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RESUMO 

 

Os depósitos sem vencimento formam grande parte da base de captação das instituições 

financeiras. Esses passivos, depósitos à vista ou de poupança, embora permitam que seus 

titulares saquem a qualquer momento o montante integral de suas aplicações, permanecem nas 

instituições financeiras por longos períodos de tempo. A falta de maturidade contratual 

definida torna o gerenciamento de riscos desses produtos uma difícil tarefa. Este estudo busca 

analisar as maturidades implícitas dos depósitos de poupança através de um modelo de 

carteira replicante. Como resultado, são apresentadas estruturas para alocação de fluxos de 

caixa para gestão de risco de mercado e liquidez dos depósitos de poupança. 

 

Palavras-chave: Passivos sem vencimento; Depósitos estáveis; Depósitos à vista; Depósitos 

de poupança; Risco de liquidez; Risco de taxa de juros; Carteira replicante. 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Non-maturing liabilities make up a large part of the funding base of financial institutions. 

These liabilities, such as checking and savings accounts, while allowing their depositors to 

withdraw the full amount of their investments at any time, the balance remain in the financial 

institutions for long period of time. The lack of defined contractual maturity makes the risk 

management a difficult task. This study analyzes the implied maturity of savings deposits 

through a replicating portfolio model. As a result, it’s presented structures for allocating cash 

flows to manage market and liquidity risk of savings deposits. 

 

Key-words: Non-maturing liabilities, Core deposits, Checking account, Savings account; 

Liquidity risk, Interest rate risk, Replicating portfolio 
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Introdução 

 

A crise financeira de 2008-2009 chamou atenção para a precificação da carteira das 

instituições financeiras, com ênfase particularmente na valorização dos títulos subprimes 

(títulos lastreados em hipotecas com elevadas taxas de default). No caso americano, os 

empréstimos hipotecários subprime foram responsabilizados pelos graves problemas em 

muitas instituições financeiras. No mesmo período, alguns intermediadores financeiros foram 

forçados a declarar insolvência quando se depararam com uma corrida por depósitos que, em 

geral, eram considerados fonte estável de recursos. Nesses casos, o fato gerador da crise tem 

origem distinta, sendo o primeiro causado por problemas nos ativos e o segundo por liquidez 

do passivo dessas instituições. 

Nesse contexto, enquanto a adequada precificação dos ativos é de fundamental importância 

para a sobrevivência de uma instituição, a valorização e gestão de risco dos depósitos 

(passivos) têm um papel igualmente importante na solvência de uma instituição financeira. 

Na categoria depósitos, temos os depósitos sem vencimento e os depósitos a prazo. Em 

relação aos primeiros, embora permitam que seus titulares saquem todos os recursos 

imediatamente, sugerindo que seu prazo de vencimento implícito seja muito curto, grande 

parte desses recursos permanecem na instituição por longos períodos de tempo. Na prática, 

comportam-se como depósitos permanentes das instituições financeiras (depósitos estáveis) e 

os bancos utilizam tais recursos para realizar aplicações de longo prazo. Daí a importância da 

gestão de risco de mercado e liquidez desses produtos. 

Tais depósitos estáveis, também conhecidos internacionalmente como core deposits, são 

enquadrados na categoria de depósitos sem vencimentos e incluem as contas correntes e as 

cadernetas de poupança. Uma vez que não apresentam vencimento definido, podem ser 

sacados a qualquer momento e, geralmente, permanecem na instituição por muitos anos, 

encaixam-se nas definições do Financial Accounting Standards Board (FASB) e de Basileia 

III como fonte estável de recursos. 

Essas carteiras, contabilmente, representam um passivo para a instituição financeira e podem 

agregar muito valor se a instituição tem poder de mercado em relação às empresas afins. 

Apresentam como característica principal o fato de ser uma fonte barata e estável de captação 

de recursos. Basicamente, grande parte do volume é oriunda de clientes de varejo que 

possuem bom relacionamento com o banco e apresentam baixa sensibilidade à taxa de juros, 

ou seja, mesmo tendo um elevado custo de oportunidade, tais clientes mantêm os recursos nas 
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contas de depósito à vista ou poupança por um longo período. Assim, podemos afirmar que a 

saúde financeira da maioria das instituições bancárias está intimamente ligada ao volume e ao 

valor a mercado dos depósitos estáveis. 

Já no aspecto regulatório, muitos fiscalizadores, avessos ao risco, têm um incentivo para 

assumir um conservador tempo de vida para os depósitos, adotando a premissa de que os core 

deposits se comportam da mesma maneira em todas as instituições. Esse aparenta ser um 

grave problema, uma vez que as instituições adotam diferentes estratégias de longo prazo 

como, por exemplo, forte presença na internet, capilaridade bancária, localização etc. 

O presente trabalho tem como objetivo estudar os core deposits, ou depósitos sem vencimento 

estáveis, e avaliar como gerir os riscos que tais produtos expõem aos balanços dos bancos. A 

proposta é analisar os prazos de vencimento implícitos dos depósitos de poupança através do 

modelo de carteira replicante proposto por Bardenhewer (2007) e apresentar estruturas para 

alocação de fluxos de caixa para gestão de risco de mercado e liquidez. 
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Capítulo 1 – Revisão bibliográfica 

 

Apesar da importância do tema, a literatura disponível sobre passivos sem vencimento é 

bastante limitada. Abaixo apresentamos os principais estudos relacionados ao tema. 

Kalkbrener e Willing (2003) estudaram o gerenciamento de risco de passivos sem vencimento 

e chamam atenção para o fato de o tema ser pouco estudado, embora tenha importância 

prática bastante relevante. O estudo mostra que o gerenciamento de ativos e passivos de 

instituições depositárias depende fortemente de um preciso entendimento do risco de liquidez 

e de perfil de risco de taxa de juros desses depósitos.  

Para tanto, os autores propõem um modelo estocástico de três fatores como um arcabouço 

quantitativo para risco de liquidez e para o gerenciamento de risco de taxa de juros. São 

estudados três grandes blocos: taxas de mercado e as taxas e volumes dos depósitos. O 

enfoque dos autores para metodologia de gestão de risco de liquidez é baseada na estrutura a 

termo de liquidez, um conceito que prevê que dada uma probabilidade e período específico, 

define-se qual o montante disponível para investimento. Já para risco de taxa de juros, é 

computado o valor, o perfil de risco e um portfólio de títulos replicado de passivos sem 

vencimento por meio da precificação por não arbitragem e uma medida de minimização de 

variâncias. 

Segundo Kalkbrener e Willing (2003), o problema de gerenciamento de ativos e passivos que 

as instituições depositárias enfrentam é de simples explicação, embora não necessariamente 

de fácil solução. Uma instituição depositária procura ganhar um spread positivo entre os 

ativos que ela investe e o custo de sua captação. A receita de intermediação financeira deve 

permitir que a instituição cubra os custos operacionais e gere resultado positivo, porém, para 

tal, incorrem riscos de mercado, crédito e liquidez. 

Para os autores, o problema central no gerenciamento de risco de passivos sem vencimento é 

a definição de um perfil de vencimento para esses passivos, ou a construção de um portfólio 

replicante contendo títulos com vencimentos fixos que apresente determinadas características 

coerentes com o perfil dos depósitos. 

No geral, muitos bancos utilizam a seguinte metodologia para modelagem dos depósitos sem 

vencimento: 

 

i. primeiramente é determinada a parcela estável (core), e a parcela não estável (non-core) é 

calculada por diferença do saldo total. 
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ii. a parcela variável (non-core) é alocada no vencimento mais curto, em geral, no vértice de 

um dia. Já a parcela estável é alocada em prazos mais longos e as parcelas que vencem 

são reinvestidas no longo prazo de modo a manter a mesma estrutura de alocação. 

 

Kalkbrener e Willing (2003) explicam que a divisão do volume de depósitos entre a parcela 

estável e a parcela variável, sendo a primeira com diferentes vencimentos, é geralmente 

realizada de maneira arbitrária e sem justificativa teórica.  

O estudo de Sheehan (2009) chama atenção para a qualidade dos depósitos por meio da 

análise dos volumes totais e suas respectivas taxas de retenção. Ele enfatiza que uma parcela 

da conta de passivos sem vencimento é considerada estável e que tal montante varia 

substancialmente entre as instituições. 

Explica ainda que durante a crise financeira mundial, diversos bancos tornaram-se 

insolventes, uma vez que identificavam problemas em suas carteiras de depósitos.  Sugere que 

os depósitos têm igual importância na determinação da sobrevivência de uma instituição 

financeira e que devem ser modelados e geridos de maneira adequada. 

Assim, como os demais autores, Sheehan (2009) cita que a principal característica dos 

passivos sem vencimento é que, apesar de o saldo da conta poder ser sacado a qualquer 

momento, ele permanece na instituição por muito tempo. 

A Office of Thrift Supervision (OTS), segundo Sheehan (2009), assume uma vida média de 

três anos para os passivos sem vencimento, um período muito mais conservador que o prazo 

implícito previsto pelo índice NSFR de Basileia III, que é de seis anos. O autor comenta que 

uma forte premissa da OTS é que os depósitos estáveis se comportam da mesma maneira em 

todas as instituições. Essa premissa reduz os custos de agência para os reguladores, porém, 

trata mercados em regiões menos desenvolvidas da mesma forma que mercados mais 

maduros. Um exemplo nítido é que bancos em regiões com bancarização mais recente podem 

ter altos índices de crescimento de depósitos, porém, há dúvidas se esses depósitos são 

realmente estáveis. 

