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Resumo: Análise crítica e histórica do conceito de Value at Risk, quanto à métrica e
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Introdução

o conceito de Value at Risk (VaR) está se difundindo, em grande escala, como a

medida por excelência, e mais atual, do mercado financeiro, para a gestão e o controle da

exposição de riscos de mercado. Há várias razões para tal difusão. A principal delas reside

na sucessão espetacular de perdas bilionárias, no passado recente, por grandes instituições

mundiais de renome e experiência (e.g., Metallgesellschaft, Barings). Na maioria dos casos, tudo

indica que foram vítimas da incapacidade da alta administração em monitorar, em

profundidade, os respectivos graus de exposição a riscos de mercados, a que suas

instituições estavam sujeitas.

Em adição a esses casos, um grande debate acendeu-se acerca dos derivativos, à

medida que alguns consideram esses instrumentos financeiros como "perigosos", pois a eles

é atribuída a responsabilidade por vultosos prejuízos (e.g., Orange County, Barings), e, portanto,

estão presentemente na alça de mira de políticos e agentes reguladores para submetê-los a

limitações e controles regulatórios. Na verdade, com os derivativos inicia-se a era moderna

da engenharia financeira, ao permitirem a alocação mais eficiente dos riscos (econômicos)

entre os diversos agentes econômicos, e na sua esteira surge a necessidade de uma métrica

mais consentânea, que espelhe essa alocação. O VaR é uma tentativa nessa direção.

Assim, a busca de uma métrica, que possa facilmente aquilatar a extensão do risco de

mercado, que possa ser facilmente comunicada e compreendida pelos gestores responsáveis,

e, também, permita que decisões e instruções de controle sejam operadas em bases

quantitativas, constitui-se no presente objetivo máximo da comunidade financeira mundial, e

daí estar submetendo o VaR à experimentação generalizada, com o intuito de validá-lo

exatamente para estes efeitos. Se satisfizer a estes quesitos, teremos a sua óbvia consagração

no devido momento. Entretanto, enquanto a validação pelos participantes de mercado

estiver em curso, diferentes instituições porão em teste diversas abordagens, tanto

teórico-conceituais quanto algorítmicas. Esse cenário experimental para a busca das

vantagens e desvantagens de cada abordagem enseja a conveniente oportunidade de avaliar

criticamente a aplicação do conceito, quanto às dificuldades conceituais e operacionais.
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Ainda que os alicerces fundamentais utilizados para a conceituação do VaR, em

absoluto, sejam novos, a literatura sobre o presente estado da arte (ainda longe da qualquer

consolidação e uniformidade) da métrica é relativamente recente, já que o interesse sobre ela

explodiu nos últimos dois anos, em conseqüência do debate sobre os derivativos e

discussões de exigências de capital por reguladores mundiais do setor bancário. A primeira

exposição exaustiva e consistente da métrica se dá através de Jorion (1997), ainda que, fora

do circuito acadêmico, outras instituições financeiras comerciais tenham feito incursões

anteriores na área, inicialmente de natureza proprietária para consumo interno, mas que, por

considerações posteriores de concorrência de mercado, levou a oferta de produtos e

serviços, como parte do esforço de marketing de players importantes (e.g., RAROC 2020 do

Bankers Trust, RiskMetrics do J.P.Morgan).

Aliás, é extremamente interessante observar-se essa faceta moderna, fruto único da

globalização, que cria tanto a necessidade (condições de competitividade) quanto a oportunidade

(exploração de vantagens competitivas) para que as empresas concorram pela primazia de experts,

com a oferta de sistemas-produto para a avaliação de riscos de mercado. Estes sistemas-

produto são basicamente instrumentos de marketing para cativar, ou reter, uma maior

clientela ou participação de mercado, através da imagem de inovação e profissionalismo,

além da divulgação de proficiência técnica da "tecnologia de ponta" na área financeira,

muito embora, não implementem necessariamente as medidas de risco preconizadas, nas

operações diárias normais dessas próprias empresas. Esses sistemas atualmente refletem

simplificações relativamente satisfatórias para uso geral, em primeira aproximação, do

público interessado, mas a competição de mercado fatalmente levará a que novas versões

evoluam de forma natural, e passem a Incorporar maior sofisticação conceitual e

computacional. A influência da iniciativa privada, na eventual definição do paradigma

"universal" da métrica dos riscos de mercado, é inegável e significativa, e pode-se imaginar

que terá certamente alguma contribuição ao tema de forma (quase) autônoma dos esforços

da área acadêmica. Por isso, algumas facetas destes sistemas-produto são objeto aqui de

referência e análise, tendo em vista o seu eventual uso em circunstâncias próprias, e

limitadas, de mercado.
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Capítulo 1

Panorama histórico

Engenharia financeira: inovações no mercado financeiro

Desde a década de 1960, tem havido um surto de inovações financeiras significativas.

Há várias classificações para essas inovações, contudo considero a do Economic Council of

Canada (1989) [Fabozzi, p.27] suficientemente abrangente para os propósitos deste trabalho.

Assim, as inovações caem nas seguintes categorias:

• instrumentos de ampliação de mercado-que aumentam a liquidez dos
mercados e a disponibilidade de fundos, por atrair novos investidores e oferecer
novas oportunidades para tomadores de recursos

• instrumentos de gestão de risco-que realocam riscos financeiros àqueles que
são menos avessos a eles, ou que dispõem de exposição contrária, e daí serem
presumivelmente mais aptos a suportá-los

• instrumentos e processos de arbitragem-que permitem investidores e
tomadores a tirarem partido das diferenças de custos e retornos entre mercados;
que refletem diferenças na percepção dos riscos, bem como de informações,
impostos e regulamentos.

Parece que muitas das inovações, que passaram o teste do tempo e não

desapareceram, têm sido as que provêm mecanismos mais eficientes para a redistribuição

dos riscos. Outras inovações podem simplesmente representar uma forma mais simples de se

"fazerem as coisas". De fato, se considerarmos as causas essenciais das inovações, as

seguintes emergirão como as mais importantes:

1. aumento da volatilidade das taxas de juros, da inflação, dos preços das ações e
das taxas de câmbio

2. avanços em Tecnologia da Informação (computação e telecomunicações)

3. maior sofisticação, educação e treinamento entre os profissionais e participantes
do mercado

4. concorrência entre as instituições de intermediação financeira

5. inceri'tivos para contornar legislação tributária e regulamentos existentes

6. mudanças nos padrões globais de riqueza financeira.
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Todas estas causas foram responsáveis, a seu modo, a que diferentes instrumentos

financeiros fossem criados nesse interegno, e dentre eles está a classe mais importante (e,

sem dúvida, de relevância central para o tema deste trabalho), a dos derivativos,

instrumentos cujo valor derivam do valor de outros ativos que lhe são subjacentes. O quadro

abaixo ilustra o processo de introdução de derivativos ao longo da história recente,

refletindo em sua ferrenha atividade criadora, especialmente na década de 1980, a

dinamicidade das condições de mercado, então vigentes.

Ano Instrumento
1972 futuro de moeda estrangeira

1973 opção sobre ação

1975 futuro de T-Bond

1981 Swap de moeda estrangeira

1982 Swap de taxa de juros
futuro de T-note
futuro de Eurodólar
futuro de índice de ações
opção sobre futuro de T-bond
opção sobre moeda (negociada em bolsa)

1983 opção sobre índice de ações
opção sobre futuro de I-note
opção sobre futuro de moeda
opção sobre futuro de índice de ações
caplfloor de taxa de juros

1985 opção sobre Eurodólar
Swaption

1987 opção sobre opção (OTC)
opção asiática (OTC)

1989 futuro de swap de taxa de juros
opção "quanto"

1990 swap de índice de ações

1991 swap diferencial

1993 caption
opção flexível (negociada em bolsa)

1994 opção sobre risco de crédito

Timeline dos derivativos [Fonte: Jorion (1997), p.ll]

Uma outra inovação importante da década de 1980 é securitização de ativos. Ao

longo dos mercados, títulos negociáveis têm substituído muitos instrumentos ilíqüidos, e.g.,

empréstimos e hipotecas têm sido securitizados para permitir a desintermediação e sua

negociação no mercado aberto. Mercados de valores mobiliários globais têm-se expandido e

derivativos, negociados tanto em bolsa quanto em balcão (over the counter ou mercado

OTe), têm-se tornado a componente majoritária dos mercados. À medida que investimentos

se tornaram mais líqüidos, o potencial de apuração mais freqüente e acurada dos ganhos e
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perdas levou a que um número crescente de empresas passassem a gerir seus rendimentos

diários pela valorização dos ativos pelos preços correntes de mercado (em inglês, mark to

market). Evidentemente, com o aumento da freqüência de valorização, observa-se mais

claramente as grandes variações, positivas e negativas, experimentadas pelos rendimentos, e

daí a necessidade de focar mais intensamente na variabilidade dos preços dos respectivos

mercados subjacentes. Os mercados em si não se tornaram de repente voláteis, mas, ao

contrário, o foco nos riscos através da valorização corrente tem evidenciado o potencial de

volatilidade dos rendimentos.

Com o aumento da volatilidade vem a necessidade de certos participantes se

protegerem contra conseqüências desfavoráveis. Isto significa a necessidade de novos, ou

mais eficientes, modos de compartilhamento de riscos no mercado financeiro. Muitos dos

produtos financeiros exigem o uso de computadores para criá-los e monitorá-los. A

implementação de estratégias de negócios utilizando esses produtos também exige o

concurso de computadores, bem como o de redes de telecomunicações. Sem os avanços da

Tecnologia de Informação, algumas inovações não seriam possíveis, ou mutatis mutandis,

tais inovações somente existem (e nascem) pela disponibilidade desses recursos

tecnológicos. Embora os produtos financeiros e estratégias de negócios criados por alguns

participantes de mercado possam ser extremamente complexos (quanto às tecnicalidades e

ao algoritmo) para os demais participantes os utilizarem, o nivel de sofisticação do mercado,

particularmente em termos de compreensão matemática, tem crescido a ponto de permitir a

aceitação de alguns desses produtos e estratégias.

Medir os riscos associados por negociações havidas no mercado financeiro tem sido,

já há muito tempo, o foco de intenso esforço por parte de bancos, empresas, gestores de

fundos de investimentos e agentes reguladores de mercado (instituições fiscalizadoras e

normativas). Certos riscos, tais como o risco de crédito, tem sempre estado no topo da lista

das preocupações da maioria dos bancos. Contudo, outros, tais como o risco de mercado,

somente têm sido objeto de especial atenção nos últimos pouco anos. A razão para tal

interesse jaz nas significativas mudanças incidentes nos mercados financeiros nas últimas

duas décadas, que espoucam majestosamente no presente com a globalização dos mercados,
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incluídos os financeiros. A globalização significa a integração dos mercados financeiros de

todo o mundo, transformando-os em um mercado financeiro internacional.

Os fatores que levaram à integração foram:

• a desregulamentação ou liberalização de mercados-a concorrência em
âmbito mundial forçou governos a desregulamentarem (ou liberalizarem)
vários aspectos de seus mercados financeiros, de forma a que suas
empresas financeiras pudessem competir eficazmente em todo o mundo

• a revolução da Tecnologia da Informação-avanços tecnológicos têm
aumentado a integração e a eficiência do mercado financeiro global; os
avanços em tecnologia de computação, aliados a avanços em sistemas de
telecomunicações, permitem a transmissão de informação em tempo real
dos preços de ativos financeiros, e outras informações chaves, a muitos
investidores em muitos locais geográficos distantes; assim, os investidores
podem monitorar os mercados e simultaneamente avaliar como essa
informação impactará o perfil risco-retorno de seus portfolios; por outro
lado, poder computacional significativamente aprimorado permite a
instantânea manipulação em tempo real de informações de mercado e
assim identificar oportunidades de arbitragem, e uma vez identificadas
essas oportunidades, sistemas de comunicação permitem a rápida
execução das ordens para realizá-las

• a institucionalização dos mercados financeiros-o movimento em todos
os países industrializados de dominação do mercado por investidores de
varejo (indivíduos) para a dominação por investidores institucionais (fundos
de pensão, seguradoras, fundos mútuos, bancos comerciais e associações de poupança e
empréstimo); estes últimos são mais ávidos de aplicações em outras moedas
como forma de melhorar os beneficios da diversificação de seus
portfolios, bem como explorar sua percepção de diferenças de preços
relativos de ativos financeiros em outros países (arbitragem).

Desastres financeiros: suas lições

A gestão de riscos (econômicos) é a função de alocação de riscos, operada através de

um conjunto de transações financeiras, com o objetivo, em geral, de reduzir (ou eliminar)

uma exposição de riscos. De forma mais genérica, porém, corresponde a aquisição

pró-ativa de exposição a riscos selecionados. Cada agente econômico, ao tomar uma

posição, estará atuando, dependendo da motivação como: hedger, ou arbitrador, ou, então,

especulador. Ora, é evidente que, em um contexto de relações de payoffs de soma zero

(especialmente verdade, ainda mais, no âmbito dos derivativos!), toda posição que não seja
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um hedge "perfeito", ou uma arbitragem "bem executada", tem grande probabilidade de a

aposta simplesmente não se materializar a contento. Basta que determinado portfolio esteja

excessivamente exposto a determinada fonte de risco, quer seja conscientemente alavancado,

quer fortuitamente concentrado, para que uma crise se abata sobre tomador da posição, caso

a variável financeira se mova na direção "errada". Considerando-se a extensão do mercado

(em volume de transações, e em montante) e a grande variabilidade dos mercados, é natural

esperar-se a ocorrência de desastres financeiros, ainda que em pequeno número, porém com

o impacto devastador quando atingem as manchetes, tal como os de grandes acidentes

aeronáuticos, por afetarem direta, e indiretamente, uma parcela significativa de participantes

de mercado. O quadro abaixo ilustra uma amostra dos recentes casos, em que os prejuízos

foram atribuídos aos derivativos, sem entrar no mérito dessa atribuição.

Entidade (País, Ano) Instrumento Perda (1fi US $)

OrangeCo.Inv.Pool(EUA, 1994-5) inverse floaters 1.690
ShowaShellSekivu (Japão, 1993-4) a termode moeda 1.580
KashimaOil (Japão, 1993-4) a termode moeda 1.450
Metallgesellschaft(Alemanha, 1993) futurode petróleocru 1.340
Barings (Inglaterra, 1995) futurode índicede ações 1.330
Codelco (Chile, 1993-4) futurode cobre 200
Procter& Gamble (EUA, 1993-4) swaps diferenciais 157
MinnetonkaFund (EUA, 1993-4) derivativossobrehipotecas 90
DeUComputer (EUA, 1993-4) swaps alavancados 34
GibsonGreetings (EUA, 1993-4) swaps alavancados 23
ARCOPensionFund (EUA, 1993-4) structured notes 22

Casos de perdas atribuídas a derivativos [AdaptadodeJorion(1997)p.25e (1996)p.143)

À medida dos acontecimentos e em razão dos vultosos prejuízos causados pelos

fiascos, a repercussão de mercado ocorreu em duas frentes: na esfera pública, cC?mo

aumento das atividades legislativas e regulatórias, intensamente focado sobre o mercado de

derivativos, "eleito" à condição de bode expiatório (ainda que nem fosse, em um grande

subconjuntodos casos, sua efetiva "causa"), com o objetivo de limitar e controlar o grau de

exposição a riscos (compatível com o capital do tomador da posição), e, na esfera privada,

com o despertar, nas instituições, da necessidade de melhor controle de sua exposição,

como forma de enfrentar tais riscos estratégicos.

