o risco de insolvência. No 

entanto, percebe-se que na medida que a Tesouraria gerir, de forma diligente, 
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os riscos que é capaz e as áreas de controle mantiverem os outros riscos, sobre 

os quais a Tesouraria não consegue atuar, monitorados e controlados, dentro 

de limites de nsco aceitáveis, o nsco de insolvência estará, 

conseqüentemente, dentro de limites aceitáveis para a instituição financeira. 

Nesta seção foram analisadas as diversas estratégias de gestão de riscos sobre aqueles 

tipos de riscos que a Tesouraria de uma instituição financeira consegue atuar. Além disso, 

mostrou-se que há certos riscos sobre os quais a Tesouraria não possui nenhum poder de 

atuação, ou seja, não existe, no âmbito da Tesouraria, estratégias ou instrumentos financeiros 

para sua gestão. Desta maneira, as áreas de controle das instituições financeiras devem ter 

mecanismos que garantam que esses riscos, que não são administráveis pela Tesouraria, 

fiquem dentro de determinados níveis mínimos sob os quais a instituição financeiras se sinta 

confortável em operar. 
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5. ESTUDO DE CASO: BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA 

Nesta seção é apresentado um estudo de caso, com o objetivo de confrontar a teoria 

vista nos capítulos anteriores com a prática, numa instituição financeira, ou seja, verificar as 

estratégias e a utilização dos instrumentos financeiros de mitigação de risco, por parte da 

Tesouraria do Banco Itaú Holding Financeira, com as estratégias discutidas previamente 

nesta dissertação. 

Conforme Stake (apud Salzano 2004), os estudos de casos podem ser de dois tipos: 

intrínsecos ou coletivos. Os estudos de casos intrínsecos, de acordo com ele, possuem o 

objetivo de entender casos particulares. Desta maneira, estudos de casos intrínsecos se 

baseiam em interesses particulares de indivíduos ou empresas. Por outro lado, estudos de 

casos coletivos, conforme argumenta o autor, têm como objetivo a investigação de vários 

casos. Assim sendo, eles são mais completos porque pennitem a possibilidade de 

confirmação da teoria independentemente de hipóteses específicas. 

Yin (apud Salzano 2004), explica que o principal ponto forte dos estudos de caso é a 

possibilidade de explorar processos de acordo com a realidade com que eles ocorrem no local 

e área estudadas. De acordo com ele um estudo de caso pode ser um método quantitativo ou 

qualitativo de pesquisa, dado que é possível trabalhar com dados quantitativos e qualitativos. 

Esse estudo de caso tem, então, um caráter intrínseco, uma vez que será analisada 

apenas a Tesouraria do Itaú Holding Financeira, e um método qualitativo, dado que não serão 

levantados números históricos a fim de se apurar a prática de gestão de risco dentro desta 

instituição. Para sua realização foram realizadas entrevistas com o Superintendente 

responsável pela Tesouraria do Banco Itaú Holding Financeira e também consultas ao site da 

instituição na Internet. 
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5.1 Quem é Banco ltaú Holding Financeira26? 

O Banco Itaú Holding Financeira é um banco múltiplo que procura atender os mais 

diversificados segmentos de mercado. Desta maneira, mantêm equipes especializadas para 

atender cada um destes segmentos. Possui uma ampla estrutura no Brasil oferecendo, aos 

diversos segmentos, uma variedade bastante grande de produtos e serviços. Também possui 

uma ampla presença no exterior com agências em Nova Y ork e Grand Cayman, com o Banco 

Itaú Buen Ayre na Argentina e com o Banco Itaú Europa em Portugal. 

É o segundo maior banco privado do país com um Patrimônio Líquido de R$ 12.478 

bilhões e um total de ativos de R$ 126.979 bilhões em 31/03/04. Do total do Patrimônio 

Líquido cerca de 17%, ou seja, aproximadamente R$ 2.2 bilhões está no exterior. Além disso, 

o valor de mercado do Itaú situa-se na faixa de R$ 18.1 bilhões. 

5.2 Política de gestão de risco no Banco Itaú Holding Financeira 

O Banco ltaú ressalta a importância que dá para a gestão de risco. De acordo com a 

publicação, em seu site, na Internet: 

A gestão de riscos é considerada pelo Banco Itaú como instrumento essencial para a 
otimização do uso do capital e a seleção das melhores oportunidades de negócios, 
visando obter a melhor relação Risco versus Retomo para seus acionistas. 

De acordo com as informações, o processo de monitoramento e controle de risco, do 

Banco Itaú, é feito de forma centralizada, ou seja, segregando as atividades de gestão e 

controle. Essa prática vai de encontro ao que recomenda Bessis (2002, p. 66), pois de acordo 

com ele, a moderna gestão de risco separa as atividades de gestão das atividades de controle, 

uma vez que as primeiras envolvem a tomada de risco para alcançar metas de resultado. Essa 

visão é compartilhada por Gomes (2003, p. 29) que diz que a retirada das atividades de 

controle dos gestores é uma segregação desejada, pois assim evita-se que estes últimos 

avaliem suas próprias ações. De acordo com o autor; isso garante a apuração independente do 

risco versus o retomo das operações e aumenta a govemança corporativa. Ou seja, percebe-se 

que há uma separação clara entre as atividades de negócio e as atividades de controle, pois 

desta maneira evita-se o conflito de interesse entre essas duas atividades. 