 O autor ainda adverte que a premissa do regulador de que os depósitos estáveis se comportam 

identicamente em todas as instituições também entra em conflito com o fato de que diferentes 

instituições financeiras possam ter desenvolvido diferentes estratégias de longo prazo. 

Algumas instituições desenvolveram forte presença na internet, outras buscaram aproximar-se 

do cliente melhorando sua localização e seus horários de atendimento. Os depósitos nessas 

instituições podem se comportar de forma muito diversa, particularmente em um ambiente de 
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mudança de taxa de juros. Nos dois casos citados pelo autor, os tipos de depositantes são 

muito diferentes: o primeiro é muito sensível a mudanças nas taxas de juros e o segundo mais 

orientado à qualidade dos serviços. De acordo com o autor e com base nesses argumentos, é 

difícil defender a ideia de que a metodologia one-size-fits-all é razoável para a análise dos 

depósitos estáveis. 

Sobre o aspecto regulatório, Sheehan (2009), destaca que causam conflito os diferentes 

incentivos a que são sujeitos os reguladores e os bancos. Esse conflito pode ser 

particularmente importante quando avaliamos os depósitos estáveis. Reguladores avessos ao 

risco têm incentivos para assumir um prazo implícito de vencimento dos depósitos que seja 

curto e conservador, o que minimizaria o risco de default. Por outro lado, uma vez que os 

depósitos sem vencimento podem ser sacados imediatamente, torna-se uma premissa muito 

arriscada adotar um prazo de vencimento muito longo. 

Adicionalmente, o autor comenta que, enquanto existir uma discussão sobre a estrutura de 

regulação financeira e o potencial conflito entre os alvos regulatórios, há um consenso de que 

o objetivo principal dos reguladores é minimizar a falência de bancos e, consequentemente, o 

risco sistêmico, visto que existe uma pressão dos governos para que os reguladores examinem 

os bancos o mais eficientemente possível. 

Nesse mesmo contexto, segundo Kane (1989), os reguladores estão imersos em um ambiente 

que os faz ser conservadores e avessos aos riscos, uma vez que são penalizados quando 

falham na supervisão e pouco premiados quando retornam bons resultados. O autor cita 

também que os depósitos das instituições financeiras supervisionadas apresentam seguro 

(FGC no Brasil), criando um ambiente de moral hazard e, potencialmente, levando 

instituições financeiras a tomar riscos adicionais. 

A maior contribuição do estudo de Sheehan (2009) é o foco no comportamento empírico das 

taxas de retenção de algumas instituições financeiras. São analisadas as taxas de retenção dos 

volumes dos depósitos sem vencimento, ou seja, é selecionada uma quantidade fixa de contas, 

travadas no início da análise e seu decaimento é acompanhado ao longo do tempo. Segundo 

ele essa abordagem é complementar às metodologias mais conhecidas, uma vez que ao 

utilizar somente os volumes totais, não é apresentada uma visão clara sobre a estabilidade dos 

saldos. 

Os resultados indicam que o prazo médio dos depósitos sem vencimento varia 

substancialmente para cada tipo de conta (depósitos à vista e poupança) e também de 

instituição para instituição. Os resultados sugerem que o prazo médio dos depósitos estáveis 
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são maiores que os previstos pelos reguladores e que instituições que adotam os prazos 

definidos pelo regulador estão, em sua gestão, subestimando a estabilidade de seus depósitos. 

Estudos anteriores realizados por O’Brien (1994), Hutchinson e Pennacchi (1996), Janosi 

(1999) e O’Brien (2000) analisam os depósitos estáveis e permitem diferentes precificações 

entre instituições. Diferentemente do estudo realizado por Sheehan (2009), esses têm somente 

dados sobre o volume total de depósitos, assim, essa limitação de informações restringe a 

habilidade de fazer inferências sobre as taxas de retenção. 

Segundo Hutchison e Pennacchi (1996) o mercado financeiro tem um forte poder de mercado 

que pode ser observado no varejo. Evidências empíricas indicam que muitos bancos exercem 

poder de mercado na fixação das taxas de juros de depósito e que em mercados competitivos 

de taxas juros, os depósitos tendem a ser menores e se ajustam mais devagar a tais mudanças. 

Como resultado, o spread entre as taxas de mercado e as de depósito aumentam quando taxas 

de mercado sobem. Ao contrário, elas se estreitam quando as taxas de mercado caem. Se o 

volume de depósitos não responde a essas mudanças nos spreads, a lucratividade dos 

depósitos variará de acordo com os movimentos das taxas de mercado.  

Ainda de acordo com estes autores, a sensibilidade da taxa de juros dos depósitos está 

diretamente relacionada com a rentabilidade dos depósitos. O modelo proposto apresenta o 

mercado de depósitos de varejo por meio de uma curva de demanda com inclinação negativa, 

que é função das taxas de juros de depósito, da taxa de juros de mercado e de outras variáveis 

do mercado local. O modelo encontra uma taxa ótima de depósitos para o banco, o valor de 

mercado e a duration de tais depósitos para uma amostra de centenas de bancos comerciais 

americanos. 

O estudo de Hutchison & Pennachi (1996) é uma contribuição importante para a literatura 

pelo fato de apresentar potenciais aplicações, como por exemplo, cálculo da duration dos 

depósitos estáveis dos bancos comerciais que, em geral, auxilia gestores no hedge de suas 

exposições sensíveis à taxa de juros. Conforme apontam os autores, uma segunda potencial 

aplicação é o cálculo de ágio na aquisição de uma carteira de depósitos de um banco. Por 

último, uma terceira aplicação seria a avaliação do valor de continuidade (going concern) da 

carteira de depósitos, ajudando reguladores a melhor decidir sobre a venda, a fusão ou a 

liquidação de bancos problemáticos. 

O trabalho de Wolff (2000) menciona que depósitos sem vencimento parecem ser produtos 

bastante simples para os clientes, entretanto, são bastante desafiantes para o gestor da carteira 

ALM. De acordo com Wolff (2000) a principal razão é a falta de datas contratuais de 
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vencimento, que força o gestor a assumir premissas sobre o comportamento futuro desses 

instrumentos. Ele afirma que, embora todo o volume de depósitos possa ser sacado 

imediatamente, não é uma premissa realista alocar todo o volume nos buckets de curto prazo. 

O autor comenta que uma premissa muito utilizada no mercado é a de que 20% dos depósitos 

são altamente voláteis (non-core) e que os demais 80% são estáveis (core) e, 

consequentemente, permanecem na instituição por um período mais longo de tempo. Nesse 

estudo, o autor discute duas abordagens para modelar os depósitos sem vencimento, a 

primeira é a replicação dos fluxos de caixa e a segunda é a construção de um modelo de 

comportamento de depósitos. 

De forma mais detalhada, o primeiro modelo envolve a replicação dos fluxos de caixa por 

meio da utilização de instrumentos de renda fixa de diversos vencimentos que sintetizam, 

dado um nível de confiança, a conta de passivo sem vencimento. Já o segundo modelo utiliza 

fatores externos como idade, taxa de juros e sazonalidade para previsão dos fluxos de caixa. 

Ainda conforme o autor, embora a replicação de fluxos de caixa, dada sua simplicidade, seja 

um método atrativo para a avaliação de depósitos, a metodologia não permite estabelecer uma 

relação dinâmica entre os fatores que afetam o comportamento dos consumidores. O autor 

explica que por meio do modelo comportamental é possível combinar diversos fatores 

externos que elevam a qualidade da previsão dos depósitos sem vencimento. 

Já Jarrow e Van Deventer (1998) advertem que passivos sem vencimento expõem o balanço 

das instituições financeiras ao risco de taxa de juros. A natureza do ajuste da taxa de depósito 

é realizada de tal forma que, durante os períodos em que as taxas de juros de mercado são 

altas, as margens dos bancos são elevadas, mas as margens diminuem com a queda da taxa de 

juros de mercado. Por isso, é apropriado que os bancos realizem hedge das suas posições em 

passivos sem vencimentos. Os autores sugerem que seja feito um swap de taxa de juros 

exótico, em que o hedger paga taxa de mercado e recebe a taxa de depósito modelado. 

Cipu e Udriste (2009) utilizaram em seu estudo uma vasta gama de modelos econométricos 

para estudo dos depósitos. São desenvolvidos modelos para o volume de depósitos, além das 

taxas de mercado e taxas de remuneração dos depósitos. Em sua avaliação, citam a 

capacidade de agregação de valor dos depósitos, uma vez que são, geralmente, uma das mais 

baratas fontes de captação disponíveis. 

Wilson (1994), em seu artigo, comenta que mensurar o valor de mercado teórico e o perfil de 

risco de taxa de juros dos depósitos sem vencimentos é bastante desafiante para as instituições 

financeiras. O autor expõe que muitas instituições utilizam regras arbitrárias, assumindo 
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estruturas fixas de fluxos de caixa ou determinando premissas de vencimento. A problemática 

desse método é o fato de não capturar otimamente a estrutura de vencimento e o perfil de 

risco de taxa de juros dos depósitos. Por outro lado, o autor comenta que avançados modelos 

de Monte Carlo são também utilizados por diversas instituições, porém, requerem maior 

investimento intelectual e avançada estrutura de tecnologia. 

O autor propõe uma metodologia em que, primeiramente, são definidas as relações 

comportamentais entre os clientes e as taxas de juros dos depósitos, especificando o volume 

total de depósitos demandado para qualquer ponto no tempo e para qualquer nível de taxas de 

juros. Posteriormente, é definido o comportamento da oferta de depósitos, com a premissa de 

que o banco deseja ofertar qualquer volume demandado pelos clientes pela taxa dos depósitos. 