Os casos mais contundentes, geradores de lições profundas, são os fiascos do banco

inglês Barings PLC, a subsidiária americana do conglomerado alemão Metallgesellschaft
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(MGRM), a falência municipal do condado de Orange (Califórnia, EUA) (OCIP) e o banco

japonês Daiwa (agência de New York, EUA). Cada um desses casos envolve prejuízos

superiores a um bilhão de dólares, atribuídos a várias causas: primariamente operadores

embusteiros, e secundariamente auxiliados por estrutura organizacional inadequada e falta

de supervisão, no casos Barings e Daiwa, e riscos de mercado (chamadas de margem induzem ou

precipitam liqüidação antecipada de posição) nos casos MGRM e OCIP. A única característica

comum entre esses casos desafortunados é a ausência de políticas e diretrizes na gestão de

riscos. Não há, obviamente, proteção absoluta contra fraudes ou conspirações fraudulentas.

Contudo, em base na dura experiência da realidade vivida por esses casos, o mercado

financeiro passou a examinar mais criticamente suas estruturas organizacionais, com o

objetivo de garantir a integridade das operações, e suas informações, bem como a exigir a

adequada separação dos sistemas de registro e controle de transações, isolando as mesas de

operações e o respectivo back office. Daí a ênfase atual, emprestada pelo mercado, à

informação advinda dos sistemas apropriados de gestão de risco, como fundamental e

valiosa, para que, tanto supervisores e alta administração quanto reguladores, possam

desempenhar suas funções operacionais e de controle.

As iniciativas de legisladores e agentes reguladores

o crescimento explosivo dos mercados de derivativos e a notoriedade veiculada das

perdas passaram a ser alvos da atenção de legisladores e agentes reguladores. Assim, nos

anos de 1993 e 1994, houve grande atividade para a avaliação dos riscos de derivativos,

especialmente no mercado não regulado de swaps de balcão. Desde então, a tendência é em

direção a informes mais transparentes dos riscos financeiros, notadamente pelo uso

generalizado de métricas Vale.

Em maio de 1994, o General Accounting Office (GAO) americano (equivalente ao

Tribunal de Contas da União) publicou um relatório sobre derivativos, após mais de dois anos de

estudo. O relatório declara que "derivativos servem a uma importante função" mas exigem

gestão cuidadosa. Entre muitas recomendações, o relatório aconselha reguladores
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financeiros a executarem avaliações periódicas dos sistemas de gestão de risco de dealers, e

estatuir diretrizes de divulgação de posições em derivativos.

o Financial Accounting Standards Board (FASB) (agência americana responsável pelo

desenvolvimento de princípios contábeis generalizadamente aceitos) publicou várias convenções

relativas a divulgação e tratamento contábil de derivativos. Assim, as de número 105 e 107

(de 1990 e 1991 , respectivamente) dispõem sobre a divulgação de posições, que não

comparecem no balanço patrimonial, a valores justos de mercado. A de número 115 (1994)

dispõe sobre a classificação de instrumentos de dívida e de capital em 3 categorias:

• os retidos até o vencimento: demonstrados pelo custo amortizado

• os títulos negociáveis: demonstrados a valor de mercado, com ganhos e
perdas não realizados incluídos nos rendimentos

• os disponíveis para venda: demonstrados a valor de mercado, com
ganhos e perdas não realizados transitando por conta de reserva de
capital.

Posteriormente, em 1994, o FASB anuncia a de número 119, que estende essa

classificação aos derivativos. Esta dispõe sobre a divulgação de transações de hedge,

identificando a contrapartida travada, entre outras características da trava. Esta também

encoraja, porém não exige, a divulgação de informações quantitativas auxiliares para o

público leitor alvo, para sua compreensão dos objetivos e riscos associados aos instrumentos

da posição, tais como as métricas Vak.

Em dezembro de 1995, a Securities and Exchange Commission americana (SEC)

(equivalente à Comissão de Valores Mobiliários) emitiu proposta que exigirá das companhias

americanas (de capital aberto) a divulgação de informação relativa a suas operações com

derivativos em seus demonstrativos econômico-financeiros. As 3 alternativas possíveis de

divulgação, disponíveis para escolha, são:

• apresentação tabular dos fluxos de caixa esperados, e os termos
contratuais resumidos por Classe de risco

• análise de sensibilidade ressaltando prováveis perdas por hipotéticas
alterações de preços de mercado

• métricas VaR para o período em curso, comparadas com a situação
presente de mercado
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Essa informação quantitativa deve ser complementada por informação qualitativa

sobre os riscos de mercado, incluindo os objetivos primários da exposição da empresa aos

riscos de mercado, e os instrumentos utilizados na gestão dessa exposição.

Paralelamente aos esforços relativos ao tratamento e forma de divulgação de

exposição a riscos, houve a preocupação dos agentes reguladores do setor bancário em

garantir um sistema financeiro saudável e seguro. Tal preocupação estava então focada no

potencial efeito destabilizador da expansão do volume operado pelas instituições financeiras.

À medida que os bancos se envolviam crescentemente nos mercados de derivativos, que, por

sua vez, estavam se tornando globais e mais complexos, dava' asas à imaginação da

possibilidade de ocorrência de inadimplência em cascata (risco sistêmico). Para complicar a

percepção da situação, não havia informação da exposição incorrida, pois derivativos não

figuram nos balanços patrimoniais. Assim, em julho de 1988, o famoso acordo de Basiléia,

entre os membros do Grupo dos Dez (G-I0) (presidentes de bancos centrais da Alemanha, Bélgica,

Canadá, França, Holanda, Itália, Japão, Luxemburgo, Reino Unido, Suécia, Suíça e EUA), estabelece os

parâmetros comuns para bancos comerciais na fixação de exigências padrões mínimas de

capital. O acordo de 1988 definiu uma medida comum de solvência (a proporção de Cooke),

que somente cobre riscos de crédito. Essas proporções foram integralmente implementadas

em 1993, alcançando todos os bancos (com seguro de depósito) das nações signatárias.

À vista de suas limítações, por não levar em conta componentes que têm a

propriedade, agregadamente, de reduzir o grau de exposição de um portfolio, tais como

correlações entre fatores de risco, casamento entre posições ativas e passivas (em inglês,

netting), e não explicitação dos ganhos e perdas não realizados, ~ Comitê da Basiléia

produziu uma série de propostas, em caráter de consulta, sobre riscos de mercado. Tais

propostas eventualmente serão combinadas com as exigências do acordo de 1988, e

implementadas até o final de 1997.

O primeiro conjunto de propostas, emitidas em abril de 1993, é baseado em uma

abordagem incrementaI. O cálculo segue um processo padrão e altamente estruturado,

denominado modelo padrão. No modelo padrão, primeiro calcula-se, segundo preceitos

específicos, a exposição dos portfolios a cada um dos seguintes fatores de risco: taxa de
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JUros, taxa de câmbio, preços de ações e de commodities, e, ao fmal, os VaR das 4

categorias são somados para formar a exposição total da instituição. Este modelo, contudo,

ainda não alcança exposições incomuns, e claramente ignora correlações entre os 4 fatores

de risco. Em sucessão, o Comitê de Basiléia emerge, em abril de 1995, com uma extensão

dos modelos de riscos de mercado mais ampla. Pela primeira vez, bancos terão a opção de

usarem seus próprios modelos de mensuração de riscos na determinação da exigência de

reserva de capital para cobrir riscos de mercado. Para que os bancos possam exercer essa

opção, eles devem satisfazer várias exigências qualitativas, incluindo a inspeção periódica

por vários níveis gerenciais, e por agentes reguladores.' A última versão da proposta de

modelo interno estatui que:

• o cálculo do VaR obedecerá a parâmetros quantitativos uniformes (quanto
a probabilidade e horizonte, sobre dados históricos de série temporal de extensão
mínima especificada), e determinada freqüência mínima de atualização

• correlações em grandes categorias (e.g., renda fixa), bem como entre
categorias, poderão ser incorporadas

• a reserva de capital será um múltiplo do maior entre o VaR do dia anterior
e a média dos VaRs dos últimos n dias; o fator multiplicador é
determinado por reguladores locais, sujeito tanto a valor mínimo, quanto
a penalização adicional, se testes retrospectivos indicarem que o modelo
do banco quantifica consistentemente, a menor, seus riscos.

Este modelo introduz uma dificuldade característica das abordagens ou modelos

baseados na métrica VaR: o problema da verificação de desempenho. O agente regulador

somente pode comparar desempenho realizado ex post contra estimativas de risco ou perdas

máxima ex ante. A menos que a perda máxima seja fixada em valor extremamente alto,

sempre haverá instâncias em que a perda excederá o limite, mesmo com um modelo

corretamente calibrado. A chave está, pois, em separar as boas intenções da má sorte de

comportamento descuidado ou imprevidente! Como balizar julgamentos arbitrários nesta

zona cinzenta? Eis a questão.

Depreende-se naturalmente do exposto até aqui, que a tônica por detrás dos informes

e regulamentos é a crescente ênfase nas funções desempenhadas pela gestão de risco, e seu

processo, como contribuição para o aprimoramento do controle dos riscos de mercado

através de métricas VaR, ainda que em forma relativamente incipiente. O que é
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absolutamente cristalina, é a constatação de que esse movimento em prol de melhor controle

se dá por decorrência direta dos mercados de derivativos, em que estes acabam por

preencher também uma importante função social, além da sua óbvia função econômica.

As reações da iniciativa privada

Em 1993, o Grupo dos Trinta (G-30), um grupo consultivo de banqueiros,

financistas e acadêmicos de renome das nações industriais líderes, emitiu um relatório sobre

derivativos. O relatório conclui que os derivativos desempenham uma função econômica

favorável e substancial, ainda que de dificil quantificação. Além do mais, é a visão geral do

G-30 de que os derivativos não introduzem novos riscos, em adição aos já presentes nos

mercados. O relatório também prescreve orientações para a gestão de derivativos, que, por

serem princípios práticos consistentes, são igualmente válidos para qualquer portfolio,

contendo, ou não, derivativos.

A principal recomendação do G-30 consiste na valorização de posições aos preços

de mercado, e a avaliação de riscos financeiros pelo uso de um sistema de métrica Vak: Nos

EUA, recomendações similares têm sido manifestas pelas agências de rating, Moody's e

Standard & Poor' S.

Para transações de derivativos negociados em balcão (OTe) pode-se notar também a

similar manifestação pela Associação Internacional de Swaps e Derivativos (ISDA), além do

Grupo de Políticas sobre Derivativos (DPG) (EUA, formado em agosto de 1994) que propôs

medidas internas de risco para uso na determinação de reservas de capital para um certo

conjunto de instituições financeiras americanas. Este mesmo Grupo, em 1995, através do

documento "Framework for Voluntary Oversighf', também estatui padrões comuns para a

comparação de riscos de mercado entre empresas; e advoga uma métrica VaR para a

quantificação dos riscos.

Em outubro de 1994, o banco americano J.P.Morgan lança no mercado seu sistema,

denominado de RiskMetrics, essencialmente um repositório de dados estatísticos atualizados

diariamente, e está disponível gratuitamente pela InterNet para o público interessado. Para
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produzir suas próprias avaliações de risco, usuários necessitam de programas de computador

para integrarem a matriz de correlação oferecida aos próprios cálculos de suas posições.

Em contraste com esse sistema, o banco americano Bankers Trust tornou disponível

seu sistema, denominado RAROC 2020, que é baseado em sua experiência interna em gestão

de risco. O sistema integra cálculos da métrica VaR com as previsões de volatilidade para a

quantificação dos riscos. É extremamente sofisticado, pois incorpora ativos com

distribuições não normais de retornos, ou de payoffs não lineares (e.g., opções).

Como observação final para essas iniciativas com forte conteúdo de marketing

(naturalmente invocadas em decorrência da saudável concorrência setorial), não poderíamos deixar de

salientar um outro beneficio em favor das instituições financeiras, em adição ao óbvio da

estratégia. Na esteira da atividade de:

• promover maior transparência dos riscos de mercado

• assistir instituições interessadas em aprimorarem suas medidas e a publicarem
seus fiSCOS

• induzir, eventualmente, a introdução e a adoção de uma métrica padrão da
indústria

pode prevenir pelo próprio auto-controle, restrições mais "duras" sobre o mercado

financeiro, por iniciativa de legisladores e agentes reguladores.

Evolução das abordagens: a âncora contábil

A abordagem convencional e bem estabelecida de observar riscos de mercado na

indústria bancária é denominada de Gestão de Ativos e Passivos (GAP). Esta consiste na

previsão de rendimentos sob condições (ou cenários) de preços e taxas de mercado

predeterminados. Rendimentos são aqui definidos como os rendimentos apresentados nos

Demonstrativos Econômico-Financeiros (DEF) da empresa, usando os princípios de

çontabilidade generalizadamente ªceitos (doravante referidos pela sigla peGA). Sob tais

princípios, transações são registradas pelo valor histórico mais ou menos as variações por

competência (em inglês, accrual items), enquanto que uma pequena fração dos itens, os

instrumentos negociáveis (em inglês, trading items), são valorizados a preços correntes. Como
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neste caso somente se contabiliza canonicamente os rendimentos à medida de sua realização,

a simulação da receita deve ser executada em horizonte temporal extremamente longo (em

geral), i.é, até que a maioria das transações nos registros vençam. De qualquer forma, é

inescapável o fato de que, conforme os peGA, não se contabilizam as variações de valor

(receita não realizada), e portanto, impõe-se a necessidade de um sistema extra-contábil

para os efeitos de gestão de risco de mercado. Posições de ativos negociáveis são

valorizados a mercado, e este valor é então sujeito a projeções de mudanças de curto prazo

para taxas e preços. O "curto prazo" é definido ou limitado ao tempo suficiente para cobrir

liquidações antevistas, ou para prover o hedge das posições, à medida das percepções e dos

cenários projetados.

A distinção entre ativos contabilizados por competência (os accrual items) e os

ativos negociáveis, e seu tratamento separado para a gestão do risco de mercado, levou a

complicações-particularmente quando transações classificadas como "ativos negociáveis"

(sob os peGA) são usados para travar transações classificadas como "accrual items". Em

um esforço para superar essa dificuldade, muitas empresas, especialmente aquelas com um

relativamente grande estoque de ativos negociáveis, expandiram o método para incluir os

accrual items, ao menos para os efeitos internos de relatórios de gestão de risco. Isto é feito

por estimativa do valor razoável de mercado dos accrual items, e das mudanças desse valor

sob diferentes cenários de curto prazo. Assim, podemos observar o início embrionário da

abordagem de gestão Value at Risk, que naturalmente daqui evoluirá.