26 Dados disponíveis no endereço: www.itau.com.br 
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No processo de gerenciamento de risco do Banco ltaú Holding Financeira: 

./ São identificados os riscos existentes e potenciais de uma transação; 

./ São estabelecidos os limites de risco consistentes com todas as estratégias de negócio 

do banco; 

./ São aprovados políticas, procedimentos e metodologias consistentes com os limites 

de risco previamente estabelecidos; 

./ O portfólio de risco do banco é administrado; 

./ O capital econômico é alocado de modo corrente com os riscos incorridos 

Perseguindo a segregação das atividades de gestão e controle, ou seja, alinhando à 

visão de Bessis e Gomes, este processo ocorre em duas direções: de cima para baixo e de 

baixo para cima. Na primeira, os objetivos globais são repassados, sob a forma de metas e 

limites, para as unidades de negócios gestoras de risco, nos diversos comitês de risco que 

serão apresentados adiante. Na segunda, o monitoramento, como mencionado, é feito de 

forma independente pela área de controle. 

O Comitê da Basiléia27 argumenta que a tomada de risco é inerente à atividade 

bancária e, assim sendo, ele deve ser amplamente reconhecido, monitorado e controlado. O 

Acordo do Comitê da Basiléia recomenda uma série de princípios que devem ser seguidos, 

pelas instituições financeiras e pelas autoridades reguladoras das atividades bancárias, para o 

controle de riscos em instituições financeiras. Entre os principais princípios, estabelecidos 

pelo Comitê da Basiléia, podemos citar: 

27 Comitê da Basiléia: comitê, fonnado por autoridades supervisoras de atividades bancárias, estabelecido pelos 
bancos centrais do grupo dos lO países mais desenvolvidos (G-10) em 1975. 
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-/ Adequação de Capital: O acordo sugere que as instituições financeiras devem 

manter níveis mínimos de capital de forma a reduzir o risco de perda para 

depositantes, credores entre outros participantes em eventos de perda potencial para 

as instituições financeiras. De acordo com o Acordo, as instituições financeiras 

devem estabelecer os níveis mínimos capital de acordo com o risco que assumem e 

sua habilidade em absorver perdas. 

-/ Gestão de Risco de Crédito: O acordo indica que a concessão de crédito e as 

funções de investimento devem ser baseadas em bons princípios. As atividades de 

empréstimo e investimento devem ter como base padrões prudentes, aprovados pela 

alta direção, e claramente comunicados para a área de concessão de crédito. Deve 

haver um monitoramento contínuo das condições dos tomadores de empréstimos, 

além da revisão de limites de crédito, classificação dos ativos e provisionamento para 

devedores duvidosos. Além disso, as instituições financeiras devem ter sistemas de 

informação que permitam, a alta administração, a identificação de concentrações de 

crédito dentro do portfólio e, desta forma, restringir a exposição a apenas alguns 

poucos tomadores de empréstimos. 

-/ Gestão de Risco de Mercado: O acordo recomenda que as instituições financeiras 

possuam sistemas que permitam, de forma acurada, medir, monitorar e controlar 

adequadamente os riscos de mercado. Aconselha-se que haja padrões qualitativos e 

quantitativos bem estruturados no que tange a risco de mercado. Além disso, a alta 

administração deve estabelecer limites apropriados e implementar controles internos 

adequados para este tipo de risco. 

-/ Gestão de Outros Riscos: As instituições financeiras devem possuir um processo de 

gerenciamento de risco compreensível, incluindo a visão apropriada do corpo 

diretivo, de forma a identificar, medir, monitorar e controlar todas as outras fontes de 

risco como o risco de liquidez, o risco de taxa de juros e o risco operacional. 

-/ Controles Internos: O acordo aconselha que as instituições financeiras adotem 

controles internos que sejam adequados para a natureza e escala de seus negócios. 

Esses incluem a clara delegação de responsabilidades, a separação da gestão de 
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controle e a função independente de auditoria e compliance de forma a garantir a 

aderência aos controles, além do cumprimento às leis e regulamentos. 

A estrutura organizacional de gerenciamento de nscos do Banco Itaú Holding 

Financeira está de acordo com as recomendações sugeridas pelo Comitê de Basiléia, sendo 

dividida em três grandes comissões: a Comissão Executiva Financeira, a Comissão Superior 

de Crédito e a Comissão de Auditoria e Acompanhamento de Riscos Operacionais. Essa 

estrutura está ilustrada no esquema a seguir: 

; .. 

'' 

Comi:ssircs 

· · ·· Exccutivn Financeiro · 
Auditoria e 

Acompanhamento de 
·Riscos Operacionais 

Definições de Politicas c 
Llmí•~s 

1\·tensuraçào. Ges.tào 
e Controle 

Risco de 
Mcrr.ado 

RISCO de 
Ltquidel. 