Por último, é aplicada a teoria de replicação de carteiras para definição dos fluxos de caixa. 

Bardenhewer (2007) faz uma análise muito ampla dos produtos sem vencimento, em especial, 

os passivos sem vencimento contratual definido. Ele comenta que, embora mais complexos 

que os instrumentos frequentemente mais negociados no mercado, os passivos sem 

vencimento contratual definido representam parte significante dos balanços das instituições 

financeiras. Bardenhewer (2007) cita que atualmente clientes reagem com maior inteligência 

às mudanças econômicas e rapidamente alteram os volumes de suas aplicações por meio de 

saques ou do pré-pagamento de suas dívidas. Isso torna difícil a modelagem dos fluxos de 

caixa dos produtos sem vencimento e expõe o banco a um significante risco de liquidez.  

Nesse contexto, o autor apresenta modelos para tais produtos e afirma que podem ser 

enquadrados nas categorias de replicação de carteiras (replicating portfolios) e option 

adjusted spread (OAS). O autor cita que na primeira abordagem o produto sem vencimento é 

reproduzido por uma carteira que replica a evolução da taxa de juros do produto e a evolução 

do calendário de vencimentos. Já o modelo OAS analisa o problema por outra perspectiva, na 

qual são utilizados modelos de estrutura a termo para aplicar a teoria de precificação de 

opções para produtos sem vencimento. Desse modo, o autor expõe os modelos, discute as 

implementações e as implicações para gerenciamento de risco de liquidez. 

Ainda em relação à gestão de riscos dessas carteiras, Araujo (2012) comenta em seu estudo 

que um ponto importante, considerado pelas instituições financeiras, é a preferência pela 

liquidez. Instituições que pelo lado do passivo possuem maior proporção de depósitos a prazo 

têm condições para alocar seus ativos em carteiras de maior maturidade, como operações de 

crédito. Também de acordo com o autor, a menor proporção de depósito à vista pode sinalizar 

a mesma direção, muito embora essa modalidade de depósitos esteja associada a condições de 
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preferência do público pela liquidez. Araujo (2012) afirma ainda que, se as instituições 

possuem carteira de operações de crédito de prazo mais longo, a natureza das obrigações 

emitidas pelo banco deve ser adequada aos prazos e riscos dos ativos envolvidos. Assim, 

operações de crédito de prazo mais longo não devem ter como contrapartida operações 

passivas de curto prazo, como depósitos à vista. 

Finalizando, o documento Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks 

and banking systems do Comitê de Basileia de Supervisão Bancária, apresenta os índices de 

liquidez de curto e longo prazo com o objetivo de estabelecer requerimentos mínimos 

quantitativos para a liquidez das instituições financeiras. Basileia III propõe que sejam 

definidos dois índices de liquidez: um de curto e outro de longo prazo.  

A primeira métrica é o Índice de Liquidez de Curto Prazo – Liquidity Coverage Ratio (LCR). 

Esse índice tem por finalidade evidenciar que as instituições apresentem recursos de alta 

liquidez para resistir a um cenário de estresse financeiro agudo com duração de um mês. Já a 

segunda métrica, o Índice de Liquidez de Longo Prazo – Net Stable Funding Ratio (NSFR), 

busca incentivar as instituições a financiarem suas atividades com fontes mais estáveis de 

captação. Ambas as métricas serão descritas em maiores detalhes no decorrer deste estudo. 

Apesar das diferentes metodologias, todos os autores compartilham a preocupação de que os 

passivos sem vencimento devem ser tratados com bastante atenção, dada a sua característica 

de fonte estável e barata de captação e principalmente pelo risco oriundo da não 

previsibilidade de seus fluxos de caixa. Em geral, há um consenso sobre a significativa 

contribuição para a rentabilidade de uma instituição financeira. 
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Capítulo 2 – Contextualização: mercado de depósitos 

 

Neste capítulo será abordada uma visão geral do mercado brasileiro de depósitos. Serão 

apresentados os mercados de depósito à vista e poupança, concluindo com uma breve 

descrição dos recolhimentos compulsórios no país. 

 

2.1 Depósitos à vista 

 

Gordon (2000) definiu depósito à vista como depósitos de livre movimentação mantidos por 

pessoas físicas e jurídicas. Destaca como característica desse tipo de depósito o fato de serem 

proibidos de pagar juros por lei. Tradicionalmente é o componente principal do agregado 

monetário M1, que representa a quantidade de moeda em poder do público, somada aos 

depósitos à vista nos bancos comerciais. Resumidamente, é o total de moeda que não 

rende juros e é de liquidez imediata. 

Para Carvalho (2012), um depósito à vista é a promessa feita por um agente privado, de 

entregar determinado montante de moeda legal a qualquer momento em que o possuidor dessa 

obrigação desejar. Depósitos à vista têm maturidade zero, valor fixado em termos da moeda 

legal e os resgates são realizados por ordem de pedido, de modo que os primeiros depositantes 

a resgatarem seus depósitos poderão fazê-lo integralmente, até que as reservas sejam 

exauridas. Tais características fazem dele um substituto perfeito da moeda legal, desde que o 

público crie a expectativa de risco de crédito zero associado ao banco. A perda ou abalo dessa 

expectativa positiva pode levar à chamada corrida bancária. 

Nesse sentido, Carvalho (2012) alerta que os bancos comerciais em operações normais 

expõem os depósitos a um elevado risco de crédito. Esse fato ocorre quando os bancos 

percebem que dos depósitos existentes apenas uma pequena fração será provavelmente 

resgatada. Assim, existem mais depósitos que reservas em moeda no caixa da instituição para 

honrá-los.  

O autor destaca que em uma economia de mercado moderna, a maioria das operações 

praticadas entre agentes privados não bancários são liquidadas por meio da transferência de 

depósitos à vista mantida nos bancos comerciais. 

Segundo o Banco Central do Brasil (Bacen), as instituições financeiras captadoras de depósito 

à vista são os bancos múltiplos com carteira comercial, os bancos comerciais, a Caixa 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Juros
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Econômica Federal e as cooperativas de crédito. Ainda segundo o regulador, a conta de 

depósito à vista é o tipo mais usual de conta bancária, em que o dinheiro do depositante fica à 

sua disposição para ser sacado a qualquer momento. 

Fortuna (2005) relata que o depósito à vista é fonte de captação gratuita. Até o Plano Collor I, 

as contas correntes podiam ser remuneradas, atualmente, o Banco Central proibiu essa 

modalidade de conta. Dos valores depositados em conta corrente, os bancos enviam 43% para 

depósito compulsório no Banco Central e o restante é destinado para crédito rural, 

microcrédito e recursos para livre movimentação. 

 

2.2 Depósitos a prazo 

 

De acordo com Fortuna (2005) os depósitos a prazo são aqueles que permitem que o detentor 

receba juros fixos no final do prazo estipulado. O Certificado de Depósito Bancário (CDB) e 

o Recibo de Depósito Bancário (RDB) são utilizados na captação de recursos, por bancos 

comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento e bancos múltiplos, sendo 

oficialmente conhecidos como depósitos a prazo. Em geral, os recursos captados pelas 

instituições por meio dos depósitos a prazo são normalmente repassados aos clientes em 

forma de empréstimos.  

Segundo Niyama (2000), os depósitos a prazo, ao contrário dos depósitos à vista, são recursos 

acolhidos pelas instituições financeiras com data previamente estabelecida para resgate, não 

podendo ser livremente movimentados. 

Já Martins (2002) comenta que, em geral, os depósitos a prazo são aplicações de terceiros em 

títulos privados oferecidos pelos bancos, tais como os certificados de depósitos bancários 

(CDBs) e os recibos de depósitos bancários (RDBs). Essas aplicações representam uma 

promessa de pagamento em data específica do principal mais uma remuneração, que pode ser 

prefixada ou pós-fixada. 

 

2.3 Caderneta de poupança 

 

De acordo com Fortuna (2005), a caderneta de poupança é a aplicação mais simples e 

tradicional brasileira, na qual o investidor pode aplicar pequenas somas e os saques podem ser 
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realizados a qualquer momento. É considerado um investimento de baixo risco, recebe 

depósitos de pessoas físicas e jurídicas e está presente como modalidade de investimento na 

maioria dos bancos comerciais. 

Até maio de 2012, a remuneração da caderneta era dada mensalmente por uma taxa de juros 

de 0,5% ao mês, aplicado sobre os valores atualizados pela TR na data de aniversário da 

aplicação, conforme a Lei n. 8.177, de 1 de março de 1991. Porém, com a recente queda da 

taxa de juros Selic, houve mudanças nas regras de remuneração. O novo modelo de cálculo 

foi deliberado pela Medida Provisória n. 567, de 3 de maio de 2012, que define: quando a taxa 

de juros Selic for igual ou inferior a 8,5% ao ano, a remuneração será dada pela TR, acrescida 

de 70% da Selic. Caso a Selic permaneça acima de 8,5% fica válida a regra anterior. 

Atualmente, a proteção da poupança se enquadra no Fundo Garantidor de Créditos (FGC). 

Segundo o Banco Central do Brasil, o FGC é uma entidade privada, sem fins lucrativos, que 

administra um mecanismo de proteção aos correntistas, poupadores e investidores, que 

permite recuperar os depósitos ou os créditos mantidos em instituição financeira, em caso de 

intervenção, de liquidação ou de falência. O valor máximo, por conglomerado financeiro, é de 

R$ 70.000,00 por depositante ou aplicador, independentemente do valor total e da distribuição 

em diferentes formas de depósito e aplicação (Resolução CMN n. 4.087, de 2012). Vale 

destacar que os depósitos à vista e/ou sacáveis, mediante aviso prévio, também são garantidos 

pelo FGC. 