A sutileza da evolução em relação ao GAP pode ser ressaltado como segue:

• A base de dados é essencialmente a mesma: o relevante portfolio em risco na
sua forma econômica "pura", i.é, o estoque de todos os ativos financeiros,
irrespectivamente de sua classificação contábil de acordo com os peGA

• para o GAP: o objetivo é apresentar a posição projetada no formato dos
demonstrativos econômico-financeiros da contabilidade financeira, e a
projeção se refere ao estado futuro no médio (e longo) prazo

• para o VaR, todavia: o objetivo é apresentar a projeção da alteração prevista do
valor de mercado no formato que convier aos operadores e gerentes, e a
projeção se refere ao estado futuro no curto (ou curtíssimo) prazo.

A figura abaixo sintetiza cabalmente as características acima expostas.
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Obviamente, o processo contempla dificuldades. Uma delas é que pode não ser trivial

valorizar, a mercado, certas transações, ou mesmo compreender seu comportamento diante

de certas circunstâncias de mercado para taxas e preços, como, por exemplo, depósitos à

vista (instrumentos do setor bancário de varejo). Quaisquer que sejam as dificuldades, porém, o

objetivo de obter uma visão integrada da exposição da empresa a riscos de mercado vale um

certo número de hipóteses, algumas das quais podem ser representações da realidade

bastante razoáveis.

Tendo em vista o exposto nas seções referentes às atividades regulamentadoras do

mercado financeiro, é perfeitamente aceitável a visão de que será uma questão apenas de

tempo para que, à luz da experiência com os sistemas VaR, os peGA sejam devidamente

ampliados para incorporar nos demonstrativos econômico-frnanceiros a quantificação dos

riscos em geral. Ou seja, crê-se possível que, em futuro mediato, a dicotomia de

procedimentos operacionais acima descrita, tenda a desaparecer, no sentido de que os

procedimentos de valorização da contabilidade gerencial se integrem com os da financeira,

se não se tornarem simplesmente unos, demonstrando o passado realizado em conjunto

com o futuro a realizar, este devidamente qualificado com probabilidades estimadas.

15



Capítulo 2

A métrica VaR

Características Gerais

o objetivo fundamental dos métodos Value At Risk (VaR) é a quantificação dos

riscos de mercado. Para a quantificação dos riscos são necessárias algumas definições: a

métrica propriamente dita, i.é, a regra computacional, e os parâmetros a ela associados.

Qualquer que seja a métrica adotada, a quantificação em si presta-se, conceitualmente, como

instrumento de vários propósitos, cujas justificativas se encontram no panorama histórico já

descrito:

• Relatórios Gerenciais

informar a alta administração dos riscos em curso por parte das operações
comerciais e de investimento

comunicar aos acionistas, em termos não técnicos, os presentes riscos
financeiros da empresa

. demonstrativos econômico-financeiros, que incorporam quantificação de
riscos financeiros, segundo os preceitos normativos e padrões
recomendados

• Alocação de Recursos

estabelecer limites máximos de posição para os operadores (perspectiva do
controle operacional)

orientar na partição dos recursos limitados de capital

auxiliar na decomposição incremental dos riscos, refletidos na exposição
total da empresa (perfil de concentração por fator de risco)

• Avaliação de Desempenho

administrar os incentivos adequados na tomada individual de posição por
parte dos operadores, tendo em vista o capital total associado em risco
(perspectiva da remuneração).

Ainda que a necessidade da quantificação dos fiSCOS de mercado tenha se

manifestado mais vigorosamente naquelas instituições financeiras que têm historicamente

operado derivativos, o método VaR, conceitualmente, independente da particular instituição
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tomadora da exposição. Destarte, encontra-se aplicação do método nos seguintes

participantes de mercado:

• Instituições financeiras

na gestão (centralizada) de riscos de portfolios compostos de grande
variedade e complexidade de instrumentos financeiros;

no planejamento tático de operações de engenharia financeira;

auxiliar na quantificação do risco de crédito de contrapartes

• Agentes reguladores

definição de critérios para o estabelecimento de reservas rmrumas de
capital, para garantia da integridade financeira das instituições reguladas
(risco sistêmico), dentro de limites considerados "aceitáveis"

• Empresas não financeiras

gestão (centralizada) de riscos de mercado em organizações atuantes
simultaneamente em diversos mercados mundiais (e.g., operações
globalizadas de multinacionais, sujeitas ao risco de câmbio)

estabelecimento de políticas de hedging (no caso de portfolio de pequena
complexidade)

• Administradoras de Fundos de Investimento

na explicitação dos riscos de portfolios de investidores institucionais,
desmembrados por tipo ou classe de ativos, por gestor, por fator de risco,
etc.

À vista desta amplitude de utilização, e de sua importância na condução dos

negócios em geral, passaremos em revista, a definição formal da métrica, sua

implementação, em que considerações técnicas e organizacionais são expostas de forma

condensada, e os problemas de interpretação e riscos inerentes, a ela associados.
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Definição

Encontram-se diversas formas de frasear a presente métrica dos riscos de mercado.

Entre todas, prefiro a conceituação formal e direta da que segue.

Seja:

zz» dado um determinado portfolio de instrumentos financeiros quaisquer, no
instante de tempo to

=> conhecida a função de densidade de probabilidade (fdp) dos valores de
mercado V desse portfolio, em determinado instante de tempo tI futuro

=> dado um valor qualquer do portfolio (denominado de valor de referência e
denotado por Vref)

=> um valor porcentual a (com O< a < 100% )

então define-se VaR ao montante obtido de

-co

VaR = V,ef - V· onde o valor V· satisfaz aP(V <V·) = a %

v'

P(V < V·) = f fdp(V)dV

Denomina-se o intervalo de tempo t, - to de horizonte temporal da métrica.

Em poucas palavras, a perda, que o portfolio pode vir a incorrer em relação a Vref .•.

ao final do horizonte temporal estabelecido, é maior do que o montante VaR, com

probabilidade de a % de ocorrer.

A clareza e a simplicidade dessa definição escondem dificuldades de implementação,

que teremos oportunidade de verificar mais adiante.

Conforme a escolha de Vref obtemos novas designações para o correspondente

valor.

Caso designemos como valor de referência o valor do portfolio em to, Vo= V (t o) ,

então teremos IVaR(Absolute) = Vo - V·I.
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Caso o valor de referência seja o valor esperado do portfolio em tI' então teremos

IVaR(Mean) = E(V) - v·l. Em ambos os casos, encontrar VaR é equivalente a identificar o

valor V·, tal que satisfaça aP(V < V·) = a % .

A figura abaixo sintetiza, de forma cristalina, todos os conceitos enunciados.

v

············j·vaR(mean
J

.... :.~~

VaR(AbsoluteJ

Implementação: a faceta técnica

t

Como já visto anteriormente, há dois passos na quantificação dos riscos de mercado.

Primeiramente, todas as posições precisam ser valorizadas a mercado, e em segundo

momento, é necessário estimar-se a variabilidade futura do valor de mercado, calculada de

acordo com os requisitos da métrica adotada.

No que tange a valorização, ativos negociáveis são valorizados ao seu preço/taxa

corrente como cotados nos mercados secundários líqüidos. Na falta de um mercado

secundário líqüido (o que implica não haver valor de mercado), os correspondentes ativos

são valorizados ou por "balizamento" em posições equivalentes, ou por decomposição em

partes para os quais existem preços de mercado secundário. A "pedra fundamental" mais

básica é um único fluxo de caixa com um dado vencimento e respectiva moeda do

pagamento. A maioria das transações podem ser descritas como uma combinação de tais

fluxos de caixa, e assim essas transações são passíveis de serem aproximadamente

19



valorizadas como a soma dos valores de mercado dos fluxos de caixa componentes.

Somente derivativos, lançados sobre ativos subjacentes não negociados no mercado aberto,

não podem ser valorizados dessa forma simples. Neste caso é imprescindível a necessidade

de um modelo de precificação para a obtenção das variâncias e covariâncias dos preços e

taxas que afetam o valor desses derivativos.

No que tange à estimativa da variabilidade dos fatores de risco, as alterações

potenciais nos preços ou taxas são obtidas ou por cenários específicos, ou por um conjunto,

adrede preparado, de estimativas de variâncias e covariâncias. O valor de uma posição, que

dependa de um ou mais preços e taxas, será a combinação algébrica dos valores

correspondentes a cada um das várias taxas e preços, em seus respectivos cenários ou "base

de dados" estatísticos.

Há várias abordagens alternativas presentemente em uso para a estimativa dos riscos,

e a maioria dos praticantes seleciona aquela que lhe convém, levando em conta: suas

necessidades específicas, os tipos de posições e ativos que detêm, e seu desejo de trocar

acuracidade por rapidez (ou vice-versa), entre outras considerações. A variedade de

métodos é decorrente do fato de ser possível combinar, conforme os critérios adotados, os

dois modelos referentes às estimativas:

• das variações no valor dos instrumentos financeiros, em função dos
movimentos dos preços de mercado subjacentes

• das variações de cada um dos preços de mercado.

A estimativa direta das variações no valor do portfolio, resultantes dos movimentos

de preços de mercado, é obtida basicamente de duas formas:

• método analítico

• método de simulação.

O método analítico de obter a variação estimada do valor II, em sua essência,

corresponde a utilizar uma aproximação em base na expansão de II(x,y, ... ) na série de

Taylor correspondente (desprezando-se as derivadas parciais de 2ª ordem, e superiores, cruzadas entre

as variáveis), dada por
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tomando-se alguns termos t». ,ny., ... ) para cada variável (x,y, ... , respectivamente).

ain
--o são as sensibilidades de ordem i do valor TI em relação ao correspondentea I.

preço ou taxa, e 6_ é a variação desse preço ou taxa. As variáveis, denotadas por x,y, ... ,

são quaisquer preços e taxas escolhidos em razão de seu "poder explicativo" do

comportamento do valor de TI. No caso de opções, a sensibilidade de li! ordem é o

parâmetro convencionalmente designado por 6 (delta), e a de 2i! ordem por r (gama), se

forem em relação ao preço do ativo subjacente. A abordagem analítica exige que posições

sejam agregadas de alguma forma para permitir que estimativas de variações de taxa possam

ser aplicadas. Este método claramente parte do pressuposto de que a função analítica

(possivelmente ajustada sobre a série temporal observada do valor do portfolio), baseada na história

passada registrada, modela também o comportamento futuro desse valor, de tal sorte a

produzir uma estimativa razoável, e aceitável praticamente, do valor projetado no horizonte

temporal de interesse, para variações da variável de referência.

o método de simulação, também referido como método de valorização total,

também se apoia na história pregressa registrada do valor do porifolio, contudo, como o

próprio nome indica, ao pretender modelar o processo quanto a sua variabilidade, o valor

futuro é estimado simulando-se algum modelo do processo, que por construção terá alguma

aderência (estatística) com o passado observado, e se crê ter validade para estimar o valor

futuro. Inclui desde a simulação histórica até a criação de distribuições de retornos com base

em um banco de dados de volatilidades e correlações, apuradas de séries temporais

históricas de preços e taxas.

Para a estimativa direta dos potenciais movimentos dos preços de mercado utiliza-se

os mesmos métodos já citados, porém agora em um nível mais elementar, pois o valor do

porifolio resultará indiretamente apurado, i.é, somente após a aplicação daqueles métodos

para a estimação dos diversos preços e taxas exigidos pelos correspondentes ativos
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componentes do portfolio. No caso da aplicação de simulação histórica, esta abordagem não

faz suposição alguma quanto à distribuição dos retornos dos ativos. Os diferentes preços e

taxas históricos são amostrados de séries temporais, que contemplam os mais diferentes

horizontes e freqüências de amostragem. Essa desuniformidade de critérios da "base de

dados" introduz complicações adicionais, além da dificuldade implícita da definição da

extensão do período histórico da série, que será utilizado nos cálculos. Esses períodos

tipicamente podem retroceder no tempo de 6 meses a até 2 anos. Enquanto a simulação

histórica quantifica o risco por replicar um caminho histórico específico da evolução do

mercado, a abordagem da simulação estocástica tenta gerar muitos outros caminhos de

retornos de mercado. Esses retornos são gerados pelo uso de processos estocásticos

definidos (e.g., que taxas de juros seguem um random walk), e parâmetros estatísticos que

dirigem o processo (e.g., média e variância de uma variável aleatória). A esta abordagem

estocástica dá-se o nome de simulação de Monte Carlo.

Pode-se acrescentar, ao já exposto, os seguintes refinamentos aos resultados por

aqueles gerados: volatilidade implícita e cenários de teste de stress. Alguns praticantes

buscam no mercado uma indicação, uma sinalização, da potencial distribuição futura de

retornos. A volatilidade implícita, extraída de um particular modelo de precificação (e.g., de

Black-Scholes, para opções), é aceita como uma previsão da volatilidade futura. Ou então,

as volatilidades implícitas são freqüentemente usadas em comparação às históricas para

refinar a análise de risco. Contudo, volatilidades implícitas não são presentemente utilizadas

para orientar modelos VaR mais abrangentes, pois isso exigiria a observação de preços de

opções lançados sobre todos os ativos componentes do portfolio. Infelizmente, o universo

de preços de opções consistentemente observável não é tão amplo assim; em geral somente

opções negociadas em bolsa são fontes confiáveis de preços. Em particular, o número de

correlações implícitas que podem ser apuradas de preços de opções negociadas em bolsa é

insignificante, se comparado ao número exigido de correlações para estimar riscos em

portfolios contendo muitos tipos de ativos.

Por fim, muitos modelos de gestão de riscos adicionam movimentos de preços e

taxas, segundo prescrição arbitrária do usuário, com o intuito claro de testar o efeito do que
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ocorreria no caso de padrões históricos não se repetirem. Alguns cenários são escolhidos

subjetivamente, enquanto que outros recriam crises e eventos históricos passados. Neste

último caso, tais cenários são designados de testes de stress, e são uma componente integral

de um processo de gestão de riscos bem desenvolvido.

Como se pode depreender do exposto, a seleção do método apropriado de estimação

não é, em absoluto, imediata e direta. O julgamento dos méritos da escolha do método será

sempre importante. Compromissos de custos vs. beneficios são diferentes para cada

participante do mercado, dependendo de sua posição nos vários mercados participados, o

número e os tipos de instrumentos negociados, e a tecnologia disponível. Diferentes

escolhas podem ser feitas, mesmo em diferentes níveis de uma organízação, dependendo dos

objetivos. Enquanto a mesa de operações de um banco pode precisar a estimação de risco

envolvendo simulação sobre um portfolio relativamente pequeno, a alta administração pode

optar por uma abordagem analítica, que seja tanto oportuna e eficiente, do ponto de vista de

custos. É importante para a alta administração distinguir a ordem de grandeza de um risco,

se de 5 ou de 50 milhões, porém é irrelevante fazer a distinção de acuracidade, entre ser 20

ou 21 milhões; desde que, é claro, os custos, esforços e requisitos de acuracidade e

oportunidade de cada abordagem sejam suficientemente díspares para merecerem a

consistente ponderação.