Árc(l de <:ontrolc Econômico 

Risco de 
Crédito 

Compliance 

Risco 
Operacional 

Esquema 20 -Estrutura de Gerenciamento de Riscos Banco Itaú Holding Financeira 
Fonte: Site do Banco Itaú na Internet- www.itau.com.br 

Comissão Executiva Financeira: essa comissão tem como objetivo avaliar e estabelecer 

estratégias para os riscos de mercado e de liquidez. Entre as suas principais atribuições estão: 

./ Fixar níveis máximos de descasamento para os prazos e moedas, níveis mínimos de 

reservas nacional e estrangeira e fixar política de captação no mercado nacional e 

internacional; 
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./ Analisar e definir os níveis de exposição a riscos de mercado, os valores em risco 

(VaR) e a alocação de capital, bem como as yields e preços utilizados para a 

marcação a mercado das posições; 

./ Analisar e aprovar os critérios e regras para princing interno de recursos; 

./ Analisar os resultados consolidados do gerenciamento de riscos de mercado; 

./ Definir as posições para os diversos fatores de risco, assim como sua manutenção e 

limites de perda máxima (V aR), inclusive diante de cenário de estresse. 

Comissão Superior de Crédito: esse comitê administra os riscos de crédito sendo suas 

principais decisões: 

./ Definir políticas de crédito, e coordenação de normas sobre limites de crédito, para 

concessão de financiamentos e garantias bancárias; 

./ Definir alçadas para deferimento de operações de crédito; 

./ Fixar limites de crédito e aprovar operações de crédito a clientes ou a grupos 

econômicos, que excedam alçadas da Comissão de Crédito; 

./ Analisar casos que recebam parecer contrário de, pelo menos, um dos membros da 

Comissão de Crédito, ou casos que, por sua relevância ou por características 

especiais, essa Comissão houver por bem submeter a sua apreciação. 

Comissão de Auditoria e Acompanhamento de Riscos Operacionais: essa comissão é 

responsável pelos riscos operacionais e pelos controles internos. Ela tem por objetivo, definir 

a política de atuação da Auditoria Interna, as diretrizes para gestão dos riscos operacionais e 

avaliar os resultados decorrentes do funcionamento do banco. Entre suas principais 

atribuições estão: 

./ Definir políticas e diretrizes da Auditoria Interna; 
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./ Definir as prioridades e o escopo da Auditoria Interna para cada exercício e para cada 

área; 

./ Analisar os resultados das auditorias e estipular providências; 

./ Definir as diretrizes de gestão do risco operacional; 

./ Analisar os resultados da atividade de Controles Internos e Compliance; 

./ Avaliar e viabilizar encaminhamentos para eventuais sugestões do Comitê de Ética, 

de alcance corporativo; 

./ Definir a contratação e avaliar os resultados de atuação de Auditores Independentes. 

O Banco Itaú Holding Financeira define as principais categorias de risco aos quais está 

exposta como o Risco de Mercado, o Risco de Crédito e o Risco de Liquidez. 

Risco de Mercado 

De acordo com a instituição o Risco de Mercado origina-se da variação do valor de 

ativos e passivos causada pelas incertezas acerca das mudanças nos preços e taxas de 

mercado, mudanças na correlação entre eles e nas suas volatilidades. Dentro deste risco a 

instituição inclui parâmetros de mercado como os juros, as ações, as cotações das moedas 

estrangeiras e o preço das commodities. 

A gestão de risco de mercado é o processo pelo qual a instituição administra e controla 

os riscos potenciais de variações nas cotações de mercado dos instrumentos financeiros. Os 

limites de riscos de mercado são estabelecidos pela Comissão Executiva Financeira e 

monitorados, de forma independente, pela Área de Controle de Riscos de Mercado. Para isso 

o Banco lütú Holding Financeira utiliza um conjunto abrangente de métodos e ferramentas 

quantitativas e estatísticas sendo os principais o valor em risco (VaR}, cenários de estresse e 

limite de perda (stop /oss). 
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Valor em Risco (V aR): O V aR é uma medida estatística que tenta prever a perda máxima 

do valor da carteira do banco em condições normais de mercado. Para uma determinada 

carteira de ativos o V aR mede a perda futura potencial que não deverá ultrapassar 

determinado limite estabelecido pela Comissão Executiva Financeira. 

Cenário de Estresse: O V aR é baseado, principalmente, em dados estatísticos recentes e é 

uma ferramenta útil quando o mercado está em situação normal, ou seja, quando não há 

grande volatilidade nos preços e taxas de mercado. Portanto, a análise é complementada com 

testes de estresse que determinam os efeitos em condições extremas de mercado sobre as 

carteiras da instituição. Da mesma forma que para o V aR, a Comissão Executiva Financeira 

estabelece limites de perda em condições de estresse. 

Limite de Perda (stop /oss): o stop loss tem como objetivo limitar as perdas reais 

incorridas pelas áreas de negócio. À medida que perdas reais vão sendo acumuladas, elas 

reduzem os limites estabelecidos de perda potencial o que faz com que as áreas de negócios 

tenham que reduzir a exposição ao risco potencial. 

Como os fatores de risco de mercado são diferentes no mercado externo em relação ao 

mercado nacional o Banco Itaú Holding Financeira conduz uma análise distinta para cada 

uma de suas carteiras, agregando de forma adequada os riscos nos diversos mercados nos 

quais atua. Além disso, para avaliar a eficiência do modelo de Valor em Risco (VaR) são 

realizados back-tests, ou seja, testes de aderência para comprovar sua confiabilidade. 

Risco de Crédito 

O Banco Itaú Holding Financeira procura aperfeiçoar continuamente o gerenciamento e 

controle do risco de crédito, orientando-se pelas melhores práticas do mercado. A política de 

crédito é formulada com base em fatores internos, estabelecidos pela própria instituição no 

Comitê Superior de Crédito, e em fatores externos relacionados a conjuntura econômica do 

país e do exterior. Dentre os fatores internos destacam-se o rating dos clientes os índices de 

dejault e as taxas de retorno e a qualidade da carteira. 