Os bancos vêm criando alternativas e facilidades para viabilizarem a liquidez e as 

movimentações das cadernetas de poupança. Cabe ao Banco Central estabelecer as regras de 

aplicação dos recursos das cadernetas conforme as variáveis econômicas do período, explica 

Fortuna (2005). Atualmente, os recursos captados em depósitos de poupança são regidos pelo 

regulamento anexo da Resolução n. 3.005, de 30 de julho de 2002, o qual determina que: 

 

i. Sejam investidos 65% em operações de financiamento imobiliário, dos quais no mínimo 

80% em operações de financiamento habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de 

Habitação e o restante em operações de financiamento imobiliário contratadas a taxas de 

mercado; 

ii. 20% sejam entregues em encaixe obrigatório no Banco Central; e 

iii. os demais recursos sejam utilizados em disponibilidades financeiras e em outras 

operações admitidas nos termos da legislação e da regulamentação em vigor. 

 

https://www3.bcb.gov.br/normativo/detalharNormativo.do?method=detalharNormativo&N=112030468
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2.4 Mercado de depósitos no Brasil 

 

Após a criação do Plano Real, com objetivo de reestruturar e fortalecer o sistema financeiro, o 

governo tomou medidas para impedir que a economia se contaminasse com eventuais 

problemas no sistema bancário. 

Nesse contexto, muitos bancos estaduais foram comprados por bancos privados. 

Recentemente, uma nova onda de fusões e aquisições aumentou ainda mais a concentração do 

sistema. O processo tem motivação econômica, pois, maiores, os bancos têm o chamado 

ganho de escala, que é a redução proporcional do custo de sua operação. 

Neste ponto do trabalho, faremos uma breve apresentação dos mercados de depósito no 

Brasil, com foco na concentração de volumes entre as instituições. 

A tabela 1 mostra a evolução dos depósitos à vista, a prazo e poupança no Brasil entre o final 

de 2006 e o mês de junho de 2012. Os dados são apresentados em bilhões de reais. 

 

Tabela 1 – Evolução dos Depósitos 

  
Evolução dos depósitos [Bi R$] 

  

 

Depósitos à 

vista 

 

Depósitos a 

prazo 

 

Depósitos de 

poupança 

Dez/2006 
 

103,75 
 

350,99 
 

186,85 

Dez/2007   163,58   374,57   231,06 

Dez/2008   145,00   634,67   269,38 

Dez/2009   152,71   645,59   317,51 

Dez/2010   176,31   714,44   376,99 

Dez/2011   169,60   826,23   417,97 

Jun/2012   163,60   809,16   446,84 

Fonte: Banco Central 

 

As informações acima foram extraídas do balancete patrimonial (código documento 4010) e 

contém os seguintes seguimentos: Bancos Comerciais, Bancos Múltiplos e Caixas 

Econômicas; Bancos de Câmbio, Bancos de Desenvolvimento, Bancos de Investimentos, 

BNDES e Agências de Fomento. 

 

Na tabela 1 é possível perceber a tendência de aumento dos volumes das operações desde o 

ano de 2006, com ênfase para a participação dos depósitos a prazo e poupança. É importante 

ressaltar as variações relevantes nos volumes de depósitos a prazo nos períodos de 2007 a 

2008 e 2011 a 2012. A primeira variação refere-se à migração dos recursos oriundos de renda 



 

 

25 

 

variável para os depósitos a prazo no período de crise. A segunda variação relevante ocorrida 

no final de 2011 a meados de 2012 refere-se à diminuição de aplicações em depósitos a prazo 

devido à diminuição das taxas de juros. Quanto aos recursos de depósitos de poupança, os 

mesmos são crescentes em todo o período analisado, e tal fato é explicado pela diminuição do 

desemprego, aumento do nível de renda e consequente aumento do nível de poupança da 

população, refletido pelo aumento do volume de depósitos de poupança, a modalidade mais 

tradicional de investimento no Brasil. 

 

A tabela 2 apresenta a distribuição do volume de depósitos à vista entre as instituições 

financeiras. Com base nessa informação podemos verificar que as cinco primeiras instituições 

financeiras detêm aproximadamente 85% do volume total de depósitos à vista, o que sugere 

elevada concentração no setor bancário brasileiro. 

 

Tabela 2 – Depósitos à vista 

 

  
 

Saldo Depósitos à vista 

 
         

 
Nome da Instituição 

 

Saldo  

[Bi R$]  

Percentual 

Individual  

Percentual 

Acumulado  

         

 

BCO DO BRASIL S.A. 
 

54,8 
 

33,5% 
 

33,5% 

 

 

BCO BRADESCO S.A. 
 

32,0 
 

19,6% 
 

53,0% 

 

 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
 

24,0 
 

14,7% 
 

67,7% 

 

 

ITAÚ UNIBANCO BM S.A. 
 

14,9 
 

9,1% 
 

76,8% 

 

 

BCO SANTANDER S.A. 
 

12,0 
 

7,4% 
 

84,2% 

 

 

HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP 
 

9,4 
 

5,7% 
 

89,9% 

 

 

BCO CITIBANK S.A. 
 

4,4 
 

2,7% 
 

92,6% 

 

 

BCO DO EST. DO RS S.A. 
 

2,7 
 

1,6% 
 

94,2% 

 

 

BCO BANESTES S.A. 
 

1,1 
 

0,7% 
 

94,9% 

 

 

BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 
 

0,8 
 

0,5% 
 

95,4% 

 

 

BCO DO EST. DO PA S.A. 
 

0,7 
 

0,5% 
 

95,8% 

 

 

BCO SAFRA S.A. 
 

0,7 
 

0,4% 
 

96,2% 

 

 

BCO DA AMAZONIA S.A. 
 

0,7 
 

0,4% 
 

96,7% 

 

 

BCO J.P. MORGAN S.A. 
 

0,7 
 

0,4% 
 

97,1% 

 

 

BCO DO EST. DE SE S.A. 
 

0,5 
 

0,3% 
 

97,4% 

 

 

DEMAIS BANCOS 
 

4,3 
 

2,6% 
 

100,0% 

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
         

 
Total Balancete Junho/2012 

 
163,6 

 
100,0% 

 
100,0% 

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
         Fonte: Banco Central 

 



 

 

26 

 

Já a tabela 3, apresenta a distribuição do volume de depósitos a prazo entre as instituições 

financeiras. No mercado de depósito a prazo, há uma maior diluição do volume financeiro 

entre as instituições financeiras, sendo que as cinco primeiras instituições detêm 

aproximadamente 70% do volume do mercado. 

 

Tabela 3 – Depósitos a prazo 

     

 

  
 

Saldo Depósitos a prazo 

 
         

 
Nome da Instituição 

 

Saldo  

[Bi R$]  

Percentual 

Individual  

Percentual 

Acumulado  

         

 

BCO DO BRASIL S.A. 
 

254,8 
 

31,5% 
 

31,5% 

 

 

BCO BRADESCO S.A. 
 

95,5 
 

11,8% 
 

43,3% 

 

 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
 

80,7 
 

10,0% 
 

53,3% 

 

 

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 
 

76,5 
 

9,4% 
 

62,7% 

 

 

ITAÚ UNIBANCO BM S.A. 
 

71,8 
 

8,9% 
 

71,6% 

 

 

HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP 
 

46,9 
 

5,8% 
 

77,4% 

 

 

BCO VOTORANTIM S.A. 
 

16,7 
 

2,1% 
 

79,4% 

 

 

BCO DO EST. DO RS S.A. 
 

15,7 
 

1,9% 
 

81,4% 

 

 

BCO ITAÚ BBA S.A. 
 

15,1 
 

1,9% 
 

83,3% 

 

 

BCO CITIBANK S.A. 
 

10,2 
 

1,3% 
 

84,5% 

 

 

BANCO BTG PACTUAL S.A. 
 

9,9 
 

1,2% 
 

85,7% 

 

 

BCO SAFRA S.A. 
 

7,5 
 

0,9% 
 

86,7% 

 

 

BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A 
 

7,2 
 

0,9% 
 

87,6% 

 

 

BCO BMG S.A. 
 

6,6 
 

0,8% 
 

88,4% 

 

 

BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 
 

6,4 
 

0,8% 
 

89,2% 

 

 

BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 
 

5,4 
 

0,7% 
 

89,8% 

 

 

BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 
 

5,2 
 

0,6% 
 

90,5% 

 

 

DEMAIS BANCOS 
 

77,0 
 

9,5% 
 

100,0% 

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
         

 
Total Balancete Junho/2012 

 
809,2 

 
100,0% 

 
100,0% 

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
         Fonte: Banco Central 

 

A tabela 4 apresenta o volume de depósitos de poupança. Com base nessas informações, é 

possível verificar que os depósitos de poupança das cinco primeiras instituições financeiras 

representam 95% do sistema financeiro nacional na data-base junho de 2012. 
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Tabela 4 – Depósitos de Poupança 

 

  
 

Saldo Depósitos de poupança 

 
         

 
Nome da Instituição 

 

Saldo  

[Bi R$]  

Percentual 

Individual  

Percentual 

Acumulado  

         

 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
 

161,9 
 

36,2% 
 

36,2% 

 

 

BCO DO BRASIL S.A. 
 

105,6 
 

23,6% 
 

59,9% 

 

 

ITAÚ UNIBANCO BM S.A. 
 