Implementação: a faceta organizacional

O arcabouço descrito na seção anterior depende de uma estrutura organízacional

(divisão funcional com seus procedimentos operacionais e relações humanas), e infra-estrutura de

sistemas de TI (equipamentos e programas), para sua implementação. Para melhor visualizar

a inter-relação dos diversos subsistemas envolvidos na captação e processamento dos dados

necessários, considere-se a figura abaixo.

A estrutura típica consiste de 3 partes. O subsistema relativo ao mercado tem a

função de captar, filtrar e armazenar os dados de preços e taxas de mercado. Dados de

mercado podem ser "puxados" tanto de serviços tradicionais de divulgação de dados

(agências noticiosas, entre outros), quanto fontes de dados on-line (e.g. Reuters, Telerate
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ou Knight-Ridder), que crescentemente oferecem os dados já em formato digital, adequado

para a alimentação direta de programas de recuperação on-line de dados, em oposição ao

clássico formato "analógico" de terminal de vídeo (dumb terminal). O subsistema relativo às

operações tem a função de repositório de todas as operações negociadas, que são

registradas pela mesa de operações para subseqüente envio para o processamento do back

office. Este subsistema faz o desmembramento das operações em componentes elementares

de fator de risco, para sua utilização no modelo de quantificação. Tal processo, em geral,

simplifica posições complexas em unidades mais adequadas ao modelo adotado, e, portanto,

não se presta como fonte auxiliar para os sistemas de precificação dos operadores. O

subsistema restante tem a função de efetivamente implementar o modelo e a métrica VaR

sobre um conjunto definido das operações emportfolio.

Capta
Filtra Desmembra

Armazena Subsistema
"Quantificação"

Repositório Modelo, Componentes
Dados de Métrica de risco
Mercado

Subsistema Subsistema
"Mercado" "Riscos"

VaR

Mesa de Back
operações Office

Repositório
Operações

Como é aparente do acima esboçado, a adoção de uma métrica VaR, e seu

correspondente modelo de quantificação associado, tem implicações organizacionais
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profundas, e sua implementação não admite a abordagem de execução em pequenos passos

incrementais. O nível exigido de integração é tal que se torna imprescindível o envolvimento

dos altos escalões gerenciais da organização, para que o projeto seja bem sucedido. Isto,

sem deixar de levar em conta a exigência adicional de que a "filosofia" VaR deve ser

suportada por toda a cultura, e tecnologia, da instituição. A componente tecnológica (de

sistemas de informação) é assaz vital, e exige vultosos investimentos, pois, em adição aos

sistemas acima, devem estar operacionais os seguintes sistemas:

• da mesa de operações, usados pelos operadores para avaliar, fechar e
acompanhar suas operações

• do back office, usados para a liqüidação das transações envolvidas em cada
operação fechada (verificação de detalhes, lançamento e notificação das partes), e
devido registro nos livros da instituição.

o grande desafio é a integração de todos esses sistemas. Integração envolve a

automatização do fluxo de dados associado a cada operação transacionada, enviando os

respectivos dados para os diversos subsistemas de apoio (back office) e quantificação de

risco, e para o devido processamento e registro, com "absoluta" integridade, i.é, com

segurança contra perda, adulteração e fraude.

o presente momento histórico impinge aos mercados em geral, e aos financeiros em

particular, um requisito adicional, em face da globalização. É o requisito da centralização de

dados. Os produtos em geral são compostos de partes produzidos em vários locais distintos,

para montagem em outro local, e, finalmente, distribuição e venda em ainda diversos locais,

possivelmente, diferentes dos anteriores. A logística, para a coordenação de todas as

operações intervenientes, exige um grau de integração somente alcançável com a

centralização. Analogamente, com a globalização dos mercados financeiros, investidores

diversificados estão cada vez mais expostos a novas fontes de risco, tal como o risco de

câmbio. Ou então, mesmo unidades descentralizadas de negócio de uma multinacional,

podem localmente gozarem um perfil de concentração de fatores de risco perfeitamente

aceitável, contudo, quando todos os riscos das unidades são agregados, consolidadamente

elas podem infligir um perfil menos aceitável à corporação. Assim, observa-se uma tendência

marcante nos mercados para, crescentemente, passar-se a quantificar a exposição ao grau
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máximo possível de agregação dos riscos adquiridos por toda a organização. Em outras

palavras, o portfolio objeto de quantificação (da definição da métrica no início deste

capítulo) representa, mais freqüentemente, o conjunto exaustivo de todos os ativos

financeiros, em carteira pela organização, como forma de se precaver para surpresas (e.g.,

riscos de crédito decorrentes de riscos de mercado).

Riscos inerentes

Embora o método VaR ofereça uma pnmeira linha de defesa contra riscos de

mercado, definitivamente não é uma panacéia. Ignorando-se a classe dos riscos estratégicos

(em suas duas variedades de riscos: políticos e regulatórios), cuja modelagem é

indiscutivelmente impossível, que, por si sós, são capazes de invalidarem qualquer método

de estimação em seu nascedouro, o método VaR apresenta diversos riscos inerentes em sua

utilização, todos relacionados com a nossa incapacidade de resolver o dilema fundamental:

como estimar ex ante o estado futuro de um sistema, com base apenas em dados ex post

amostrados do sistema.

De maneira geral, os riscos inerentes podem ser classificados como:

• Risco de evento extraordinário, e de estabilidade

A principal desvantagem dos modelos baseados em dados históricos é a
hipótese de que o passado recente é uma boa projeção da aleatoriedade
futura. Não há, obviamente, garantia que o futuro não contenha surpresas. As
surpresas podem tomar duas formas: por eventos extraordinários únicos (tais
como a desvalorização ou moratória), ou mudanças estruturais (a libra "sair"
do EMS). O risco de estabilidade resulta da hipótese de parâmetros serem
constantes no tempo, e, em geral, é uma simplificação que não subsiste em
situações incomuns de mercado por conta de eventos extraordinários.
Modelos que tomam volatilidades implícitas como parâmetro são obviamente
mais imunes a este risco.

• Risco de transição

Risco de transição ocorre quando há uma nova política, uma nova
regulamentação, a implementação de um novo sistema, a expansão em novos
mercados ou produtos, ou uma mudança organizacional, entre outros
exemplos de transições abruptas que introduzem novos fatores de risco. A
razão subjacente é que os controles existentes lidam com os riscos existentes,
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e não lidam necessariamente com os novos fiSCOS, sem que sejam
adequadamente revistos.

• Risco de extrapolação

Risco de extrapolação ocorre quando se extrapola riscos diários para a
estimação de riscos em horizontes mais longos. As hipóteses para a
estimativa extrapolada podem não ser verdadeiras, ou razoáveis.

• Risco do algoritmo

Risco do algoritmo ocorre quando o modelo escolhido resulta impreciso ou
inadequado para sua aplicação nas condições efetivas de mercado. Este é o
risco de modelagem em sua forma mais pura.

• Risco de estimação de parâmetros

Risco de estimação de parâmetros resulta da imprecisão na quantificação dos
parâmetros, em geral, pela incapacidade de se observar diretamente seus
valores reais, e, portanto, há necessidade de se usar proxies, além de incorrer
em erros aleatórios devidos a variações de amostras, e eventualmente
introduzir correlações espúrias não detectadas entre parâmetros

• Risco de levantamento de dados

Risco de levantamento de dados ocorre quando se usa um conjunto particular
de dados, escolhido arbitrariamente, ou obtido por amostragem "viesada",
porém não representativo da "generalidade intrínseca" da variável.

Deve, pois, resultar claro que, a despeito de todo o respeito e autoridade inspirados

pelo formalismo e rigor da definição da métrica VaR, sua implementação deveria ser

colocada na correta perspectiva de aproximação de primeira ordem. O fato de que o valor é

calculado por um método estatístico, não deveria jamais esconder o fato de que apenas é

uma estimativa.
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Capítulo 3

Anatomia dos Riscos de Mercado

Os riscos financeiros

Genericamente, os riscos financeiros (a variabilidadedos resultadosfinanceirosem funçãode

mudanças de estado nos mercados financeiros operados) podem ser agrupados sob diferentes

taxonomias, conforme o ponto de vista escolhido para refletir, em perspectiva, as várias

classes de mudanças de estado. A classificação abaixo elabora sobre a apresentada em Jorion

[1997, p.15]:

• Risco de mercado

Risco de mercado resulta da variação no valor de um portfolio qualquer de
ativos e passivos financeiros, em função de variações nos preços' desses
instrumentos.

Dentre as diversas óticas mais particulares de interesse, pode-se encontrar
denominações específicas para subconjuntos de riscos de mercado, e.g., risco
de base (riscoassociadoa hedge usandocontratosfuturos, em que a diferença entre o
preço spot do ativo travadoe o preçofuturo do contratousado (a base) é incerta [v. Hull,
p.32]). Por outro lado, pode-se explicitar a fonte do risco de mercado,
qualificando-o especificamente como o risco associado a essa variável
financeira, já que é (por definição) um preço da economia. Assim, têm-se o
risco da taxa de juros, e o risco cambial ou de taxa de câmbio, para indicar o
reflexo (total ou parcial) desse(s) preço(s) no valor em questão.

É costume, também, referir-se a componentes do risco de mercado "total",
correspondentes às parcelas que comparecem nas expressões analíticas, e,
individualmente, têm denominações próprias (e.g., os parâmetrosgregos), como
elas próprias sendo um risco, identificando-as como o risco da parcela, a
exemplo de risco gama, risco vega, etc. Se pode, obviamente, levantar
objeções quanto à propriedade de as assim designar, porém a praxe de
mercado já as consagrou. Outra extensão de conceito se aplica para hipóteses
ou simplificações introduzidas por modelos de cálculo, em que, por exemplo,
a expressão risco gama indica o fato de haver-se desprezado a parcela não
linear (em geral a sensibilidadede 2ª ordem) na quantificação do risco de
mercado.
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• Risco de crédito

Risco de crédito (da perspectivado credor por empréstimo direto) resulta da
probabilidade do devedor vir a faltar, ou ser impedido (por forças fora de seu
controle), a cumprir suas obrigações relativas ao crédito contraído. Ou, risco
de crédito (da perspectivado credor por aquisiçãode título de crédito) resulta na
probabilidade de desvalorização dos títulos de crédito, em razão da
classificação "para baixo" da qualidade do crédito do emissor, por parte de
agências de credit rating, ou por dificuldades financeiras (incluindo-se
concordata e falência).

A definição acima leva em seu bojo o chamado risco de soberania, em que a
liqüidação do crédito é impedido por decisão conjuntural de autoridade
governamental competente (a exemplo de controle de remessa de divisas).
Afora razões externas à instituição, o risco de crédito pode tomar duas
formas, conforme o timing das obrigações intervenientes: risco prévio à
liqüidação, e risco de liqüidação. A primeira forma corresponde à situação
clássica de default por parte do devedor. A segunda forma, também
conhecida como risco Herstatt, é característica de transações internacionais
com diferença significativa de fuso horário entre as partes, de tal sorte a ser
possível uma contraparte incorrer em falta, por não encerrar (ou não
conseguir encerrar) o cumprimento do contrato, após a parte "mais cedo" ter
satisfeito sua obrigação, frustrando a liqüidação. (A origemdesta situaçãoestá na
falênciadoBancoHerstattem 1974, apóso recebimentode inúmerospagamentos,porém
antes da realização da contrapartida correspondente; este evento, pelo seu efeito
potencialmentedesestabilizadordo sistemabancárioglobal,foi o impulsopara a criaçãodo
Comitêda Basiléia,que20 anosapóspromulgouas exigênciasde adequaçãode capital.)

É interessante insistir-se na distinção entre risco de crédito e risco de
mercado para uma instituição em dado contrato, chamando para a atenção do
seguinte detalhe: o risco de crédito resulta da possibilidade de
inadimplemento pela contraparte, quando o valor do contrato para a
instituição é positivo; no entanto, o risco de mercado resulta da possibilidade
de variáveis de mercado se moverem de forma a que o valor do contrato para
a instituição se torne negativo. Esta distinção explicita, de maneira cabal, o
fato de que riscos de mercado podem ser protegidos (hedged) pela
negociação de contratos em posição complementar (i.é, opostaquantoaos efeitos
econômicos), enquanto que riscos de crédito não podem ser protegidos
(hedged).

• Risco de liqüidez

Risco de liqüidez pode-se referir a duas perspectivas: a do mercado/produto
e a do fluxo de caixa/origem de recursos.

A primeira perspectiva é essencialmente de natureza mercadológica, válida
para produtos quaisquer (incluídos os financeiros), e se refere à não
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"capacidade de troca" do produto (conversão de produto em meio de troca
monetário), aos preços prevalecentes de mercado, em razão de insuficiente
atividade do correspondente mercado do produto, ou então, se refere à
condição tal dos preços de mercado do produto (estado de "baixa"), que
implique baixo volume de negociação por parte dos "comprados", pois ao
carregarem a posição, ao aguardo de melhores condições, tentam minimizar
suas perdas, se não puderem escapar delas. Nesta última acepção, a iliqüidez
não é absoluta, mas relativa, pois somente existe frente aos interesses de um
subconjunto de participantes de mercado.

Por outro lado, a segunda perspectiva, financeira por excelência e clássica, se
refere à incapacidade da instituição fazer frente às suas obrigações imediatas
de caixa. Esta situação, em geral, implica a venda prematura de ativos, a
preços desfavoráveis, para a devida cobertura de suas obrigações (em geral,
não planejadas ou previsíveis) incorrendo a instituição, pois, em realização de
perdas, que, em outras circunstâncias menos prementes, poderiam ter sido
rninirnizadas ou evitadas.

• Risco operacional

Risco operacional se refere à possibilidade de perda resultante de sistemas
inadequados, falha gerencial, controles defeituosos, fraude ou erro humano.
Neste conjunto de riscos se incluem o risco de modelagem (errosnos resultados
produzidospelomodelo,querpor errode design, quer por erro de implementação),risco
de execução (operaçõesque sofrematrasos,penalidades,ou outras falhas durante sua
execução,i.é, processamentopeloback office), bem como o risco tecnológico (tanto
dopontode vistado custode substituiçãode equipamentostomadosobsoletospela avanço
tecnológico,quanto da necessidadede proteger a integridade dos sistemas e dados
armazenadoscontra acessosnão autorizadosou a adulteraçãode registros, ou sua perda
devidoa desastresnaturais,ou acidentesenvolvendoindivíduoschaves).

A proteção contra o risco operacional consiste na redundância de sistemas,
clara separação de responsabilidades com fortes controles internos, e a
periódica revisão da estrutura e dos planos contingências para cada evento,
por simulação sem prévio aviso e "real" dos eventos contingentes (a exemplo
dosfire drills).

• Risco legal

Risco legal ocorre quando uma parte ajuíza processo, pretendendo a
anulação da transação geradora de perdas, com alegação em alguma doutrina
de inimputabilidade de responsabilidade (a exemplodo pleitoultra vires, admissível
na legislaçãobritânica), ou o ressarcimento ou a responsabilização (ou ambas),
por perdas incorridas, alegadamente por conta de atos exorbitados pela parte
processada.