O Banco Itaú Holding Financeira tem buscado a utilização de modelos estatísticos para 

gestão ativa de crédito o que está em consonância com as exigências do Novo Acordo do 
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Comitê da Basiléia de forma a definir a necessidade de reservas mínimas de capital para 

manter um nível de risco dentro de padrões aceitáveis. 

O processo de gestão de crédito é composto por quatro etapas, a saber, a de decisão, de 

formalização, de monitoramento e, por fim, de cobrança. Esse processo é operacionalizado e 

controlado por sistemas que possibilitam o acompanhamento contínuo da qualidade da 

carteira de crédito. 

Com relação ao controle do risco da Carteira de Crédito o Banco Itaú Holding Financeira 

possui administração centralizada sendo executada pela Comissão Superior de Crédito que 

estabelece normas e limites, determina as classificações de risco e supervisiona o processo de 

aprovação de operações de crédito. 

Risco de Liquidez 

O Banco Itaú Holding Financeira mantém diretrizes e limites mínimos de liquidez, os 

quais tem como objetivo garantir uma margem de segurança além das necessidades mínimas 

projetadas. Os limites são estabelecidos com base nos cenários político e econômico, nacional 

e internacional, e nas definições da Comissão Executiva Financeira e podem ser revisto 

periodicamente à luz das necessidades de caixa, em virtude de situações atípicas de mercado 

ou decorrentes de decisões estratégicas da instituição. Além disso, o Banco Itaú Holding 

Financeira está em consonância com a Resolução 2804 do Banco Central do Brasil, que 

dispõe sobre riscos de liquidez, e desta maneira elabora diferentes cenários de projeção de 

liquidez, planos de contingência para situação de crise e relatórios que permitem o 

monitoramento da liquidez para um período de até dois anos. 

Adicionalmente, são re-avaliados, de forma rotineira, os níveis do plano de contingência, 

baseados na venda da carteira de títulos públicos livres e na substituição de garantias visando 

à manutenção do nível de liquidez em patamares adequados, considerando-se cenários de 

crise que possam levar a instituição a perdas significativas de recursos. 



101 

5.3 Gestão de risco na Tesouraria do Banco Itaú Holding Financeira 

Nesta seção é apresentado como a Tesouraria do Banco Itaú Holding Financeira atua na 

gestão de riscos. Cabe mencionar que a Tesouraria desta instituição se encarrega da gestão de 

basicamente três riscos, ou seja, de variação de taxa de juros, de variação na taxa de câmbio e 

de liquidez. Embora a gestão de risco de crédito pudesse ser feita no âmbito da Tesouraria a 

gestão dessa fonte de risco ainda não está, como será discutido adiante, entre as atribuições 

da Tesouraria do Banco Itaú Holding Financeira. 

5.3.1 Risco de Variação na Taxa de Juros 

A Tesouraria do Banco Itaú Holding Financeira faz a gestão do risco de variação de taxa 

de juros de acordo com as diretrizes da Comissão Executiva Financeira. A gestão desse tipo 

de risco é feita tanto de maneira macro como micro. A Tesouraria faz a gestão macro quando 

administra o gap de juros de diversas carteiras simultaneamente e, desta maneira, conforme 

argumenta Saunders, permite que as sensibilidades dos diversos ativos e passivos se 

compensem. As carteiras de Títulos costumam ser tratadas de maneira macro, pois como 

vários títulos são comprados e vendidos com bastante freqüência toma-se bastante difícil a 

montagem de hedges individuais. Por outro lado, há algumas estruturas de operações nas 

quais a Tesouraria procura mitigar o risco de variação à taxa de juros de cada operação 

individualmente, ou seja, através da gestão num nível micro. É comum que, por exemplo, 

captações específicas a taxas fixas sejam transformadas em taxas flutuantes através da 

utilização de algum tipo de instrumento derivativo. 

Na gestão macro do risco de juros, o gap de juros é calculado pela Diretoria de Controle 

de Riscos e Suporte Operacional (DCRSO) que é subordinada à Área de Controle Econômico 

(ACE). Esse gap de juros, que mede a exposição do Banco Itaú à variação à taxa de juros, é 

apresentado semanalmente na Comissão Executiva Financeira. A Comissão determina o 

tamanho do gap e também o valor em risco (VaR) que o Banco poderá ter em situação 

normal e de estresse. 

Uma vez determinado, pela Comissão Executiva Financeira, o nível de exposição ao 

risco de variação à taxa de juros, a Tesouraria deve atuar para alcançá-lo. Essa atuação é feita 
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majoritariamente através da utilização de instrumentos derivativos. Após a atuação da 

Tesouraria, ou seja, após a montagem do hedge, a exposição ao risco de juros é calculada 

novamente pela DCRSO e apresentada à Comissão Executiva Financeira no comitê 

subseqüente com o objetivo de mostrar que a Tesouraria realizou o enquadramento 

determinado por esta comissão. 

A gestão macro do risco de variação à taxa de juros requer um constante re

balanceamento do hedge realizado pela Tesouraria, pois comumente ocorre a compra e venda 

de títulos, a contratação de novos empréstimos além do vencimento e incorporação de novas 

captações. Desta forma, ela deve atuar praticamente toda semana para manter o gap de juros 

nos níveis estabelecidos pela Comissão Executiva Financeira. Assim sendo, a Tesouraria 

procura a utilização de instrumentos financeiros líquidos para a gestão do gap de juros. 