69,6 
 

15,6% 
 

75,4% 

 

 

BCO BRADESCO S.A. 
 

62,3 
 

13,9% 
 

89,4% 

 

 

BCO SANTANDER S.A. 
 

24,8 
 

5,5% 
 

94,9% 

 

 

BCO DO EST. DO RS S.A. 
 

5,4 
 

1,2% 
 

96,1% 

 

 

HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP 
 

5,0 
 

1,1% 
 

97,3% 

 

 

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 
 

2,7 
 

0,6% 
 

97,9% 

 

 

BCO BANESTES S.A. 
 

1,7 
 

0,4% 
 

98,3% 

 

 

BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 
 

1,5 
 

0,3% 
 

98,6% 

 

 

BANCOOB 
 

1,3 
 

0,3% 
 

98,9% 

 

 

BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 
 

1,2 
 

0,3% 
 

99,1% 

 

 

BCO SAFRA S.A. 
 

1,2 
 

0,3% 
 

99,4% 

 

 

BCO CITIBANK S.A. 
 

0,8 
 

0,2% 
 

99,6% 

 

 

BCO DO EST. DE SE S.A. 
 

0,8 
 

0,2% 
 

99,7% 

 

 

BCO DA AMAZONIA S.A. 
 

0,5 
 

0,1% 
 

99,8% 

 

 

BCO DO EST. DO PA S.A. 
 

0,4 
 

0,1% 
 

99,9% 

 

 

BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 
 

0,2 
 

0,1% 
 

100,0% 

 

 

BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A 
 

0,0 
 

0,0% 
 

100,0% 

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
         

 
Total Balancete Junho/2012 

 
446,8 

 
100,0% 

 
100,0% 

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
         Fonte: Banco Central 

 

Com base nas informações apresentadas, é possível observar o comportamento do mercado de 

depósitos e o reflexo das operações societárias ocorridas na última década. O sistema bancário 

no Brasil está bastante concentrado e, consequentemente, o mesmo ocorre com os produtos 

básicos de captação, depósitos à vista, a prazo e de poupança. 

 

2.5 Recolhimento Compulsório  

 

De acordo com definição do Banco Central do Brasil, os depósitos compulsórios são 

recolhimentos obrigatórios de recursos que as instituições financeiras fazem ao regulador 

local.  
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Segundo o Banco Central, os recolhimentos compulsórios podem ser vistos como 

instrumentos de preservação da estabilidade financeira e produzem os seguintes efeitos sobre 

as condições monetárias: 

 

i. influenciam o multiplicador monetário, ampliando ou reduzindo o volume de recursos 

que os bancos podem transformar em crédito para a economia; 

ii. criam demanda previsível por reservas bancárias, o que assegura maior eficiência ao 

Banco Central em sua atuação no mercado monetário. 

 

No Brasil, os percentuais de recolhimento do depósito compulsório são definidos pelo Banco 

Central com o intuito de preservar a estabilidade e a solidez do Sistema Financeiro Nacional, 

permitindo o crescimento sustentado do crédito.  

Segundo Fortuna (2005), o recolhimento compulsório é um importante instrumento da 

política monetária executada pelo banco central.  

Garcia (1994) apresenta os depósitos compulsórios como recolhimentos que as instituições 

financeiras fazem ao Banco Central para cumprir as regras da política monetária. O autor 

afirma que tais recolhimentos são calculados sobre os montantes captados pelas instituições 

financeiras nas suas diversas modalidades de aplicações (depósitos à vista, CDBs, cadernetas 

de poupança, letras de câmbio etc.), de acordo com alíquotas fixadas pelo Conselho 

Monetário Nacional e pelo Banco Central. 

Atualmente, estão em vigor as seguintes modalidades de depósitos compulsórios: 

 

i. Recolhimento compulsório sobre recursos à vista. 

ii. Recolhimento compulsório sobre recursos a prazo. 

iii. Encaixe obrigatório sobre recursos de depósitos de poupança. 

iv. Recolhimento compulsório sobre recursos de depósitos e de garantias realizadas.  

v. Exigibilidade adicional sobre depósitos (recursos à vista, a prazo e depósitos de 

poupança). 

vi. Recolhimento compulsório sobre posição vendida de câmbio. 

 

São realizados, ainda, depósitos obrigatórios no Banco Central, referentes à insuficiência no 

cumprimento dos seguintes direcionamentos de recursos: 
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i. Recursos de depósitos de poupança não aplicados em financiamentos imobiliários. 

ii. Recursos de depósitos da poupança rural não aplicados em crédito rural. 

iii. Recursos de depósitos à vista não aplicados em operações de microfinanças.  

iv. Recursos de depósitos à vista não aplicados em crédito rural. 

v. Depósito prévio para participação nas sessões diárias da Centralizadora da Compensação 

de Cheques (Compe). 

 

Sobre os depósitos a prazo, a partir de 01/03/2002, atendendo a Circular n. 3.091 do Banco 

Central e posteriores alterações, as regras estabelecidas para os compulsórios são as seguintes: 

 

i. Recolhimento de alíquota de 20% sobre a média aritmética dos saldos diários dos 

recursos que excederem R$ 30 milhões, durante o período de cálculo.  

ii. O período de cálculo é definido como os dias úteis para o período de uma semana 

(segunda a sexta-feira), sendo a sexta-feira seguinte à semana de cálculo a data de ajuste. 

 

Já no caso da caderneta de poupança, o recolhimento de compulsório está vinculado à 

Circular n. 3.093, de 24 de junho de 2002, que instituiu o valor sujeito a recolhimento (VSR) 

do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif). A base de cálculo, 

nesse caso, exige que o encaixe obrigatório sobre os recursos de poupança seja a média 

aritmética da soma dos seus saldos nos dias úteis do período de cálculo. 

A tabela 5, a seguir, criada com base em informações do Banco Central do Brasil, apresenta 

de forma resumida como é o funcionamento dos compulsórios no país (base Janeiro de 2012). 

 

Tabela 5 – Modalidade de compulsórios 

              

  Compulsórios 

   Alíquota  Deduções  Remuneração 

Recursos à vista  43%  

R$ 44 milhões, deduzidos da 

média dos valores sujeitos a 

recolhimento 

 Não há 

Recursos a prazo   20%   

Dedução inicial de R$ 30 

milhões que beneficiam todas 

as instituições igualmente 

  Taxa Selic 

Depósitos de 

poupança 
  20%   Não há   

TR + 6,17% a.a., ou 

TR+70%*Selic, se 

Selic <=8,5%  
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Exigibilidade 

adicional 
  

Recursos à vista: 12% 

Recursos a prazo: 12% 

Poupança: 10% 

  

Varia de zero a três bilhões de 

reais, sendo definida em 

função do Nível 1 do  

PR do conglomerado ao qual 

pertence a instituição 

  Taxa Selic 

Garantias 

realizadas 
  45%   

R$ 2 milhões, deduzidos da 

média dos valores sujeitos a 

recolhimento 

  Não há 

Posição vendida 

de câmbio 
  60%   

O menor valor de até US$ 1 

bilhão, convertido em reais, e 

o valor do Nível 1 do  

PR do conglomerado ao qual 

pertence a instituição 

  Não há 

Fonte: Banco Central do Brasil. 

 

No gráfico 1 podemos acompanhar a evolução do recolhimento de compulsórios no país, de 

janeiro de 2008 a setembro de 2012. A série contempla os recolhimentos dos depósitos de 

poupança, à vista e a prazo, além da exigibilidade adicional. 

 

 

Gráfico 1 – Recolhimento compulsório 

Fonte: Banco Central do Brasil. 
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Capítulo 3 – Gerenciamento de riscos 

 

Neste capítulo traremos uma visão geral da regulação bancária e dos acordos de Basileia I e 

II. O tópico é concluído com uma breve discussão sobre o acordo de Basileia III e os aspectos 

relacionados ao gerenciamento de risco de liquidez, em especial o gerenciamento dos passivos 

sem vencimento definido. 

 

3.1 Regulação bancária e Acordos de Basileia I e II 

 

Regulação refere-se à fiscalização realizada por uma entidade externa à instituição com a 

habilidade de influenciar a estrutura legal e operacional de uma determinada indústria. Na 

decisão de regular está implícito o tradeoff entre os custos e os benefícios da regulação. Já 

dentro do sistema bancário, a necessidade de regulação é sujeita à discussão. 

Enquanto existem argumentos de que as instituições financeiras não devem ser tratadas 

diferentemente das demais empresas de outros setores (sujeitas à falência), a maioria acredita 

que os custos potenciais de uma quebra bancária são tão grandes que fazem com que a 

regulação seja necessária. O escopo da regulação pode variar significativamente tanto de 

sistemático, garantindo estabilidade bancária global, como para um nível reduzido, micro, 

como proteção de consumidores e investidores. 

Desse modo, a existência da regulação bancária pode ser justificada por diversos motivos, 

entre eles, proteger os depositantes no caso de falência, assegurar estabilidade para transações 

financeiras, evitar efeitos de contágio no sistema bancário e, por último, manter a estabilidade 

econômica. 

Nesse contexto, a intenção do Acordo de Basileia I (1988) foi fortalecer e padronizar o 

sistema financeiro global. A expectativa era que os países programassem o ferramental básico 

em seus mercados com as adaptações necessárias. Com isso, a principal contribuição do 

acordo foi o estabelecimento de um nível de capital regulatório ajustado ao risco, ou seja, 

diferentes níveis de risco foram associados a diferentes ativos. O acordo estipulou que a razão 

entre capital e ativos ponderados pelo risco deveriam ser superiores a 8%. 