Tal risco tem seu nascedouro no hábito desagradável (dependendo do ponto
de vista, é claro) de investidores, que sofrem grandes perdas, em obterem
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judicialmente a anulação da transação. Em um caso recente na Grã-Bretanha
referente a municipalidades, estas tiveram ganho de causa em seu pleito ultra
vires, e, em decorrência, não arcaram com o ônus do prejuízo, e este foi
"devidamente absorvido" pelas contra-partes. O exemplo ilustra a tênue
separação existente entre o risco legal e o risco de crédito.

Em outro caso, pode-se citar o processo movido por um acionista contra os
executivos da Procter & Gamble, responsabilizando-os pelos prejuízos de
US$ 195 milhões incorridos em swaps de taxas de juros.

Neste conjunto de riscos se inclui o risco normativo e regulatório (em livre
tradução do inglês para compliance and regulatory risk) relativo a atividades
conducentes a violações de regulamentos ou normas governamentais (tais
corno manipulação de mercado, insider trading ou restrições de
conformidade), e cuja responsabilidade é apurada em juízo.

À vista da classificação acima e suas definições, relembramos que o foco da métrica

VaR recai sobre os riscos de mercado. E conforme a métrica adotada para o valor, pode-se

obter o risco de mercado medido de forma absoluta (em moeda sonante) ou relativa a um

índice referencial (benchmark), refletindo o erro ou desvio de trajetória (tracking error) frente ao

comportamento do índice de mercado.

Genericamente, os riscos de mercado advêm de 4 fontes de risco:

• o risco da taxa de juros

• o risco da taxa de câmbio

• o risco dos preços das ações

• o risco dos preços de commodities.

Qualquer que seja a variável financeira de interesse (taxa, preço do ativo subjacente,

valor do instrumento), a variabilidade (o risco) dessa variável é medida por uma métrica

comum de dispersão em torno da média (estimada): o desvio padrão da variável, denotada

por c (sigma), também denominada de volatilidade.

Lucros e perdas podem ocorrer através da combinação de 2 fatores: a volatilidade

da variável financeira subjacente, e a exposição a essa fonte de risco. Enquanto que

participantes não detêm controle algum sobre a volatilidade de variáveis financeiras, eles

podem ajustar a sua exposição a essas fontes de risco (e.g., através de derivativos). A
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métrica VaR capta o efeito combinado da volatilidade do fator de risco subjacente e da

exposição a esses fatores de risco.

Métricas lineares pontuais de exposição a movimentos do fator de risco subjacente

aparecem sob diferentes matizes: para instrumentos de renda fixa, a exposição a movimentos

nas taxas de juros é chamada de duration; para instrumentos de capital, a exposição é

chamada de risco sistemático, e designado por f3 (beta), de acordo com o modelo CAPM;

para instrumentos derivativos, a exposição a movimentos no valor do ativo subjacente é

chamado de delta (~). As sensibilidades de 2i! ordem são chamados de convexidade e

gama (r) para instrumentos de renda fixa e derivativos, respectivamente. Para

quantificação do risco de mercado segundo a métrica VaR, outras considerações se aplicam,

e são objeto da seção subseqüente, que elabora sobre o substrato teórico presente no

arcabouço do modelo utilizado no RiskMetrics.

Quantificação do risco de mercado

o conceito de VaR é bastante simples, pois, basta

1. determinar a função densidade de probabilidade dos, digamos, payoffs do
portfolio (forma absoluta da métrica) dentro do horizonte temporal

2. sumariar essa distribuição com uma única estatística, através do valor VaR,
conforme a definição da métrica.

Dado que VaR é baseado na distribuição probabilística do valor de um portfolio,

este, por definição, não está limitado a uma única classe de instrumentos fmanceiros, ou a

uma única fonte de risco de mercado. Cada instrumento tem sua própria distribuição de

preços próprios, e estes preços, por sua vez, podem ser função de outros preços e variáveis

de mercado, de ativos subjacentes àquela classe de instrumentos. Cada fonte de risco de

mercado (i.é, sejam os preços dos instrumentos da posição, sejam os preços dos ativos

subjacentes) contribui para a distribuição do valor do portfolio. (NB. O contexto esclareceráa

qual dessespreçosse está referenciandoespecificamentecomofatorde riscode mercado.)

Em face do desafio implícito na generalidade de sua definição, para a análise

subseqüente será necessário estabelecerem-se alguns alicerces, de notação e fundamentação
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teórica genérica, aplicáveis a portfolios, em preparação para a quantificação dos riscos de

mercado segundo a métrica Vali.

Seja dado um portfolio II composto de N instrumentos financeiros (contratos

"indivisíveis", enquanto instrumentos negociáveis) quaisquer. O valor desse portfolio, em dado

instante de tempo, Vn(t), é função do preço unitário V'; (t) de cada instrumento i

(i = 1,2, ... ,N), e da posição (quantidade exposta líqüida) em cada instrumento, denotada

N

Vn(t) = Lni -rs»
i=1

e, se esta posição for invariante para os efeitos de apuração do reflexo de variações dos

preços dos instrumentos, em um intervalo de tempo dt, então, genericamente, vale que o

retorno Pn, oferecido por este portfolio, é função linear dos retornos individuais de cada

instrumento p., ou seja

onde wj = ni
• V'; tal que ±Wj = 1, são os fatores de proporcionalidade da contribuição do

Vn i=1

retorno de cada instrumento para o retorno do portfolio. Utilizando-se notação matricial,

vem que

sendo w ~ l~J e p ~l~Jos vetores dos fatores de ponderação e dos retornos dos

instrumentos, respectivamente.

Para qualquer que seja a função densidade de probabilidade conjunta dos retorno

dos instrumentos, sempre vale que o valor esperado e a variância do retorno do portfolio

são dados por
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N

E(Pn) = LWi' E(p;)
i=l

N N-l N

Var(Pn) = LWi2• Var(Pi)+ 2· L LWi 'Wj' COV(Pi>p)
i=l i=l i=i+l

ou, usando notação matricial,

Var(Pi) COV(Pi,Pi+l)

COV(Pi+l.p,) Var(Pi+l)
, o vetor dos valores

esperados dos retornos dos instrumentos e a matriz de covariâncias, respectivamente.

Se definirmos a seguinte métrica, por analogia ao CAPM, dada por

p = Cov(Pi,Pn)
I Var(Pn)

poderemos medir a contribuição do risco de um instrumento i ao risco total do portfolio.

Este é chamado de risco sistemático do instrumento i vis-à-vis ao portfolio. Para se ter o

risco sistemático de cada instrumento, pode-se deduzir que

1p= L'W
Var(Pn)

e, por construção, resulta que wT
• p = 1, ou seja, que wi' Pi representa a fração de

Var(p n) devida ao instrumento i , e assim justifica a afirmação inicial.

Ainda que o formalismo anterior seja absolutamente genérico, a obtenção prática dos

valores para o valor esperado e variância do retorno do portfolio não é trivial, pelo simples

fato de que não se conhece a função densidade de probabilidade conjunta dos retornos dos

instrumentos, e, portanto, os valores esperados e a matriz de covariâncias devem ser
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estimados dos valores (preços ~) observados. Contudo, nem mesmo os valores dos fatores

de risco são observáveis em sua "plenitude", mas retirados apenas dos registros das

transações efetuadas. Ou seja, os valores dos fatores resultam ser uma amostragem de

valores dentre os possíveis no domínio do fator, cuja função densidade de probabilidade

subjacente também não é conhecida. Este desconhecimento leva a que se formulem

hipóteses acessórias, para permitir seu uso estatístico: os valores observados de

determinado fator, em cada período, são oriundos de mesma função densidade de

probabilidade (qualquer que seja esta), característica desse fator, que, em cada período de

observação, se repete idêntica e independentemente! Sob este substrato hipotético, podemos

estimar o valor esperado de uma amostra de valores do fator pela proxy da média aritmética

da amostra, e a variância da amostra pela proxy da média (reescalonada) dos quadrados dos

desvios da amostra em relação à média, que, em essência, são medidas centrais de

distribuições (teoricamente) estabelecidas, cujas variâncias são dependentes do tamanho da

amostra (número de observações). No caso da média da amostra sabemos que, pelo teorema do

limite central, sua distribuição amostraI independerá da função densidade de probabilidade

do fator e tenderá à gaussiana; contudo, para a variância da amostra, sua distribuição

amostral dependerá da função densidade de probabilidade do fator, e ainda que seu valor

esperado seja a "real" variância dos retornos do fator, sua variância somente será

computável com o conhecimento dessa distribuição. Considerações do mesmo jaez são

aplicáveis às covariâncias, que passamos ao largo, por não agregarem mais informação ao já

exposto.

Mora essa dificuldade de estimação, a métrica exige que conheçamos a função

densidade de probabilidade dos retornos do portfo/io para a determinação do valor

associado à probabilidade a (da definição da métrica), e isto implica que a posse apenas dos

valores (aproximados) para o valor esperado e a variância do retorno do portfolio não é

suficiente. Por outro lado, com a existência de derivativos na composição de um portfolio, a

função densidade de probabilidade do retorno do derivativo será uma função (não linear) da

função densidade de probabilidade do retorno do ativo subjacente, de acordo com a equação
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diferencial parcial de Black-Scholes, válida para a precificação de qualquer derivativo. Tal

relação funcional, pois, deve ser também incorporada em nossa análise.

Seja dada uma função qualquer que relacione o valor Vi do instrumento com o

tempo t e o preço Si do ativo subjacente. Podemos sempre aproximar a variação dl/, do

valor do instrumento, para correspondente variação dSi do preço do ativo subjacente no

intervalo de tempo dt, por (alguns) termos até 2i!. ordem da expansão de Taylor, dada por

av av a2v (dS.)2 . 1 2
dV ~-' ·dt+-' ·dS. +-'. ' =0 -di+ô ·dS+-·y .. (dS.)'at as' ts: 2 ' , 2' ,, ,

onde denotamos a sensibilidade (não estocástica) do instrumento relativa ao tempo por 0 i

(teta), e as sensibilidades de li!. e 2i!. ordens do instrumento relativas a Si' respectivamente,

por õ
i

(delta) e Y i (gama). Tais parâmetros, no caso de o instrumento ser um derivativo,

confundir-se-ão com seus homônimos (e também, homólogos), enquanto que, para

instrumento de renda fixa, Õ i e Y i serão, respectivamente, proporcional à duration e

homólogo à convexidade.

Manipulando algebricamente a relação anterior para explicitar o retorno P V, do

. fu - d dSi d . b' - fimstrumento em nçao o retorno Ps = - o ativo su jacente, a expressao ica
I S,

dV 0 ( 1 2)P =-' ~-' ·dt+l.· Õ.·p +_·y··S·p
VI V V "SI 2 I I SI

, I

onde li = ~ correspondente ao fator de alavancagem relativo ao ativo subjacente, ao se
I

deter posição no instrumento.

Se a relação entre dl/, e dSi for estritamente linear (para t constante), então Õ i

será constante (e não nula) e Yi será nulo. Nos demais casos, teremos uma relação

quadrática (por construção, ao limitarmos os termos da série) com o retorno do ativo subjacente, e

os parâmetros Õ i e Yi' genericamente, são funções de Si (e t).
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Com base na fórmula pregressa pode-se estender o raciocínio para portfolios parciais

compostos por posições em vários instrumentos contingentes ao mesmo ativo subjacente.

Assim, dado o seguinte (sub)portfolio composto de Ns posições com xk contratos do
I

instrumento k (k =1,2,... , N S ), todas contingentes ao mesmo ativo subjacente com preço
I

S;, seu valor é

NSI

VSI = LXk ,Vk

k=1

de onde se obtém, por dedução algébrica trivial, que

dVsl N
Si

I 0(sl) ( 1 2 )
Pv =--= ~rok 'Pv ~--·dt+I(S)· o(S) 'Ps +-'Y(S) ·S; 'Ps

Si V L..J k V i I I 2 I I
SI k=1 SI

NS;

I =~
N NS; », ,Vk

s;

0(SI) = LXk -e, , O(SI) = LXk -s, , Y(SI) = LXk 'Yk ro' -com (SI) V. e k -
VSIk=l SI k=l k=1

Desta forma, é possível tratar este particular (sub)portfolio como se fora um único

instrumento, utilizando-se os respectivos parâmetros agregados como representativos desse

"instrumento", no contexto de um (super)portfolio com posições neste "instrumento" e em

outros também. No que se seguir, assumiremos que tais agregações foram operadas, de

forma a ressaltar, em cada posição, a "consolidação" de todos os instrumentos contingentes

ao mesmo ativo subjacente.

Retornando a equação inicial, em que

N

Pn = LW; 'p;
;=1

e, por sua vez, assumindo, sem perda de generalidade, que cada P; seja contingente a S;, tal

que
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então, se os retornos p S estiverem sujeitos a algum processo estocástico, então pode-se
I

afirmar, genericamente, que o valor esperado e a variância dos retornos Pi' bem como a

covariância entre eles, são dados por

0(s,) ( 1 2 )E(p.)~_odt+l o Õ oE(p .)+_oy oS.oE(p)
I V (S;) (Si) S, 2 (S;) I Si

I

cuja computação dependerá da função densidade de probabilidade associada ao processo.

Para ilustrar, admitiremos que p S tem distribuição gaussiana com média J.l e desvio
/

padrão a. Neste caso, então, podemos produzir a seguinte tabela comparativa:

Estatística Instrumento i Ativo Subjacente

retorno Pi PSi

valor e (S) [ I 2 2] J.l

esperado
v,0dt+l(s,)o O(S,)°I-l-+"2°Y(S,)OSio(cr +1-1-)

variância
l(2s,)o[(O (S,) + Y (S,) oSi 01-1-)2+~o Y~S,)oS/ ocr

2 J cr
2 a2

skewness Cov(p"p;) - 2E(Pi) oVar(p;) O

Var~(Pi)

curtose 1+ Var(p;) - 4E(Pi) oCOV(Pi'P;) + 4E2 (Pi) oVar(p/) 3
Var2 (p;)

Deixamos de desenvolver algebricamente as fórmulas para a skewness e a curtose da

distribuição dos retornos do instrumento i, haja vista que não agregariam aos objetivos da

exposição, além de dificuldades estéticas na apresentação da tabela. E a razão, para a

inclusão desses "momentos" de 3ª e 4ª ordem na exposição, ficará adiante mais clara.
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Outrossim, considere-se o seguinte raciocínio. Seja a função densidade de

probabilidade conjunta dos retornos p i dada pela função f (p 1 " •• ,p i " •" PN ), e denotemos

por /; (p.) a função de probabilidade marginal associada ao retomo Pi' ou seja

-co -00

com
cof /; (pJdp; = I .