Os contratos futuros, negociados nas Bolsas de Futuros (BM&F no Brasil e CBOT, CME 

entre outras no exterior), são os derivativos mais utilizados tanto para a realização dos hedges 

no Brasil como no exterior. Isso é assim porque os contratos futuros podem ser comprados e 

vendidos com grande facilidade e, por essa razão, podem ser mais bem empregados na gestão 

do gap dinâmico no nível macro. Os contratos futuros mais utilizados são os contratos de 

PRÉxDI no Brasil e os contratos de Eurodollar ou Treasuries no exterior. Além da montagem 

de hedges utilizando-se os contratos futuros, também são realizadas operações no mercado de 

balcão, ou seja, diretamente com outras instituições financeiras. Neste caso são utilizadas 

operações de FRAs e SW APS de taxa de juros. As operações realizadas no mercado de 

balcão são menos utilizadas porque não podem ser desfeitas com tanta facilidade. Para 

desfazer uma operação de SW AP, por exemplo, deve-se fazer uma operação inversa à 

original o que, além de trabalhoso, acaba por ocupar muito limite de crédito junto às 

contrapartes. 

Embora o macro-hedge, através da utilização de contratos futuros, seja mais fácil, ele 

muitas vezes não é perfeito. Os contratos futuros, nas bolsas, possuem padrões de tamanho e 

datas de liquidação específicas que podem não atender plenamente às necessidades da 

Tesouraria. Além disso, como há a utilização de diferentes tipos de contratos futuros a 

Tesouraria acaba inevitavelmente incorrendo num risco de base. Ademais, há o inconveniente 

dos depósitos de margem quando a marcação a mercado dos contratos futuros vai contra a 

posição montada para a realização do hedge. 
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Para algumas estruturas específicas a Tesouraria procura fazer o casamento das 

aplicações com as captações tanto em prazo como em duration. Quando isso não é possível a 

Tesouraria busca a realização de micro-hedges, ou seja, procura a realização de hedges para 

operações específicas na busca da mitigação de risco de maneira perfeita. Dessa forma, 

quando a Tesouraria busca um micro-hedge ela procura fazê-lo através da utilização de 

FRAS ou SW APS, pois dessa maneira é possível customizar o hedge para atender 

plenamente às suas necessidades. 

A securitização ou venda de ativos poderia ser um mecanismo alternativo para a gestão do 

risco de variação à taxa de juros do Banco Itaú. No entanto, pelo fato do gap de juros ser 

bastante dinâmico, a utilização deste mecanismo se toma, na prática, bastante dificil para a 

gestão deste tipo de risco. 

Muito embora a gestão do risco de variação à taxa de juros pudesse ser realizada através 

da utilização de contratos de opções a Tesouraria do Banco Itaú não costuma utilizar este tipo 

de instrumento para gestão desse risco. Isso é assim porque os controles para este tipo de 

instrumento ainda estão em fase de desenvolvimento dentro da instituição .. Desta maneira, a 

utilização de opções para gestão do risco de juros não seria refletida de forma correta nos 

relatórios enviados para a Comissão Executiva Financeira e, além disso, aumentaria em muito 

o risco operacional da instituição em função da falta de mecanismos efetivos de controle. 

5.3.2 Risco de Câmbio 

Da mesma forma que a gestão do risco de variação à taxa de juros, a gestão do risco de 

câmbio também é realizada, pela Tesouraria do Banco ltaú Holding Financeira, conforme as 

diretrizes apontadas pela Comissão Executiva Financeira. Exatamente como acontece na 

gestão do risco de variação de juros, a gestão do risco cambial é realizada tanto de maneira 

macro como mtcro. Na gestão macro, o gap de moedas é calculado pela Diretoria de 

Controle de Riscos e Suporte Operacional (DCRSO) e avaliado semanalmente na Comissão 

Executiva Financeira. 
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A Tesouraria deve atuar para alcançar as metas determinadas pela Comissão Executiva 

Financeira. A gestão macro do risco cambial é majoritariamente realizada através de 

instrumentos derivativos como contratos a termo e futuros de moedas. Também são utilizados 

contratos de balcão através de operações de SW APs e Forwards de moeda. No entanto, os 

contratos de balcão são menos utilizados devido à menor liquidez e flexibilidade. Além disso, 

como no mercado de moedas ocorre a troca dos fluxos de juros e principal, há a ocupação de 

limites de crédito muito mais significativos junto as contrapartes. 

Como o Banco Itaú Holding Financeira possui boa parte do seu Patrimônio Líquido no 

exterior, a volatilidade principalmente do USD pode fazer com que ele sofra oscilações 

indesejadas. Dessa maneira, é comum a realização de hedges no Brasil dependendo das 

expectativas quanto à cotação dessa moeda em relação ao R$. Há posições de hedge 

realizadas através da simples compra ou venda de USD ou através da compra ou venda de 

cupom cambial, isto é, notas emitidas pelo governo federal que garantem uma taxa de juros 

mais a variação cambial do período. 