O Acordo de Basileia I foi originalmente desenvolvido para cobrir requerimentos de capital 

para riscos de crédito, posteriormente foi complementado e permitiu o uso de modelos para 
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mensuração de risco de mercado. Esse passo permitiu a melhor mensuração de risco e maior 

eficiência na alocação de capital.  

Em 2004 foi apresentado o Acordo de Basileia II que cobria não somente riscos de crédito, 

mas também capital regulatório para riscos de mercado e riscos operacionais.  

Além do objetivo geral de manter um sólido sistema financeiro internacional, os principais 

objetivos do acordo de Basileia II foram: 

 

i. Promover segurança e solidez no sistema financeiro. 

ii. Reforçar a igualdade de competição nos mercados. 

iii. Criar avaliações de adequação de capital e abordagens apropriadas ao grau de risco 

envolvido nas posições e nas atividades dos bancos. 

iv. Focar em bancos internacionalmente ativos e ao mesmo tempo permitir que os princípios 

sejam suficientemente flexíveis para aplicação em uma grande variedade de operações 

bancárias. 

v. Incentivar a melhoria contínua da capacidade de avaliação interna de risco. 

vi. Assegurar que risco é a ênfase principal das práticas de supervisão. 

 

3.2 Acordo de Basileia III 

 

Um dos problemas-chave da recente crise econômica foi a rápida dispersão do setor 

financeiro para o setor real da economia. Com o intuito de promover um sistema financeiro 

mais resiliente, o comitê de Basileia de supervisão bancária, realizou algumas mudanças para 

prover mecanismos para lidar com o risco sistêmico no mercado financeiro. Tais alterações 

envolvem aumento em qualidade e montante de capital, fortalecendo a cobertura de risco da 

estrutura de capital dos bancos. 

Adicionalmente, o comitê incluiu buffers para proteger o sistema em períodos de estresse e 

exigir dos bancos a manutenção de captações estáveis de curto e longo prazo para proteção 

contra crises de liquidez. 

 

Dentre os problemas decorrentes da recente crise financeira podemos citar: 

 

i. Excessiva alavancagem. 
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ii. Erosão gradual do montante e qualidade da base de capital dos bancos no mundo como 

um todo. 

iii. Liquidez insuficiente, o que tornou impossível para o sistema bancário absorver os 

choques decorrentes da crise. 

iv. Falta de habilidade dos sistemas bancários para lidar com exposições fora do balanço, em 

que elevado volume teve de ser negociadas em curto espaço de tempo, visto que, os 

sistemas não foram construídos para lidar com riscos fora de balanço ou exposições de 

derivativos. 

v. O risco sistêmico resultante da interconectividade de bancos comerciais e de investimento 

que se espalharam para a economia real. 

vi. Perda de confiança no sistema bancário, especificamente com respeito à insolvência e à 

liquidez das instituições financeiras. 

 

Os problemas citados acima resultaram em uma crise com contração do crédito e com o setor 

público injetando liquidez no mercado financeiro. Os governos foram forçados a garantir 

negociações de fusões entre bancos, colocando o dinheiro dos contribuintes em risco. 

Tais problemas se espalharam como vírus ao redor do mundo, causando uma improcedente 

contração da liquidez global. Nesse contexto, o comitê de Basileia, em uma tentativa de isolar 

tanto os bancos como a economia de futuros choques, vem implementando mudanças 

significativas principalmente no fortalecimento da estrutura de capital regulatório. 

 

Essas mudanças incluem: 

 

i. Elevação dos níveis de capital. 

ii. Fortalecimento da cobertura de risco da estrutura de capital por meio do aumento de 

requerimentos de capital para trading books e exposições fora do balanço. 

iii. Exigência de um índice de alavancagem para complementar as exigências de capital. 

iv. Criação de buffers anticíclicos para compensar a ampliação pró-cíclica dos choques 

financeiros. 

v. Criação de políticas para lidar com o risco sistêmico e com a interconectividade do setor 

financeiro. 

vi. Aplicação de um padrão de liquidez global, que incluirá índices de liquidez de curto e de 

longo prazo e fará uso de métricas de monitoramento. 



 

 

34 

 

 

O comitê de Basiléia exige que todos os bancos, assim como as autoridades reguladoras, 

devem participar diretamente da realização das reformas. O comitê também lembra que os 

novos requerimentos são padrões mínimos e que bancos e supervisores podem implementar 

requerimentos mais rigorosos. Além disso, os bancos devem aderir às boas práticas como as 

estabelecidas em 2008, com a publicação do documento Principles for Sound Liquidity Risk 

Management and Supervision (Princípios para uma sólida gestão e supervisão do risco de 

liquidez). 

Os objetivos dos padrões de liquidez são complementares. São eles: 

 

i. Garantir que os bancos tenham liquidez suficiente para sobreviver a um cenário de 

estresse significativo durante 30 dias. 

ii. Fornecer incentivos aos bancos para desenvolver fontes de financiamento mais estáveis 

para que possam resistir a choques de liquidez com horizonte de tempo mais longo. 

 

3.3 Índice de liquidez de curto prazo - Liquidity Coverage Ratio (LCR) 

 

O objetivo do LCR é garantir que os bancos tenham adequados ativos de alta liquidez para 

sobreviver aos cenários de estresse de curto prazo.  

O LCR é um índice de cobertura que requer que o banco tenha ativos líquidos suficientes para 

cobrir totalmente a saída de caixa durante 30 dias. O objetivo é ter ativos líquidos suficientes 

que possam ser convertidos em caixa, seja por venda ou por empréstimos com garantia, para 

fornecer salvaguarda contra um período de grave estresse de liquidez. A liquidez desses ativos 

deve permanecer intacta, mesmo em períodos de crise na instituição ou do mercado bancário 

de modo geral. 

 

 É definido por: 

 

%100
dias 30 de prazo no líquidas Saídas

liquidez alta de ativos de Estoque
LCR   

 



 

 

35 

 

As saídas líquidas de caixa contemplam as entradas e saídas de caixa durante 30 dias. Dado 

que o momento de entradas e saídas de caixa é incerto, bancos, bem como supervisores 

bancários, devem estar cientes de quaisquer descasamentos de liquidez que podem ocorrer 

dentro do prazo de um mês. Grandes choques de mercado ou condições específicas do banco 

podem resultar em uma fuga de caixa. Em geral, os bancos podem experimentar quaisquer das 

situações, conjunta ou isoladamente: 

 

i. saídas dos depósitos de varejo; 

ii. perdas de captação de atacado sem garantia; 

iii. perdas de captação de curto prazo com garantia; 

iv. saídas de caixa que resultam de rebaixamento do rating de crédito da instituição; 

v. riscos que afetam a qualidade das garantias ou a necessidade de garantia adicional; 

vi. inesperados saques em linhas de crédito por parte dos clientes; 

vii. necessidade de recompra de dívida ou de honrar obrigações não contratuais para proteger 

a reputação do banco. 

 

3.4 Índice de liquidez de longo prazo – Net Stable Funding Ratio (NSFR) 

 

Enquanto o objetivo do índice de liquidez de curto prazo é fazer com que os bancos sejam 

mais resilientes a choques de liquidez no curto prazo, a meta índice de liquidez de longo prazo 

(NFSR) é proteger os bancos em um longo horizonte de tempo.  

Uma estrutura de vencimentos sustentável de ativos e passivos é importante para a viabilidade 

do negócio no longo prazo. O índice de liquidez de longo prazo promove uma estrutura de 

vencimento sustentável de ativos e passivos, com a criação de incentivos para que os bancos 

usem fontes de financiamento mais estáveis. O comitê espera que os bancos façam um mais 

efetivo casamento de ativos e passivos, ao invés de depender tão fortemente de 

financiamentos de atacado de curto prazo, que pode ser severamente restringido em 

momentos de estresse. 

 

É definido por: 
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%100
snecessária estáveis captações de Total

sdisponívei estáveis captações de Total
NFSR   

 

Fontes de financiamento estáveis, por definição, devem ser confiáveis em um horizonte de um 

ano, sob condições de estresse prolongado. O montante de captação estável necessário irá 

variar de instituição para instituição, dependendo das características de liquidez dos ativos do 

banco e das exposições fora do balanço. 

Todos os ativos ilíquidos e valores mobiliários devem ser apoiados por fontes de 

financiamento estáveis, de acordo com essa metodologia. Além disso, deve haver fontes de 

financiamento estáveis para suportar potenciais chamadas de liquidez, decorrentes de 

compromissos de operações fora de balanço. 

 

3.5 Basileia III e os impactos relacionados aos depósitos estáveis 

 

Os depósitos estáveis (core deposits) não foram explicitamente cobertos pelos acordos de 

Basileia anteriores. Os índices de liquidez de Basileia III apresentam propriedades que agora 

cobrem o papel de depósitos estáveis, tais características são apresentadas a seguir. 

O índice de liquidez de curto prazo (LCR) exige que as instituições financeiras mantenham 

ativos líquidos equivalentes a 100% da captação de curto prazo, em um período de 30 dias de 

estresse de liquidez. Esse teste inclui a saída de 7,5% dos depósitos estáveis da instituição. 

Assim, 7,5% dos depósitos estáveis devem ser necessariamente alocados em ativos altamente 

líquidos, logo, para cada $ 1 bilhão em depósitos estáveis, a instituição necessita manter $ 75 

milhões em ativos líquidos. 