-co

Para cada função de probabilidade marginal fi (p.), seja o valor p; tal que

.
PIri; (Pi)dp; = a. Mas como, por definição, d~ =P;'V; = ~ (t + dt) - ~ (t), podemos
-co

estabelecer que a Perda; = ~ (t) - V;(t + dt) = -d~ = -p; .~ do instrumento i quando

N

p, = p; , é dada por IPerda;· = -p; .V; I. Como Vn(t) =Ln, . V; (t) então segue que
i=1

N N N
dVn = Ln; ·d~ => (-dVn) = Ln;. (-d~) =Ln; .Perda; «Perda-ç.

;=1 i=1 ;=1

Em particular, vale também para os p;, quando a perda do portfolio é dada por

N

Perdal; = L ni • Perdai .
i=1

Interpretemos o resultado anterior: como p; é o limite superior do intervalo de

retornos -oo<p; ~p; (na realidade, o limite inferior real é -1) tal que, com probabilidade a,

vale que (-Pi) ~ (-p;) , então, trivialmente, segue que (-p;). V; ~ (p;). ~ ou, finalmente,

N

que IPerda; ~ Perda;· I. Mas, Perda., = Ln; .Perda; e, assumindo, para efeito de
;=1

argumento, que os n; são positivos (i.é, posições "consolidadas" essencialmente compradas do risco),

implica que, com probabilidade a, IPerdan ~ Perda~ I. No caso em que n, é negativo ,
39
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(posição vendida) a perda, do ponto de vista do portfolio, é, de fato, um lucro, logo

reduzindo a perda total do portfolio, como seria de esperar (e perfeitamente captada pela

generalidade das fórmulas, ainda que a implicação anterior esteja prejudicada). De qualquer

forma, a interpretação que se pode extrair é: no caso em que todos os sinais algébricos

envolvidos, tanto das perdas dos instrumentos quanto das posições tomadas nesses

instrumentos, são tais que o pior caso ocorra, i.é, que Perdan ~ Perdal., então, neste

caso, o valor Perda; corresponde ao valor VaR (absolute) , conforme definição da

métrica, para este portfolio. Generalizaremos, porém, que, em qualquer caso e em primeira

aproximação, vale

N

VãR = Perdal; = Ln, . Perda;"
i=1

e, por extensão, definiremos para o "portfolio" composto somente do instrumento i, que

seu VãR é dado por

donde, finalmente, extraímos a identidade, ainda que intuitiva, que o VãR do portfolio é a

soma dos VãRi dos instrumentos, ponderados pelas posições tomadas, ou seja que

N

VãR= Lnj ·VãR; .
i=1

Esclareçamos porque VãR aproxima o real valor de VaR do portfolio. Para

simplificar a demonstração, idealizemos nosso mundo assumindo que a função de

probabilidade marginal de cada Pi é uma gaussiana com parâmetros u, e ai para média e

desvio padrão, respectivamente. Neste caso simples, prova-se facilmente (v. Apêndice) que

Ip; = /li + z" . a i I,onde z· é o valor obtido da função de probabilidade acumulada da normal
.

z

padrão N(O, 1), tal que <l>(z·) = f <l>'(x)dx = a.. Daí, resulta que
-00
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Mas, o valor real VaR do portfo/io é dado por VaR = -P~ .Vn = -Vn . (/-ln + z· . o n), já

que a função densidade de probabilidade do portfolio também é uma gaussiana, e

N

N N L:n)i';/-li
/-ln = E(Pn) = ~ wi . E(Pi) = ~ wi '/-li = i=l V

n

pois, em geral, Cov(p i> P j ) :;t: O para quaisquer P i e P i: Logo, fica que

e, portanto

corresponderia ao desvio padrão de um

portfolio em que todos os Pi fossem perfeita e positivamente correlacionados entre si !!!

Para os valores convencionais para a isso implica, em geral, que z· < O, e, se ni > O,

então vale que ã n > o n- portanto levando a que VaR - VãR < O, ou, finalmente

VãR > VaR. Contudo, quando ni < O é possível que, ao invés de superestimar o real VaR,

acabe por subestimá-lo, com erro significativo. Assim, em posições estritamente compradas,

a aproximação é conservadora; contudo, a fórmula obviamente não pode ser considerada

robusta generalizadamente. Nesse sentido, pois, talvez uma proposição conciliadora, com

caráter ainda conservador, poderia ser a de que se definisse

N

VãR= L:lnil·Vãl\
i=l
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e, desta forma, incorrer consistentemente no erro por estimação por excesso, como preço

pela robustez.

Com base nessas fórmulas, e tendo em vista suas limitações, podemos agora avançar

no cômputo do VãR do portfolio a partir dos VãR; .

Para cada instrumento i computamos, equivalentemente à tabela ilustrada, a

quádrupla de valores (valor esperado, variância, skewness e curtose) associadas à

distribuição do retorno p., e, assim, de posse deles, é possível localizar uma dentre um

conjunto de distribuições conhecidas, com os mesmos parâmetros estatísticos. No caso do

RiskMetrics, este se utiliza de um conjunto produzido pelo estatístico Norman Johnson, que

descreveu um processo de "casar" essa distribuição, caracterizada pela quádrupla acima, a

uma particular distribuição do conjunto [v. Manual, p.131].

De posse da estimativa dos parâmetros da fórmula analítica, que descreve a

distribuição dos retornos do instrumento, passa-se a computar o valor do retorno p;,

correspondente à probabilidade a, e, por fim, apura-se o valor VãR; .

o método exposto é especialmente adequado para portfolios que contenham

derivativos, já que leva em conta, em seu cerne, todas as sensibilidades que entram na

equação diferencial de Black-Scholes de precificação de quaisquer derivativos. O método é

essencialmente analítico em sua formulação, dependendo exclusivamente de estimativas para

médias, variâncias (e covariâncias) de retornos, além dos parâmetros fmanceiros (os gregos

acima) e valores de posição. Uma forma alternativa de abordagem consiste em simulação,

alvo do capítulo subseqüente, quando se vier a tratar do método de Monte Carlo

estruturado, entre outros métodos. O que deve ficar claro, contudo, é que, analiticamente,

se dispõe apenas de expressões, que, na melhor das hipóteses, se aproximam do real VaR do

portfolio, no caso de não se dispor de uma descrição completa da função densidade de

probabilidade dos valores dele. A decomposição em elementos constituintes mais

"primitivos" acaba por ressaltar ainda mais as dificuldades em tratar este tema por esta via.
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Para completarmos a apresentação analítica de apuração da métrica VaR, em que

considerações particulares se aplicam, discorreremos, a seguir, sobre os instrumentos de

renda fixa.

Para instrumentos de renda fixa, parte-se da equação de aproximação da variação

no valor do instrumento, dada por

em que a variável "preço", denotada por y, corresponde à taxa interna de retorno do

instrumento até seu vencimento (yield to maturity), e portanto uma função do tempo para o

vencimento. O parâmetro Õ i toma, agora, a forma dada pela relação IÕ i = - Dur .ViI onde

Dur, é a duration de McCaulay (modificada, se for o caso) do instrumento. Por sua vez, y i

corresponde à convexidade do instrumento. Os retornos do instrumento são dados por

dV 0 1 y. 2
P = -' :::::-' .dt - Dur .dv + -. -' .(d1J)~ V V ,:.T 2V :.T, , ,

e, portanto, pode-se calcular os momentos "descritores" da distribuição de Pv dada a
I

distribuição de dy . A variância para o instrumento, por exemplo, resulta de

2
2 1 Y 2 y. 2Var(pv ):::::Dur, .Var(dy) + -. -'-2 .Var(dy ) - Dur, . -' .Cov(dy,dy ).

I 4 Vi Vj

Contudo, tendo em vista as implicações decorrentes da introdução de hipóteses

acessórias simplificadoras para a yield rate (usar a zero-coupon bond rate como proxy, não

ser flat para todos os vencimentos, variações iguais para diferentes vencimentos, i.é,

translação paralela (paral/el shift) da curva, entre as mais importantes), parece mais sensato

restringir o tratamento do tema, resumindo-se à seguinte abordagem pragmática: arbitrar-se

uma estimativa para a variação "máxima" da yield rate, que, em geral, dependerá do

horizonte temporal dt, e ficar com a seguinte aproximação para o Vãk; de cada

instrumento i
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VãR.:;::jp ·V -.e. ·dt-Dur..V -dv +~.y .. (dy )2
I I't I I I I '.1"MAX 2 I MAX

e, por fim, obtendo-se o VãR do portfolio de instrumentos de renda fixa, por agregação dos

VãR;. Note-se que a equação acima é uma aproximação, tanto pelo fato de que parte de

uma equação já aproximada de origem, quanto pelo fato de desprezar correlações entre os

instrumentos individuais. Este erro de estimação estaria coberto (conceitualmente) no caso

da apuração da variância de um portfolio de instrumentos de renda fixa, pois as covariâncias

entre instrumentos de diferentes vencimentos seriam levadas em conta. Outra abordagem

para instrumentos de renda fixa, que não a analítica, será tratada no capítulo seguinte,

referente a modelos de simulação.
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Capítulo 4

Anatomia dos Métodos

No capítulo anterior estabelecemos o arcabouço quantitativo genérico da

quantificação dos riscos de mercado, e, com base nele e em hipóteses adicionais referentes

às variáveis financeiras ou aos fatores de risco, discorreremos sobre os vários métodos

utilizados na prática, expondo suas condições de aplicabilidade e respectivas limitações e

restrições.

Métodos de sensibilidade (os parâmetros "gregos")

Com o grau de complexidade mais simples dos métodos desta classe, o método,

denominado de Delta-Normal, consiste na adoção das seguintes hipóteses:

1. os retornos de todos os fatores de risco têm a distribuição de uma função de
probabilidade marginal gaussiana (normal)

2. os retornos de todos os instrumentos componentes do portfolio são funções
lineares do retorno do correspondente fator de risco.

Usando a conceituação e notação, estabelecidas no capítulo pregresso, a introdução

dessas hipóteses naquelas fórmulas resulta imediatamente que

N N

Pn = LWj 'pj = L(wj . 15(SI' )'Psl
j=1 j=1

N N N

Jln = E(Pn) = L (W; . 15(SI' ). E(p;) = L (W; . 15(SI' ). E(ps) = L (W; . Õesl') . 11(SI'
j=1 j=1 j=1

Var(p ) = 152
• Var(p ) = 152

0'2
2 T7 () T ~ d j (S;> SI (SI' (SI'

O'n =" ar pn = W • LJ • W on e
. Cov(P;,Pi)=Õ(SI'Õ(Sj' .Cov(ps;'Psj)

Esse modelo claramente não se presta para instrumentos com marcada não

linearidade de seus retornos, a exemplo de todos os derivativos, mas pode ter sua utilidade
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para portfolios compostos, por exemplo, de ações ou de instrumentos de renda fixa (com

restrições no horizonte temporal).

Como forma de relaxar a hipótese de linearidade, introduzem-se as sensibilidades de

ordem superior, a exemplo dos riscos gama e vega, em adição ao risco delta. Já neste

método, o de aproximação Delta-Gama, ainda que incorpore melhor aderência ao

comportamento do preço do derivativo, "perdemos", em contrapartida, a capacidade de

relacionar precisamente o VaR do portfolio com o VaR do instrumento (v. capítulo 3), já

que a função densidade de probabilidade do instrumento não será normal, ainda que a do

fator subjacente seja.

Em resumo, é possível adaptar-se esses métodos, que objetivam implementar a

infra-estrutura analítica da quantificação dos riscos de mercado, a ambientes reais para

portfolios de composição variada, em que posições em derivativos não compareçam em

proporções significativas ou dominantes. Caso contrário, outros métodos devem ser

buscados para o caso específico.

Método de simulação histórica

o método de simulação histórica consiste em produzir uma série hipotética de

retornos que o presente portfolio, com sua corrente exposição dada pelos ni mantida

constante, teria oferecido em cada um dos últimos (digamos) 90 dias, aos preços dos fatores

de risco, conforme observados nesses mesmos dias do período.

Em geral, para se proceder à valorização total do portfolio no período simulado, o

método exige a disponibilidade de um conjunto extenso de preços, incluindo-se curvas de

yield rate, ao invés de simplesmente retornos. Essa disponibilidade permite a valorização

total retrospectiva do portfolio, bem como prospectivamente. Assim, preços futuros

hipotéticos podem ser estimados em base nas variações históricas dos preços e aplicados

sobre os preços correntes. Com um conjunto completo destes preços de "cenários futuros",

o valor do portfolio pode ser computado, levando em conta, inclusive, relações não lineares.

E, também, para captar o risco vega, o conjunto de preços pode permitir extrair a

volatilidade implícita, e recalibrar preços futuros em base nela. Tendo-se o valor do portfolio
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para cada "cenário" (passado e futuro), obtém-se então os correspondentes retornos, cuja

distribuição permite que se calcule o respectivo valor Vali:

Este método é relativamente simples de implementar, se dados históricos tenham

sido coletados para a valorização do portfolio aos preços correntes. Os mesmos dados

podem ser armazenados para uso na estimação do Vak: Dados históricos, todavia, trazem à

baila os problemas clássicos de determinação do número de observações necessário, quão

longa a série histórica deve ser, qual a relevância de dados recentes vs. dados mais "velhos",

que "peso" atribuir às observações (de forma a diluir eventos extraordinários), qual a

freqüência de amostragem, etc. Dependendo do horizonte temporal da métrica VaR

pretendido, é possível ajustar a quantificação dos retornos sobre equivalentes períodos

passados de mesma extensão que o horizonte temporal, amostrados retrospectivamente em

número suficiente, e, assim, passar ao largo de alguns problemas levantados, como, por

exemplo, a "diluição" dos efeitos de eventos extraordinários sobre dados amostrados com

freqüência (digamos) mensal, para o caso do horizonte temporal ser de um mês.

Por se basear no nível corrente de preços, esse método admite não linearidades e

distribuições probabilísticas quaisquer. O método é capaz de captar o risco gama e vega,

além de correlações, e prescinde de (algumas) hipóteses específicas sobre modelos de

precificação ou da estrutura estocástica subjacente aos preços de mercado, o que lhe confere

relativa imunidade ao risco de modelagem. Dadas estas características, este método forma a

base para as propostas de 1993 sobre riscos de mercado do Comitê da Basiléia.

O método, todavia, comporta críticas. Mora a óbvia sobre modelos baseados em

dados históricos (do passado ser uma proxy do futuro), este método apresenta resultados em

função de uma amostra que, em essência, representa uma particular trajetória dos preços

dentre as várias possíveis, mas não observadas pelo sistema. Como a amostra é "particular",

no sentido de que seus valores foram selecionados por critérios e circunstâncias não

estritamente aleatórios, e em número limitado, pode haver significativo erro de estimação

por viés da amostra (data mining risk).
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Testes de stress

Teste de stress, também conhecido por análise de cenários, consiste na valorização

de um portfolio de acordo com a estipulação arbitrária de:

• um conjunto de cenários, onde cada cenário corresponde ao conjunto dos
valores atribuídos às diversas variáveis financeiras e fatores de risco de
interesse, incidentes na correspondente exposição do portfolio

• a probabilidade subjetiva atribuída a cada cenário do conjunto.