Para períodos muito longos para os quais a Tesouraria necessita a proteção contra 

oscilações cambiais é comum que não existam contratos futuros líquidos para a montagem do 

hedge ou ainda que as outras instituições financeiras não queiram realizá-las no mercado de 

balcão. Nesse caso, é comum a montagem do hedge através de futuros de juros em cada 

moeda. Isso é possível porque a taxa de cambio futura entre duas moedas, para um 

determinado período, é, a princípio, determinada pela taxa de câmbio a vista entre as duas 

moedas e o diferencial de juros para aquele período. De acordo com Wilmott (1998, p. 14) 

embora as flutuações nas taxas de câmbio sejam imprevisíveis, existe uma ligação entre a 

taxa de juros e a taxa de câmbio entre duas moedas. De acordo com ele, se a taxa de juros de 

uma moeda é maior que a taxa de juros em outra moeda é esperado que esta última se 

desvalorize em relação a primeira. Como é possível verificar, a partir do exemplo a seguir, 

partindo-se de uma paridade cambial de 1,23 USOs por EUR e considerando uma taxa de 

juros anual de 1,50% para USD e 2,000/o para EUR a taxa de câmbio do USD com relação ao 

EUR é esperada que se valorize após um ano, pois a taxa de juros dessa moeda é maior do 

que a taxa de juros aplicada para operações em USD. 



Momento O Momento 1 (após 1 ano) 

USO/EU R 1.23 
i(usd) 1.50% aa 
i(eur) 2.00% aa 

USD/EUR* 1.22 
Principal 
uso 10.00. 10.15 
EUR 8.13 8.293 

• Taxa de câmbio esperada 

Esquema 21 - Efeito da taxa de câmbio esperada em função do diferencial de juros entre 
duas moedas 

Fonte: Adaptado a partir de Wilmott (1998, pág 14) 
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Dessa maneira, como visto a partir do exemplo anterior, é possível proteger-se contra a 
oscilação da taxa futuro de câmbio entre duas moedas através do hedge de juros dessas duas 

moedas. O hedge de juros é mais simples porque não requer a troca de principal e, dessa 

maneira, é mais fácil de ser construído no mercado de balcão para períodos mais longos. 

Como ocorre na gestão do risco de juros a Tesouraria também procura, para algumas 

estruturas de operações, o casamento entre as aplicações e as captações nas diversas moedas. 

Quando esse casamento não se toma possível a Tesouraria busca a realização de micro

hedges, ou seja, a proteção de algumas operações individualmente. Para isso, utiliza o 

mercado de balcão, ou seja, outras instituições financeiras com o objetivo de ajustar 

perfeitamente o hedge às suas necessidades. 

Conforme explicado, as opções também são pouco utilizadas devido ao fato dos 

mecanismos de controle para este tipo de operação ainda estarem em fase de aprimoramento 

dentro do Banco ltaú. No entanto, pode ser uma boa alternativa para a realização de hedge 

quando os controles estiverem funcionando de maneira adequada. 

5.3.3 Risco de Liquidez 

Assim como funciona para a gestão dos riscos de juros e cambial, a Comissão Executiva 

Financeira determina níveis mínimos de liquidez, ou seja, de caixa para o mercado doméstico 

e para o mercado internacional. O nível de liquidez é controlado, de forma independente, pela 
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Diretoria de Controle de Riscos e Suporte Operacional (DCRSO) e reportado semanalmente 

para a Comissão Executiva Financeira. 

No ano de 2001 o Banco Itaú Holding Financeira procurou se adequar à Resolução 2804 

do Banco Central do Brasil. Conforme as exigências dessa resolução a instituição possui um 

horizonte longo de projeção de fluxo de caixa e diversos cenários de análise incluindo 

cenários de crise. Além disso, estruturou um plano de contingência detalhado, tanto para o 

mercado doméstico como para o internacional, definindo responsabilidades e definindo 

claramente as ações que devem ser tomadas para cada nível de alerta. Isso vai de encontro às 

recomendações de Saunders (2000, p.335) que afirma que um plano de ação contingencial 

deverá definir responsabilidades e também fontes alternativas de recursos e as classes de 

ativos que deverão ser liquidados, e em que ordem de prioridade, para gerar a liquidez 

necessária em momentos de crise. 

A Tesouraria tem a função de regular a li qui dez doméstica e internacional a fim de 

garantir que elas fiquem acima do patamar mínimo estabelecido pela Comissão Executiva 

Financeira. Desta maneira, quando há excesso de liquidez, em relação ao patamar mínimo, a 

Tesouraria procura alternativas de investimento mais rentáveis para o excesso de caixa. Por 

outro lado, quando o nível de liquidez se aproxima do nível mínimo, a Tesouraria procura 

mecanismos de geração de caixa através da venda de ativos líquidos, na sua grande maioria 

Títulos, ou através de mecanismos de captação junto a outras instituições bancárias. Além 

disso, a Tesouraria é a responsável pela geração adicional de liquidez para atender as 

decisões estratégicas da instituição. 

A Tesouraria é a responsável por grande parte das ações contidas no plano de 

contingência. Dessa maneira, ela tem importância crucial para garantir que o Banco Itaú 

Holding Financeira não entre em insolvência em momentos de maior restrição de liquidez no 

mercado doméstico ou internacional. 

5.3.4 Risco de Crédito 

Embora o risco de crédito pudesse ser gerido pela Tesouraria, através de diversos 

instrumentos como a contratação de garantias, a venda ou securitização de ativos e os 
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derivativos de crédito, este tipo de risco é gerido em outra instância, ou seja, pela Comissão 

Superior de Crédito. É essa comissão que determina o montante de crédito que será 

concedido para cada empresa ou instituição financeira que realiza negócios com o Banco Itaú 

Holding Financeira. 