Basileia III introduziu também o índice de liquidez de longo prazo (NFSR) para medir a 

quantidade de captações estáveis em relação ao risco e liquidez dos ativos a serem 

financiados. Às fontes de captação estáveis é atribuído um fator de disponibilidade utilizado 

para compensar os usos das captações estáveis requeridas. Aos capitais de nível 1 e 2, por 

exemplo lucros acumulados, são atribuídos um fator de disponibilidade de 100%. Aos 

depósitos estáveis de varejo é atribuído um fator de disponibilidade de 85% e aos menos 

estáveis um fator de 70%. Já aos depósitos de atacado é designado um percentual de 50% e 

aos outros passivos é atribuída disponibilidade zero. 
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O impacto do NFRS para cada $ 1 bilhão em depósitos estáveis é a redução potencial de 

capital para financiar empréstimos para $ 850 milhões. Assim, o NSFR faz com que os 

depósitos estáveis sejam mais desejáveis no longo prazo. 

 

3.6 Regulação local sobre os passivos sem vencimento definido 

 

O Banco Central do Brasil não exige uma modelagem padrão para os depósitos sem 

vencimento definido em relação à gestão de risco de mercado e liquidez. Para os reportes 

regulatórios, o regulador apenas exige o cumprimento de requisitos mínimos para a alocação 

dos fluxos de caixa pelas instituições financeiras. 

Para o demonstrativo de risco de liquidez (DRL), o regulador solicita que as instituições 

financeiras informem o valor do saldo de depósitos à vista e de poupança e os valores que a 

instituição estima ser necessário dispor em caixa para atender aos saques de clientes no 

período de cada faixa de prazo. 

Já para o demonstrativo de risco de mercado (DRM), o regulador solicita que as operações 

que não possuem vencimento definido, como depósitos à vista ou de poupança, ou cujo 

vencimento dependa da aplicação de cláusulas contratuais específicas, CDB resgatável 

antecipadamente ou pré-pagamento de operações de crédito, devem ter seus fluxos obtidos 

com base em critérios consistentes e passíveis de verificação. 

Assim, com base nesses requerimentos, cada instituição financeira utiliza seus próprios 

critérios para determinação dos fluxos de caixa dos produtos sem maturidade contratual 

definida. Por conseguinte, o problema que se evidencia nessa abordagem é a não 

padronização da gestão de risco desses produtos entre as diversas instituições financeiras. 
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Capítulo 4 – Definição do problema  

 

Os depósitos estáveis, também conhecidos como core deposits, são as parcelas das contas de 

depósitos sem vencimentos, sejam elas contas de depósitos à vista ou poupança que, embora 

permitam que seus titulares saquem imediatamente o montante integral de suas aplicações, o 

que sugere que seu prazo de vencimento implícito seja muito curto, permanecem na 

instituição por longos períodos de tempo. 

Essa característica permite que o banco realize operações interfinanceiras de longo prazo, 

dada a peculiaridade do comportamento de seus depositantes. Essa característica se deve ao 

relacionamento criado entre o cliente e a instituição, o que sugere que tais clientes manterão 

suas aplicações na instituição por um extenso período. Assim, representam um limite inferior 

nos volumes dos depósitos que, exceto para situações extraordinárias, permanecem na 

instituição. 

Os depositantes que apresentam relacionamentos estáveis com as instituições, 

frequentemente, são insensíveis às flutuações das taxas de juros, mantendo os recursos na 

instituição, apesar de existirem no mercado melhores opções de investimento, incorrendo um 

elevado custo de oportunidade. 

O grande desafio em relação aos passivos sem vencimento é a definição de sua parcela estável 

e, consequentemente, do prazo de vencimento implícito, sendo essa decisão importante para a 

gestão de riscos de mercado e liquidez da carteira. 

No que diz respeito à gestão de risco de liquidez, segundo Bardenhewer (2007) devem ser 

determinados os fluxos de caixa de todos os instrumentos financeiros da instituição. Nessa 

atividade há diversos desafios, o primeiro está relacionado à definição da renovação dos 

contratos a vencer, uma vez que os clientes podem renovar as operações, migrar de uma 

operação prefixada para uma operação pós-fixada e vice-versa; migrar para um derivativo, ou 

até mesmo realizar a aplicação em outro banco.  

Outro desafio é a definição do prazo em que os depósitos sem vencimento permanecerão na 

instituição, uma vez que os depositantes são titulares de opções complexas que os dão o 

direito de sacar a qualquer momento o volume de suas aplicações. 

Um aspecto bastante importante é que os passivos sem vencimento expõem o balanço das 

instituições financeiras a elevado risco de taxa de juros. Em períodos em que a taxa de 

mercado está relativamente elevada, as margens dos bancos são também bastante elevadas, 

dado o baixo custo de captação de tais depósitos. Já em períodos de queda da taxa de juros, as 
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margens dos bancos também se comprimem, assim sendo, é necessário que os bancos 

realizem hedge de tais posições. 

Assim como citado na introdução, o trabalho busca avaliar a opcionalidade, de titularidade 

dos clientes, de sacar o volume dos depósitos sem vencimento ao longo do tempo. Além 

disso, busca responder questões relacionadas à como gerir o risco de liquidez e taxa de juros 

dos depósitos sem vencimento, em especial os depósitos de poupança, através da aborgadem 

de carteira replicante padrão proposta por Bardenhewer (2007). 
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Capítulo 5 – Revisão de Modelos 

 

Neste capítulo será abordada uma visão geral sobre os modelos estudados. Será apresentada 

uma breve introdução sobre modelagem de fluxos de caixa, modelos para segregação entre 

parcelas core e non-core, bem como modelos para alocação dos fluxos de caixa dos passivos 

sem vencimento. No próximo capítulo será detalhado o modelo proposto, carteira replicante 

padrão (Bardenhewer (2007)).  

5.1 Modelagem de fluxo de caixa 

 

Conforme o documento Managing Interest Rate Risk in the Banking Book do Banco Nacional 

da Áustria (2008), o primeiro passo na mensuração de risco da taxa de juros, a partir de uma 

perspectiva de valor econômico, é estabelecer quais fluxos de caixa são oriundos de posições 

sensíveis à taxa de juros. 

Além das atividades de banco de varejo, ambas as operações das mesas proprietárias e dos 

negócios interbancários compõem grande parte do livro de taxa de juros. Para calcular o 

montante total dos fluxos de caixa de um banco, compostos por juros e principal, os bancos 

utilizam diversas ferramentas de análise da estrutura temporal dos fluxos de caixa, assumindo 

premissas para produtos cuja maturidade não seja definida.  

Ainda conforme o manual, derivar o fluxo de caixa diretamente das características dos 

produtos é uma opção apenas dos tradicionais produtos de taxas prefixadas, em que ao início 

da operação já se sabe o valor de resgate. Para as demais posições do banco é necessária 

utilização de premissas como, por exemplo, alocação do principal na data de repactuação das 

taxas de juros, no caso dos produtos pós-fixados, e definição do vencimento implícito, no 

caso dos produtos sem vencimento definido.  

Os fluxos de caixa são então segregados em fatores de risco como: taxa de juros prefixados, 

inflação, taxa de juros em moeda estrangeira etc. Adicionalmente, são também segregados em 

carteira de negociação e não negociação, segundo os critérios do regulador local. 

O fluxo de caixa total do livro de taxa de juros pode ser calculado a partir do fluxo de caixa 

proveniente das atividades individuais de cada banco. A partir de uma perspectiva de valor 

econômico, a exposição à taxa de juros é calculada com base nos fluxos de caixa líquidos 

(saldo líquido dos fluxos ativos e passivos). Tais fluxos fornecem algumas informações 

importantes sobre o posicionamento estratégico da instituição, no que diz respeito ao livro de 
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taxa de juros. A essa posição se aplica o seguinte princípio: quanto maiores as posições 

líquidas ativas ou passivas e maior sua maturidade, maior é o potencial risco de taxa de juros.  

Uma vez modelados os fluxos de caixa, essa informação é inserida nas ferramentas de análise 

de risco e, em conjunto com as informações de mercado, são calculados os riscos envolvidos 

nas diversas operações dos diferentes segmentos em que a instituição atua. 

Em relação às operações de varejo, dado o elevado volume e a estrutura das operações de 

intermediação financeira, eles têm uma influência significativa sobre o perfil de risco da taxa 

de juros dos bancos. No entanto, muitas dessas operações não apresentam um perfil definido 

de repactuação da taxa de juros e os fluxos não apresentam maturidade definida. 

De modo geral, as operações de varejo podem ser classificadas em operações prefixadas, pós-

fixadas ou sem perfil de repactuação definido. Além disso, podem ser enquadradas nas 

categorias de resgate com ou sem prazo definido. 

Dentre as operações prefixadas de resgate com prazo definido podemos incluir as operações 

de empréstimo com taxa de juros prefixada, títulos pré-fixados etc. Nessas operações, as taxas 

de juros são fixas até o vencimento, assim, os fluxos de caixa são alocados em bandas 

temporais de acordo com sua maturidade residual. 

Já na categoria de resgate sem prazo definido podemos incluir os empréstimos com taxas 

prefixadas, sujeitos a pré-pagamento, dentre outros. Para essas operações, a taxa de juros 

também é fixa para o prazo total, mas a maturidade da taxa inicialmente acordada pode ser 

reduzida se a contraparte exercer sua opção de pré-pagamento ou resgate antecipado. 

Para as operações pós-fixadas, os fluxos de caixa são alocados no próximo período de 

repactuação de taxas, no que se refere ao risco de mercado. Já para fins de risco de liquidez, 

as taxas de juros são projetadas e a alocação dos fluxos de caixa é realizada em bandas 

temporais, de acordo com sua maturidade residual. Adicionalmente, tais operações também 

podem possuir opções de pré-pagamento ou resgate antecipado. 