O propósito de cada cenário é exercitar o comportamento do portfolio para valores

"extremados" das variáveis e fatores de risco, expondo a fragilidade da posição exposta, em

caso de crise, catástrofes ou eventos extraordinários. O Grupo de Políticas sobre

Derivativos (norte-americano), em suas orientações, estabelece os seguintes movimentos:

translação paralela da curva de yield rate em ± 1 %, "torção" desta curva em ± l;4 %,

variação de índices em ± 10 %, variação de volatilidade em ± 20 %, entre outros.

Todos os ativos do portfolio são então valorizados nas condições de cada cenário, e

com a associação das probabilidades, tem-se uma distribuição, que permite quantificar o

respectivo VaRo

Desnecessário enfatizar-se as vantagens e desvantagens deste método, por serem

óbvias, já que a qualidade do resultado dependerá totalmente da capacidade qualitativa e

quantitativa de proposição de cenários com consistência interna, e da sensibilidade

(capacidade subjetiva) em aferir, com confiabilidade, as probabilidades de ocorrência dos

eventos "previstos". Como os cenários refletirão os fatores de risco conjunturais de uma

determinada posição, no caso de portfolio "dinâmicos", em que os fatores de risco

dominantes variam marcadamente no tempo, tal fato pode resultar em variações bruscas no

valor VaR, cuja relatividade pode oferecer alguma dificuldade de comparação entre períodos

apurados. A crítica mais contundente, todavia, centra-se no fato de que este método acaba

por tratar restritamente as correlações do mundo financeiro, que têm-se mostrado um

componente essencial na formação do risco de um portfolio. Isto se revela, por exemplo, na

tentativa de se estabelecer o cenário de pior caso, em que as variações dos fatores de risco

são tomadas no sentido de produzir o valor mais desfavorável "possível". Tais variações, em
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conjunto, fazem pouco sentido, às vezes, quando se respeitam as correlações. O valor de

pior caso obtido é, portanto, de pouca confiabilidade, em razão dessa inconsistência interna.

Por tudo isso, é evidente que o teste de stress é um simples complemento à qualquer

método de quantificação de riscos de mercado, e não sua substituição. Como auxiliar na

aferição dos demais métodos, especialmente porque todos sofrem do risco de eventos

extraordinários, sua utilização é perfeita. Como remédio, contudo, pode-se tornar pior que a

doença, se utilizado inadequadamente.

Método de Monte Carlo estruturado

O método de Monte Carlo estruturado é o método de simulação numérica por

excelência. O método aproxima o comportamento quantitativo dos fatores de risco, pelo uso

de simulação computadorizada, para gerar múltiplas trajetórias (seqüências) de valores

aleatórios desses fatores no tempo, de acordo com o correspondente processo estocástico

aplicável ao fator. Desta forma, é possível obter-se uma multitude de cenários (conjunto dos

diversos preços dos fatores) simulados para um determinado horizonte temporal, e,

conseqüentemente, pode-se extrair o valor VaR do portfolio diretamente da distribuição de

seus valores, obtida pela valorização da posição em cada um dos cenários simulados, aos

respectivos preços dos fatores.

Uma vez que determinada trajetória foi simulada, é simples produzir a

correspondente distribuição dos valores simulados ao final do horizonte temporal. O

procedimento de simulação é descrito a seguir:

1. define-se o processo estocástico e seus parâmetros, de determinado fator
subjacente ao ativo i do portfolio

2. gera-se, de acordo com o processo estocástico, uma sequencia de preços
S;,I+I ,S;,1+2" .. ,S;,I+n do fator nos instantes t + 1,t + 2, ... , t + n

3. calcula-se o valor do ativo V; = f (S;,I+n), ao preço no instante t + n (fim do
horizonte temporal)

4. repetem-se os passos 2 e 3, correspondentes a uma instância de simulação,
M vezes, salvando-se o valor do ativo obtido em cada instância. Obtém-se,
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então, uma seqüência de M valores, V;CI, ,V;C2, , ••• ,V;CM, , do ativo ao final do
horizonte temporal.

5. repetem-se os passos 1 a 4 para cada ativo i do portfolio

6. calcula-se o valor do portfolio aos preços dos ativos em cada uma das M
instâncias (cenários), obtendo-se uma seqüência de valores do portfolio.

De posse de tal seqüência e através de algoritmo apropriado (e.g.,
histograma), pode-se extrair o valor VaR desse portfolio, conforme definição
da métrica, como sendo o valor que delimita superiormente o conjunto de
valores do portfolio inferiores a ele em aM das vezes.

Para ilustrar os passos 2 e 3, apresentamos abaixo 4 instâncias simuladas de preço

submetido a um processo de random walk definido por: I~= ~ . di + " .•. v'di Icom

e.J N(O,I) (ou seja, a distribuição de Sé log-normal com média u r e desvio padrão o :~ no

intervalo r ), Os parâmetros utilizados foram: n = 252 dias, dt = 1 dia, ~ = 8 % ao ano,

c = 40 % ao ano e S;,t+o = 20.

25

20
S.

1

15

·10 o 100 200 300

25

S.
I

100 200 300

S.
I

S.
I

100 200 300 o 100 200 300

O número de instâncias deve refletir o costumeiro compromisso entre custo de

computação e precisão. Sempre há erro de estimação na simulação devido a características
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do gerador de número (pseudo )aleatórios. Mesmo que o gerador fosse ideal, ainda assim há

erro de estimação por variabilidade da amostra, dado que M é finito e de "baixa ordem de

grandeza" em relação à "população" (em geral, o continuum). À medida que o número de

instâncias aumenta, a precisão da estimativa também aumenta, mas o tempo de computação,

por sua vez, também !

Este método é totalmente geral, e pode ser aplicado a derivativos que têm preços

dependentes da trajetória (tais como opções asiáticas e lookback options) ou outras

fórmulas incomuns de estipular o payoff no exercício (tais como funções não lineares do

preço corrente), porém, limitado às restrições que não dependem do método, a exemplo de

provisões de exercício antecipado (opções americanas). As opções binárias, entre outros

derivativos que apresentam fortes discontinuidades em sua função de payoff, exigem algum

cuidado na "granulosidade" da distribuição de preços dos fatores, para garantir o mínimo de

viés na precificação destes derivativos altamente sensíveis a valores, e daí, conferir

consistência aos resultados por um amplo espectro de variações. Por fim, este método

também permite quantificar o risco vega: submete-se novamente o processo de simulação,

alterando-se o valor da volatilidade de interesse, mantendo-se todo o demais constante. A

mudança no valor do portfolio resultante será devida única e exclusivamente por conta da

variação da volatilidade.

Em suma, o cálculo de VaR por simulação se apoia no arcabouço construído para a

precificação de derivativos complexos (os métodos das árvores multinomiais, com síntese de hedge

dinâmico, e precificação sob a hipótese de ausência de oportunidade de arbitragem), exceto que não há

necessidade de se descontar o valor para a data inicial, à taxa de juros livre de risco. Assim,

os sistemas operativos (front end), desenvolvidos para a mesa de operações, em suporte à

negociação de derivativos, podem ser instrumentais na atividade de avaliação do VaR, já

que os algoritmos são plenamente aplicáveis, e, apenas exigem serem adaptados a um

contexto mais amplo.
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Conclusão

Manteve-se à apresentação do tema desta dissertação, ao longo de seus capítulos,

um caráter de "vôo panorâmico de grande altitude". Não houve a pretensão de se produzir

um trabalho quantitativo, nem, tampouco, fortemente analítico. A componente analítica

ficou no seu nível mais elementar, o suficiente para expor à luz do dia aquelas facetas mais

importantes para o argumento. Tratar uma métrica apenas por seus aspectos qualitativos,

parece-me ser um exercício assaz primário e limitado. Ainda que tenhamos, pois, entrado em

algum mérito analítico, os capítulos foram desenvolvidos com a intenção de relato imparcial

dos pontos considerados marcantes. É aqui, na conclusão, que se costurará tais pontos,

ensejando responder a indagação do título: inovação ou evolução?

Parece-me incontestável que o mundo moderno está imerso em um processo de

mudanças, em que estas se sucedem aceleradamente. O dominio tecnológico permite que

rapidamente se move em cima de território recém-conquistado, em um processo

realimentado positivamente, aproveitando-se sinergicamente do que os economistas

classificam de complementaridades. O ciclo de mudanças ganha momento próprio tal que é

impossível discernir com clareza onde a inovação começa e onde a evolução termina. O

dilema de decidir sobre a precedência e causalidade entre avanços, popularmente sintetizado

pela questão "quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha?", é raramente solúvel

inquestionavelmente. Este intróito se deve em relação aos efeitos causados pela revolução

tecnológica da Era Digital, cujo ícone maior é o computador digital, mas que de fato

compõe-se de um amálgama de diferentes avanços em termos de hardware e software, com

extravasamento significativo sobre as telecomunicações, ainda que, por algum tempo, esta

última tecnologia tenham percorrido caminho relativamente independente do das outras, até

sua recente convergência, genericamente referenciada por Tecnologia da Informação (TI). O

uso crescentemente pervasivo da TI nos últimos 20 anos mudou a face das relações

humanas, em vastos conjuntos de atividades.

Em realidade, não há como, de modo simplista, reduzir um processo de

transformação contínua, a que nossas instituições e organizações estão permanentemente

submetidas, e extrair uma única causa raiz para justificar determinado estado ou curso de
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eventos. Este processo é um intrincado jogo de relações, onde, circunstancialmente alguma

componente pode até ter tido uma influência mais marcante ou fundamental, para que os

eventos resultassem no que resultaram, porém sempre com ressalvas. Pode-se discorrer com

grande consistência lógica, como se discorreu no panorama histórico, da causalidade entre

TI, derivativos, falências e conceito de Value at Risk. Assim, derivativos são inovações do

mundo financeiro, com origem (parcial) na disponibilidade de recursos tecnológicos mais

eficientes e sofisticados, e o uso generalizado destes instrumentos dentro do contexto de

relações mundiais cada vez mais estreitas, levou, por um lado, a se temer o risco sistêmico

(do setor bancário) decorrente de possível ocorrência de default (risco de crédito) mais

significativo por parte de algum participante (i.é, uma segunda edição de um evento do tipo

ocorrido com o banco Herstatt), e de outro lado, a efetiva ocorrência de falências, que

desnudaram fragilidades existentes nos mecanismos gerenciais e de controle de riscos

financeiros das instituições em geral, e financeiras em particular.

A primeira preocupação conduz às iniciativas de entidades normativas e regulatórias

com a produção de normas para o dimensionamento do capital da instituição em proporção

ao grau de risco exposto, já exaustivamente descrito. E as falhas institucionais, por seu

turno, produzem reverberações pelas instituições financeiras, alertando-as para que

tratassem preventivamente os riscos de mercado em maior profundidade, diante da

severidade dos reflexos presenciados! Desnecessário dizer-se, por óbvio, que essas falhas

institucionais, além da reação própria da iniciativa privada, leva a que esta também seja

"assediada" com outras ações de iniciativas públicas, com a emissão de novas normas e

regulamentos, objetivando salvaguardar a saúde do sistema financeiro mundial, que, neste

momento conjuntural, pode ser perfeitamente qualificado de globalizado, sem ressalvas

indubitavelmente. O que importa ressaltar é que, com o acordo da Basiléia de 1988, a

iniciativa pública para o setor bancário está consistentemente focada sobre riscos de

crédito. Às portas da sucessão de catástrofes, em abril de 1993, o foco se amplia e passa a

incorporar características concernentes aos riscos de mercado, adotando-se por padrão

normativo o conceito privado, ainda que parametrizado "mais conservadoramente".

Parcialmente em decorrência da sucessão de catástrofes, os padrões normativos vêm, desde

então, sendo alvo de permanente revisão até a atualidade, em que recente proposição (abril
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de 1995) admite a opção institucional de utilização de métricas internas, em substituição ao

padrão normativo, no caso de oferecerem méritos superiores aos requisitos regulatórios.

Creio que o timeline dos eventos, sumariamente descritos no parágrafo anterior,

contém a indicação da realidade do conceito de Value at Risk: o fato de as instituições

financeiras, em geral e há muito, operarem com derivativos, elas estão obrigadas a:

1. disporem da função de gestão de risco (leiam-se, as funções de precificar
derivativos e estabelecer o hedge destes mesmos derivativos)

u. quantificarem os riscos de suas exposições, como forma de controlarem e
alocarem o capital (limitado) entre seus operadores

a métrica é uma extensão natural de outros indicadores (razão de Sharpe, de Treynor, etc.),

e, neste sentido o VaR é uma evolução no contexto gerencial e escalões superiores, para

satisfazer os requisitos descritos no capítulo 2. Ou seja, uma relação de causalidade, que

parece ressaltar por evidente, é o fato de o conceito VaR estar indissoluvelmente atrelado à

existência dos derivativos e suas características (função de payo.fJ não linear, e necessitarem de

hedge dinâmico), como instrumento auxiliar na gestão e controle gerencial sobre a função

operacional.

Agora, quando entidades e agentes normativos e reguladores admitem a

incorporação de conceito, gerado no seio da experiência de campo e no uso normal das

instituições privadas, como peça fundamental de seu corpo de instruções normativas e

regulamentares, tal atitude revela a maturidade do mercado pela capacidade de

auto-controle, e por isso, é inovação, na medida em que é capaz de (tentar) produzir um

padrão de fato da indústria de aplicação generalizada.

Como toda inovação, contudo, padece de alguns males:

• o atendimento de um conjunto amplo de atributos e para um extenso público
interessado, ambos pouco homogêneos

• a generalidade de sua definição constitui-se numa fraqueza, pela
complexidade implícita de modelagem

• simples valor sumário para representar uma fração de distribuição
probabilística, não combina bem com estruturas burocráticas, como as
entidades de fiscalização e judicial, na eventualidade de exame ex post de
ocorrência desfavorável, a despeito de estimativa ex ante dentro dos cânones.
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o número, nestas esferas, sempre é tomado em valor absoluto literalmente,
enquanto que, na verdade, VaR é apenas uma estimativa com uma
probabilidade associada de ocorrência.

De todos, o último (a componente probabilística e o problema da aferição do

desempenho) seguramente é o único inescapável, já que, quaisquer que sejam os

aprimoramentos produzidos pela praxe de mercado, os derivativos persistirão em apresentar

comportamento probabilístico, pois esta é sua função econômica.

Em suma, em uma visão retrospectiva da evolução da gestão financeira moderna, em

que se pode retroceder no tempo, para descobrir os antecedentes da métrica VaR, como

tendo início com os sistemas de gerenciamento de ativos e passivos (GAP) da década de 80,

passando pela introdução de critérios mistos de contabilização de itens de balanço

patrimonial, com resultados destituídos da realidade econômica (e.g., a grande crise das thrifts

americanas, i.é, associações de poupança e empréstimos, ao custo de US$ 150 bilhões), e, chegando,

atualmente, à divulgação de informes com ganhos e perdas não realizados de posições em

instrumentos "fora" do balanço patrimonial, e valorizados ao valor de mercado. Assim, essa

combinação de posições, valorização aos preços correntes de mercado e flutuações nos

valores de mercado, naturalmente leva ao conceito de Vak: O passo mais avançado,

implementado somente por instituições líderes, consiste no uso de sistema de controle de

risco como um mecanismo de realimentação para a avaliação de unidades de negócios. O

uso da métrica provê a infra-estrutura para comparar a lucratividade das várias operações

em bases ajustadas pelo risco, e permite a decisão informada de manter ou expandir ramos

de negócios, ou proteger riscos financeiros ao nível corporativo por hedges adequados.