Embora a contratação de garantias possa ser um instrumento para gestão de risco de 

crédito ela não costuma ser utilizada com freqüência. A securitização de ativos, por outro 

lado, é um processo trabalhoso que envolve um árduo trabalho com contratos e 

documentações. Além disso, dependendo da classe do ativo a sua venda também não é um 

processo simples. Por sua vez, os derivativos de crédito ainda possuem utilização incipiente 

no país. No entanto, o mercado de derivativos de crédito tem crescido a cada dia. Dessa 

maneira, talvez no futuro o risco de crédito possa ser visto como um risco a ser gerido pela 

Tesouraria. 

5.4 Análise do gerenciamento de riscos na Tesouraria do Banco Itaú Holding Financeira 

Mostrou-se, nesta dissertação, uma extensa lista de riscos aos quais as instituições 

financeiras estão expostas. Dos aproximadamente dez tipos de riscos discutidos no capítulo 2 

a Tesouraria do Banco Itaú Holding Financeira faz a gestão de apenas três tipos de riscos, a 

saber, de variação na taxa de juros, de variação na taxa de câmbio e de liquidez. Alguns 

riscos que poderiam ser geridos pela Tesouraria, como o risco soberano e o risco de crédito, 

são conduzidos em outras esferas como é o caso deste último que é administrado pelo Comitê 

Superior de Crédito. 

No capítulo 4 foram discutidas múltiplas estratégias bem como a utilização de vários 

tipos de instrumentos financeiros para a gestão de diversos tipos de risco pela Tesouraria. 

Pode-se verificar que a gestão de risco, no âmbito da Tesouraria do Banco Itaú Holding 

Financeira, segue praticamente em linha com várias das metodologias e instrumentos 

financeiros apresentados conceitualmente neste trabalho. No entanto, essa instituição não 

escapa de adequar as metodologias e estratégias apresentadas de acordo com as suas 

necessidades específicas ou capacidades operacionais. 
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Para a gestão do risco de variação à taxa de juros a teoria recomenda basicamente três 

metodologias: O modelo de vencimento, isto é, o casamento perfeito dos ativos com os 

passivos. O modelo de GAP, também conhecido como o modelo do hiato de reprecificação, 

muito embora essa metodologia possua algumas limitações. Por fim, a teoria também 

recomenda o modelo de hiato de duration que é muito mais completo e eficiente por levar em 

consideração os valores de mercado dos ativos e passivos e também o momento de ocorrência 

de todos os fluxos de caixa. 

Como visto, o Banco Itaú utiliza basicamente duas metodologias: A pnmetra é o 

casamento perfeito dos fluxos dos ativos com os fluxos dos passivos através de contratações 

de estrutura de operações casadas ou através de contratações de hedges a nível micro, ou seja, 

para cada operação individualmente. A segunda é através da gestão do GAP de juros, ou seja, 

da gestão de diversas carteiras de ativos e passivos simultaneamente. Vale esclarecer que o 

GAP de juros, calculado pela área de controle do Banco ltaú, é o GAP de reprecificação 

estático, pois na prática é muito difícil predizer movimentações futuras nas carteiras ou ainda 

realizar o cálculo da duration de cada ativo ou passivo que compõe estas carteiras. Desta 

maneira, não há uma análise dinâmica do GAP de juros nem a análise de sua duratíon o que 

tornaria a gestão do risco de juros muito mais eficiente para essa instituição. 

Com relação aos instrumentos utilizados para gestão do risco de juros discutidos no 

capítulo 4 pode-se dizer que a Tesouraria do Banco ltaú utiliza quase todos eles. Os contratos 

futuros, transacionados nas bolsas de futuros, são os mais utilizados para a gestão do GAP de 

juros. Os contratos a termo, os SW APs e os FRAs, ou seja, os contratos de balcão são os mais 

utilizados para micro-coberturas, ou seja, para operações ou estruturas de operações 

específicas. A instituição não utiliza as opções para a gestão do risco de taxa de juros porque 

a área de controle de riscos ainda não é capaz de tratar seus efeitos corretamente no cálculo 

do GAP. Desta maneira, perde-se pela não utilização deste poderoso instrumento para gestão 

de risco, pois comumente a instituição é obrigada a depositar margens de garantias para as 

operações de futuros que são potencialmente maiores que os prêmios que seriam pagos na 

compras de opções de taxa de juros. 

Para a gestão do risco de taxa de câmbio a teoria analisada sugere que as instituições 

financeiras podem se proteger através da diversificação das carteiras ou através do casamento 

dos ativos e passivos nas diversas moedas. O Banco ltaú não costuma se proteger de 
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oscilações nas taxas de câmbio através de posições ativas em diversas moedas, ou seja, 

através da diversificação de suas carteiras nas mais diversas moedas. Como visto, a 

Tesouraria desta instituição busca o casamento entre os ativos e passivos em outras moedas 

através da contratação de estruturas casadas ou através da utilização intensiva de 

instrumentos derivativos. Além da contratação de instrumentos derivativos nas bolsas de 

futuros, o Banco Itaú costuma transacionar vários tipos de instrumentos no mercado de 

balcão. A exceção está para as opções, devido a limitações de controle, como apontado 

anteriormente neste trabalho. 