Todavia, ao leitor iniciado nos detalhes de quantificação de riscos de mercado, cujo

arcabouço analítico, em suas grandes linhas, foi objeto do capítulo 3, é patente a constatação

de que somente o método de Monte Carlo estruturado é capaz de produzir consistentemente

estimativas consentâneas com a generalidade da definição da métrica, com a ressalva de que,

mesmo para este método, a qualidade do resultado ainda dependerá estritamente da

qualidade das hipóteses e dos modelos utilizados na simulação, tanto quanto todos os

demais métodos não estão a salvo destas ou de outras hipóteses. A dificuldade maior que se

pode destacar entre os métodos é o relativo grau de sucesso com que cada método é capaz
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de lidar com as correlações. O processo de fracionamento dos riscos de um instrumento nas

contribuições individuais de cada fator componente de risco é razoavelmente dominado,

enquanto o instrumento sob análise está isolado como um sistema fechado. Porém, quando o

próximo nível, o portfolio, passa a ser o sistema fechado sob análise, em que os fatores

componentes são agregados para determinação de sua contribuição ao conjunto, a

complexidade das relações exige que hipóteses simplificadoras sejam introduzidas para se

transporem os obstáculos. Daí que a assunção de que distribuições em geral são normais,

que distribuições são independentes e identicamente distribuídas (para permitir agregação no

tempo), etc., são lugar comum. É esta a razão central para termos sido assertivos em relação

ao método de Monte Carlo: em que pese outras considerações, em princípio, o resultado de

seu algoritmo, será o que melhor reflete o efeito combinado de distribuições de instrumentos

de payoff não linear, correlações entre instrumentos e entre fatores de risco, bem como da

composição de todas as exposições, sejam compradas ou vendidas. Os demais métodos não

oferecem tal robustez, ainda que ofereçam vantagens pontuais para aplicações específicas.

Por fim, independentemente de método, o conjunto completo de hipóteses, os

modelos e seus parâmetros, o processo de estimação desses parâmetros, e a extensão e

profundidade do banco de dados fonte para a estimação dos parâmetros, são o "calcanhar de

Aquiles" para a efetiva evolução e sucesso da métrica. Infelizmente, a métrica jamais se

consagrará por si só! O substrato subjacente à métrica é que lhe dará a sustentação como

instrumento, pois, qualquer aprimoramento da métrica estará necessariamente condicionado

aos avanços que se possam alcançar nessas componentes, e, portanto, é sobre estas que se

deve esperar concentração de investimentos por parte de participantes chaves, bem como

sobre elas se deve dirigir a atenção em observação, no aguardo por novidades.

Para, enfim, fechar as conclusões, considero que é este investimento dos

participantes de mercado, em prol do avanço dos algoritmos e abordagens para a

quantificação de riscos de mercados de portfolios reais, variados, e genéricos, que produz

seu maior beneficio. O beneficio não reside simplesmente na obtenção do valor, que é

apenas um número em si pela aplicação de alguma métrica, e é tão bom (ou ruim) quanto os

dados e o algoritmo que o calcula, mas, sim, pela ponderação crítica acerca dos riscos
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financeiros expostos pela instituição. Pois, o mero ato de desvendar sua realidade relativa

aos riscos, submetendo-se ao processo de tentar quantificá-los de acordo com a métrica, e,

eventualmente vir a criar uma unidade .funcional para implementá-la, a instituição terá

certamente auferido inúmeros beneficios (organizacionais, financeiros e outros), ainda que

não figurem necessariamente no demonstrativo de lucros e perdas. Entre outras

intangibilidades, pode ser simplesmente ..."uma qualidade de vida melhor" e "uma vida mais

longa" para a instituição. A semelhança com discurso ecológico é apenas incidental. A

profundidade filosófica repousa nos exemplos trazidos pelas crises já ocorridas: se serviram

de modelo para prevenir eventos equivalentes futuros, e se aprendemos com seus erros a

melhorar nossa capacidade de mensuração, então sua ocorrência não terá sido em vão, e a

experiência humana terá evoluído mais um degrau em direção à Perfeição .
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Apêndice

Cálculo de VaR para distribuição normal da taxa de retomo

Por definição, temos que per < r ") = a , ou seja, que

mas,

Q)
U
til

~zs
til.o
o
L-a.
Q)
u

s
til..,

'Vi
C
Q)

o

.' 8r Z •r- • r-/-lf <P'(r,/-l,o-)dr = f <P'(z,O,l)dz onde z = ~ e, portanto, z = ,
O' O'

-00 -00

Assim, obtendo-se •z tal que a função de probabilidade acumulada

Z

<P(z) = f <P'(x)dx da distribuição normal padrão N(O,l) seja igual a a, podemos calcular
-00

que IIr· = /-l + z· .O' li,

Por outro lado, seja Il= Il, ,er o valor do portfolio, ao final do horizonte alvo, O

seu valor esperado é, pois, então dado por

+a:> a2

E(fI) = f (fIo ,er)<P'(r,/-l,O')dr=(fIo ·eJl)·e 2,
-00
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Para VaR calculado em relação à média fica então que

E para VaR calculado em relação ao valor inicial fica então que

Se tivéssemos tomado a taxa de retorno discreta, o valor do portfolio, ao final do

horizonte alvo, seria TI = TIo . (1+ R), e, em decorrência, teríamos que

VaR(Mean) = E(TI) - TI* = TIo . (1 +~) - TIo· (1 + R*) = TIo . (~- R*) = -TIo· z * . o
VaR(Absolute) = TIo - TI* = TIo - TIo· (1 + R*) = -TIo· R* = -TIo . (~+z* .c)
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A

arbitragem executar uma operação financeira que
gera um lucro livre de risco, (i.é, líqüido
e certo).

ARCH uma técnica de projetar volatilidades
futuras como dependentes de retornos
passados (acrônimo de AutoRegressive
Conditional Heteroscedasticity).

B

beta uma medida de risco sistemático (v. CAPM).

C

"call" uma opção de compra do ativo subjacente.

"callable bond" um bond que pode ser liquidado
pelo emissor antes do vencimento.

"cap" um tipo de derivativo associado à variação
de uma variável financeira (e.g., taxa de
juros), em que esta é limitada
superiormente em valor.

CAPM um modelo para a precificação de
capitais, baseado no risco sistemático
(acrônimo de Capital Asset Pricing
Model)

"collar" um derivativo que combina cap com
floor.

convexidade uma medida de sensibilidade de
segunda ordem da exposição a alguma
variável financeira (não linear na
sensibilidade de primeira ordem).

curtose uma medida de "desvio da normalidade"
de uma dada distribuição, quando esta é
comparada com a distribuição normal
com a sua média e variância estimadas.

D

delta uma medida da sensibilidade de exposição
de primeira ordem ao preço do ativo
subjacente.

delta neutro exposição com delta igual a zero.

derivativo instrumento financeiro cujo valor
depende do valor de um ativo subjacente,
em geral o preços de mercado de ativos
negociados em bolsa

Glossário

"duration" uma medida da exposição a taxa de
juros.

E

engenharia financeira o projeto de operações
financeiras com objetivo especificado
para risco e retomo.

exposição sensibilidade a alguma fonte de risco.

F

fronteira eficiente o conjunto formado por todas
as carteiras teóricas do CAPM, tais que
para cada risco dado, seu retomo é
máximo, e para cada retomo dado, seu
risco é mínimo.

"floater" um tipo de instrumento de renda fixa.

"floor" um tipo de derivativo associado à
variação de uma variável financeira
(e.g., taxa de juro), em que esta é
limitada inferiormente em valor.

fator de risco uma variável financeira aleatória,
cuja incerteza representa a fonte do risco.

G

gama uma medida da sensibilidade de segunda
ordem de exposição ao preço do ativo
subjacente.

GARCH uma técnica de projetar volatilidades
futuras como dependentes de retornos
passados (acrônimo do inglês
Generalized AutoRegressive Conditional
Heteroscedasticity).

gestão de risco (econômico) processo através do
que várias exposições a riscos (de
variáveis financeiras) são identificadas,
medidas e controladas

"gregos" um conjunto de sensibilidades a fatores
de risco freqüentemente utilizados na
medição da exposição de carteiras de
derivativos (v. delta, gama).

H

"hedge" atividade de alocação de riscos, em que
consiste na eliminação de um risco
através da venda desse risco no mercado
à vista, ou através de transação em um
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instrumento que representa uma
obrigação de vender esse risco no futuro.

"hedge" de delta uma posição travada tal que a
posição é delta-neutra.

heteroscedasticidade volatilidade não constante.

homoscedasticidade volatilidade constante.

I

"inverse floater" um tipo de instrumento de
renda fixa.

J

"junk bond" um titulo que apresenta grandes
taxas de retorno devido a significativo
risco de crédito.

M

Modelo de Black-Scholes o primeiro modelo bem
sucedido de precificação de opções.

O

opção americana uma opção que pode ser
exercida a qualquer tempo até a data de
vencimento.

opção asiática uma opção cujo payojJ depende da
média dos preços do ativo subjacente em
um determinado periodo especificado.

opção européia uma opção que somente pode ser
exercida na data de seu vencimento.

OTe mercado de balcão; instrumento financeiro
não negociado em bolsa; (acrônimo do
inglês Over the Counter).

p

processo estocástico um processo aleatório que
evolui com o tempo.

"put" uma opção para vender o ativo subjacente,
por preço definido em determinada data.

R

"rho" uma medida da sensibilidade do valor da
carteira a variações da taxa de juros.

risco (1) variabilidade de resultado futuro
esperado, em geral o valor de ativos ou
passivos de interesse; (2) incerteza
quanto a retornos líqüidos futuros; a
incerteza dependerá do ativo subjacente

risco atuarial uma classe de risco financeiro
associado com indenizações de seguros
de vida e beneficios de fundos de pensão.

risco de base (1) risco de mercado quando ocorre
o descolamento da relação linear entre
ativos em posição travada; (2) risco
decorrente de variações de spreads.

risco de capital o risco de ter posição em ações,
ou em outras formas de capitalizações.

risco de crédito risco financeiro derivado da
incapacidade, ou não intenção, da
contraparte em atender suas obrigações
contratuais

risco específico risco que é caracteristico de um
particular ativo ou passivo.

risco estratégico risco financeiro resultante de
mudanças macroeconômicas ou políticas

risco financeiro risco derivado de movimentos
das variáveis financeiras, tais como
preços em geral, taxas de juro e taxas de
câmbio

risco gama risco de mercado devido a não
linearidade da relação entre ativos em
posição travada

risco impositivo risco da incerteza quanto a
impostos (montante e/ou timing).

risco legal risco financeiro derivado de eventuais
indenizações a terceiros, por força de
sentença judicial desfavorável, em razão
de processo judicial movido contra a
empresa, relativo a fatos ou eventos
geradores de prejuízo, e cuja
responsabilidade é questionada em juízo;
ou relativo a atividades conducentes a
violações de regulamentos ou normas
governamentais (manipulação de
mercado, insider trading ou restrições de
conformidade), e cuja responsabilidade é
apurada em juízo

risco de liqüidez (1) risco de liquidez de
mercado (ou de produto), quando o
mercado (ou produto) não tiver volume
para permitir que transações ocorram aos
preços de mercado prevalecentes; (2)
risco financeiro derivado da
incapacidade de uma empresa satisfazer
suas obrigações de fluxo de caixa (ou
seja, de financiar seus ativos ilíqüidos)
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risco de liqüidação (ou Herstatt) risco financeiro
(em geral derivado de diferenças de fuso horário),

em que uma parte satisfaz sua obrigação,
enquanto a contraparte, (mais tarde no dia),

não encerra, ou não consegue encerrar,
sua obrigação, frustrando a liqüidação.

risco de mercado risco financeiro decorrente de
variação dos preços de mercado, dos
ativos subjacentes, no tempo.

risco de modelo risco financeiro derivado do uso
de resultados obtidos de modelos, cuja
aderência à realidade modelada é
inadequada ou imperfeita, senão, em
alguma medida, inconsistente, para as
condições de mercado aplicadas

risco não sistemático (ou de negócio) risco
derivado de decisões relativas ao produto
e seu mercado (inovação tecnológica,
desenvolvimento e pesquisa, fatores de
produção e marketing)

risco operacional risco financeiro derivado da
possibilidade de ocorrência de erros na
execução de pagamentos ou liqüidação
de transações; os erros podem ser
acidentais ou resultado de fraude
intencional; também, os erros podem ser
decorrentes de acessos não autorizados a
sistemas com adulteração de dados neles
armazenados

risco de reinvestmento risco da incerteza na taxa
de juro, com que fluxos de caixa futuros
serão investidos, nos momentos de seu
pagamento.

risco sistemático (1) risco financeiro resultante
de mudanças macroecononucas ou
políticas; (2) risco cuja fonte é comum a
toda uma classe de ativos e passivos.

risco sistêmico risco de ocorrência de efeito
dominó sobre as demais instituições
financeiras em razão da quebra de uma
delas, e assim por em risco a estabilidade
de todo o sistema financeiro

s
securitização A criação de titulos com liquidez,

lastreados em ativos menos líqüidos
individualmente.

sensibilidade taxa de variação de uma exposição
a risco, em relação à variação da variável
de interesse, fonte do risco.

simulação de Monte Carlo uma técnica de
simulação, em que variáveis aleatórias
são geradas por funções computacionais
randômicas ou pseudo-randômicas, de
acordo com as distribuições
probabilísticas escolhidas.

"spot" mercado à vista, para entrega imediata.

"spread" diferença (absoluta ou relativa) entre os
preços de compra e venda.

"spread" de crédito spread em preços, ou taxas
de juros, resultante de risco de crédito.

"swap" um tipo de derivativo em que dois fluxos
de caixas distintos são trocados.

"swaption" uma opção sobre um swap.

T

taxa livre de risco uma taxa de juro que
remunera investimentos, na data e no
valor, sem risco de qualquer espécie.

teste de "stress" um tipo de simulação de cenário
para verificação de situações críticas
limites.

"theta" uma medida da sensibilidade do valor da
carteira em relação a passagem do
tempo.

v
VaR uma medida da variação negativa esperada

no valor de uma carteira, sob condições
normais de mercado, com uma dada
probabilidade de ocorrência em um
horizonte temporal estabelecido
(acrônimo do inglês Va/ue at Risk)

vega uma medida de sensibilidade da exposição a
variações da volatilidade.

volatilidade a variabilidade de uma variável
aleatória, convencionalmente medida
pelo desvio padrão da correspondente
distribuição probabilística, associada à
variável.

volatilidade histórica uma estimativa da
volatilidade baseada em dados históricos.

volatilidade implícita uma estimativa da
volatilidade baseada nos preços das
opções.
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