A teoria sugere que o risco de liquidez deve ser analisado projetando-se diferentes 

cenários potenciais, bem como a criação de um detalhado plano de contingência no qual são 

definidas as responsabilidades e a maneira como as diferentes fontes de liquidez serão 

acionadas. Como visto o Banco Itaú Holding Financeira está em linha com a teoria discutida. 

A adequação à Resolução 2804 do Banco Central do Brasil contribuiu para que a Tesouraria 

da instituição gestão do risco de liquidez de acordo com as melhores práticas de mercado. 

Existem diversas formas de como a gestão do risco de crédito pode ser alcançada, 

conforme demonstra a teoria, no âmbito da Tesouraria. Além de instrumentos e estratégias 

simples como a contratação de garantias, a venda ou securitização de ativos, está crescendo a 

utilização de derivativos de créditos que podem ser ativamente utilizados pelas Tesourarias 

das instituições financeiras para gestão deste tipo de risco. No entanto, como demonstrado ao 

longo deste trabalho, a gestão do risco de crédito no Banco ltaú é feita em outra instância, ou 

seja, na Comissão Superior de Crédito. Essa comissão tem a função de definir políticas, fixar 

limites de crédito e, além disso, discutir casos específicos de pedidos de limites de crédito. 

Percebe-se que não existe uma análise integrada de gestão de crédito, ou seja, não existe 

no Banco Itaú nenhuma análise de portfólio no que tange a crédito, ou seja, não há qualquer 

tipo de análise que mostre se os limites de créditos estão sendo utilizados de forma a trazer a 

maior rentabilidade para a instituição vis a vis o limite de crédito concedido para cada cliente. 

Além disso, não há a utilização de qualquer tipo de instrumento para retirar do Balanço 

créditos indesejados ou acomodar créditos financeiramente interessantes cujo tomador esteja 

com seu limite de crédito totalmente consumido. 
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Nota-se que a gestão de riscos, por parte da Tesouraria do Banco ltaú Holding 

Financeira, vai de encontro às diversas teorias e instrumentos financeiros mostrados 

conceitualmente no decorrer desta dissertação. Embora haja um grande grau de aderência, 

percebe-se que alguns modelos ou algumas formas de operar foram adequados, ou seja, 

customizados de acordo com as particularidades ou limitações existentes no âmbito desta 

instituição. Há, de acordo com as observações do autor, espaço para melhoria na gestão de 

risco na Tesouraria desta instituição. Cabe mencionar a utilização do modelo de duration para 

a gestão macro do risco de taxa de juros, pois este modelo se mostra muito mais robusto e 

eficiente do que o modelo de hiato de reprecificação atualmente utilizado. A utilização das 

opções para gestão de risco pode trazer progressos na gestão tanto do risco de variação de 

taxa de juros como na gestão do risco de taxa de câmbio. Por último, vale dizer que a gestão 

do risco de crédito merece melhoria significativa, pois uma gestão mais eficiente deste risco, 

seja no âmbito da Tesouraria ou ainda em outra instância, poderia aumentar a rentabilidade 

desta instituição vis a vis o risco de cada cliente e eventualmente até diminuir a exigência de 

alocação de capital para garantir eventuais perdas em função do risco assumido. 
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6. CONCLUSÃO 

A globalização transformou, de maneira bastante significativa, o cenário no qual as 

instituições financeiras costumavam trabalhar. Houve um grande aumento da concorrência 

entre essas instituições levando-as a buscar novos tipos de negócios, cada vez mais 

complexos, para atender às necessidades de uma base de clientes cada vez mais exigente. O 

aumento da concorrência entre as instituições financeiras e a integração, sem barreira, entre 

os diversos mercados, causado pela globalização, levou essas instituições à exposição a riscos 

cada vez maiores. 

Dado este ambiente mais complexo e competitivo, o aumento dos riscos aos quais as 

instituições financeiras estão expostas e a possibilidade de elas incorrerem em perdas 

potencialmente vultuosas, o papel de gerenciamento de riscos pelas Tesourarias das 

instituições financeiras tomou-se ainda mais relevante na atualidade. Dessa maneira, o 

escopo das Tesourarias evoluiu de forma considerável indo além da simples gestão de caixa e 

passando a englobar tarefas complexas de gestão de riscos. 

O surgimento, em anos recentes, dos instrumentos derivativos contribuiu para o 

aumento da importância das Tesourarias no que tange a gestão de riscos, pois apesar de haver 

uma grande controvérsia em tomo da utilização desses instrumentos, verifica-se que eles 

funcionam como poderosos instrumentos financeiros de gestão de risco. 

Podemos dizer que as Tesourarias tomaram-se então centros de grande importância 

estratégica no âmbito das instituições financeiras, pois elas são, em última análise, as 

responsáveis por garantir a melhor relação de risco versus retomo para essas instituições. O 

gerenciamento eficaz dos riscos aos quais as instituições financeiras estão expostas é 

fundamental para o alcance de resultados positivos e para o aumento do retomo para os 

acionistas. 

Esse trabalho procurou abordar os vários riscos aos quais as instituições financeiras 

estão expostas e como as Tesourarias dessas instituições podem gerenciar, de forma 

estratégica, esses diversos tipos de riscos através de uma ampla gama de modelos teóricos, 

estratégias e instrumentos financeiros para gestão de riscos. 
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