Existem também operações sem perfil de repactuação de taxas definido. Podemos incluir 

nessa categoria as operações de crédito rotativo de cartões de crédito e depósitos cuja 

repactuação é definida pela instituição financeira.  

Ainda segundo o manual Managing Interest Rate Risk in the Banking Book do Banco 

Nacional da Áustria (2008), os modelos de produtos sem vencimento se enquadram em quatro 

categorias principais: Nonmaturation Theory, Outflow Rate Method, Replicating Portfolios e 

Option Ajusted Spread (OAS). 
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O objetivo deste capítulo é apresentar a metodologia para alocação dos fluxos de caixas de 

operações em que não existe um perfil de repactuação e maturidade definida. É importante 

enfatizar que a utilização de diferentes modelos ocasionará a alocação de fluxos de caixa 

diferentemente para mesmos produtos, logo, a definição do modelo para uma determinada 

categoria de operações deve ser bem-fundamentada. 

 

Os modelos Nonmaturation Theory e Outflow Rate Method são mais simples e 

frequentemente utilizados. Replicating Portfolios e OAS demandam maiores informações e 

requerem uma maior complexidade na implantação, comparativamente aos dois primeiros são 

menos utilizados no dia a dia das instituições. 

 

5.2 Teoria dos produtos sem vencimento – Nonmaturation Theory 

  

A teoria Nonmaturation é usada principalmente para operações sem vencimento definido, 

assume que os bancos tendem a reter um percentual específico do volume de um produto (por 

exemplo, depósitos em caderneta de poupança) por longos períodos de tempo.  

Segundo essa teoria, as operações podem ser divididas em um componente estável e outro 

volátil. Dada sua característica de estabilidade, o primeiro componente é alocado no longo 

prazo, permitindo ao banco realizar investimentos de maior maturidade. O componente não 

estável é alocado no curto prazo, permitindo ao banco ter recursos disponíveis para saques e 

resgates. 

As estimativas das parcelas a serem consideradas de curto e longo prazo são baseadas em 

observações empíricas. Para esse efeito, as instituições observam rigorosamente as variações 

de volume desses produtos durante um intervalo de tempo específico. 

Segundo essa metodologia, dada uma probabilidade p, o volume que permanece sob Zα 

desvios abaixo da média é considerado estável (core) e não sensível à taxa de juros. Já o 

volume remanescente é considerado volátil (non-core) e sensível à taxa de juros. 

Os depósitos estáveis são estimados pela seguinte equação: 

)1(   ZXDestáveis        (1) 

Em que: 

X : é a média do volume de depósitos na amostra; 

Z : é o valor da normal inversa padronizada, função do nível de confiança α; 



 

 

43 

 

 : é a volatilidade da série de volume total de depósitos. 

 

O gráfico 2 representa a parcela estável dos volumes de uma carteira de depósitos sem 

vencimento hipotética. 

 

 

Gráfico 2 – Volume de depósitos: segregação em depósitos estáveis e voláteis 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Essa metodologia apenas segrega o volume de depósitos em estáveis e voláteis, porém não 

define a distribuição dos fluxos estáveis ao longo do tempo. 

 

5.3 Método de Taxa de retenção – Outflow Rate Method 

 

Outro tipo de abordagem utilizada é o modelo de taxa de retenção, em que são verificadas as 

taxas naturais de vencimento das operações sem vencimento. Para esse fim, é utilizada uma 

amostra representativa, por exemplo, de contas correntes ou depósitos de poupança e cada 

conta dessas modalidades é individualmente observada, e as mudanças no volume, 

decorrentes de resgates, são registradas ao longo de um determinado período. 

Segundo Matz (2005), a amostra deve incluir uma quantidade fixa de contas no início da 

amostra e tais contas devem ser acompanhadas ao longo do tempo. O saldo em análise 

diferencia-se do volume total, uma vez que não contém as novas contas abertas no período de 
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análise. Essa metodologia é complementar às demais, que utilizam apenas os volumes totais, 

uma vez que os últimos sozinhos não apresentam uma visão clara da estabilidade dos saldos. 

Para um completo diagnóstico do comportamento dos volumes, o período de análise deve 

abranger todo o ciclo de taxa de juros e como resultado essa metodologia apresenta a taxa 

anual de resgate, que é utilizada para alocação temporal dos fluxos de caixa. 

Para concluir, a principal desvantagem desse modelo decorre do fato de que novos negócios e 

quaisquer alterações nos produtos de varejo existentes afetam a validade da análise, já que a 

projeção é totalmente realizada com base em dados históricos. Outro ponto contra é a 

dificuldade na obtenção dos históricos de volume das contas de cada cliente. 

O gráfico 3 apresenta a taxa de retenção oriunda do volume das contas ao longo do tempo 

(carteira de depósitos sem vencimento hipotética). 

 

 

Gráfico 3 – Taxa de Retenção 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.4 Carteira replicante - Replicating Portfolios: modelo padrão 

 

A carteira replicante tem como objetivo transformar a complexa natureza dos produtos sem 

vencimento em uma carteira com simples produtos de renda fixa negociados em mercado de 

alta liquidez (Bardenhewer (2007)).   

A carteira replicante é derivada de taxas de juros históricas de produtos de varejo e das taxas 

de juros praticadas no mercado. Através de regressão multivariada são atribuídos pesos para 
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cada investimento de renda-fixa, de modo que as taxas de juros das posições de varejo (menos 

a margem) sejam rastreadas pelo rendimento da carteira replicante com a maior precisão 

possível. O modelo considera que a soma dos pesos dos ativos de renda fixa seja igual a um e 

assume que os pesos não podem ser negativos, ou seja, não é permitido assumir posições 

vendidas. 

De acordo com o autor, esse modelo tem intuição econômica bastante direta, o volume de 

recursos captados por carteira de depósitos sem vencimento é aplicado em produtos de renda 

fixa, de modo que, se o banco tem uma estratégia de obter uma margem de retorno constante 

sobre a remuneração dos depósitos, ele deve aplicar em uma carteira que remunera a taxa de 

juros dos depósitos, adicionada a margem constante desejada. Além disso, a mesma estratégia 

pode ser utilizada como estratégia de hedge para passivos sem vencimento. 

Em relação ao modelo teórico, em um primeiro momento, assume-se que os volumes são 

constantes e estáveis. O volume é investido em produtos de renda fixa de diferentes bandas 

temporais (buckets) e sempre que ocorre vencimento de algum fluxo, esse volume é 

reinvestido proporcionalmente na carteira replicante. Assim sendo, a taxa de retorno da 

carteira replicante será composta pela média ponderada das taxas dos papéis que a compõe. 

O gráfico 4 apresenta uma estratégia de carteira replicante, em que os fluxos de caixa mensais 

são investidos nos buckets de 1, 3, 6 e 12 meses respectivamente. 

 

Gráfico 4 – Estratégia de carteira replicante 

Fonte: Bardenhewer (2007). 
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De acordo com o gráfico acima, podemos verificar que o bucket de um mês é composto por 

um único fluxo de caixa no prazo de 30 dias que é reinvestido mensalmente. Já o bucket de 

três meses é composto por três fluxos de caixa, com prazos 30, 60 e 90 dias respectivamente. 

O fluxo de caixa de 30 dias reflete uma aplicação de 90 dias realizada há 60 dias, o fluxo de 

60 dias reflete também uma aplicação de 90 dias, porém, realizada há 30 dias. O último fluxo, 

alocado em 90 dias, reflete uma operação de três meses realizada no momento da avaliação da 

carteira replicante. Esse raciocínio é análogo para os demais buckets e os fluxos que vencem 

são reinvestidos novamente no prazo máximo dos buckets em análise. 

Dando continuidade à definição do modelo, geralmente, considera-se uma tendência no 

volume da conta do passivo sem vencimento. Uma alta ou uma baixa de volume é esperada 

para os períodos futuros, e ao retirar a premissa de volume constante, cada alteração no 

volume pode ser vista como uma flutuação aleatória ao redor da média. A variação do volume 

em relação à tendência é investida no bucket de curto prazo, independente de ser positiva ou 

negativa, assim, esse bucket irá se comportar como um amortecedor para flutuações aleatórias 

de volume. 

Assume-se que os volumes podem ser decompostos em um componente determinístico, 

explicado pela tendência e por um componente inesperado, as flutuações ao redor da 

tendência. 

A determinação dos pesos de cada bucket é a última etapa do processo e, dada essa 

informação, a quantidade de contratos e suas respectivas maturidades são definidas. As 

entradas do processo de estimação correspondem à tendência, dados históricos de taxas de 

depósito, taxas de juros de mercado e volume dos passivos sem vencimento. 

Quanto à determinação da tendência, podem-se consultar gerentes de produto a respeito de 

sua percepção sobre o comportamento dos volumes nos períodos seguintes, ou utilizar 

funções de tendência linear, quadrática, exponencial ou uma combinação dentre elas. 

Bardenhewer (2007) propõe as seguintes funções para determinação da tendência: 

 

Linear:      t

i

titiit crcrrrktV    ,10   (2) 

Quadrática:      t

i

titiit crcrrrktV    ,

2

20   (3) 

Exponencial:        t

i

titiit crcrrrktV    ,43 exp  (4) 
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Em que: 

 

i  {1,...,I}: vencimento dos buckets; 

tV : volume total em t; 

tir , : taxa de juros referente ao bucket i; 

ir : média da taxa de juros referente ao bucket i no período de estimação; 

tcr : taxa dos depósitos em t; 

cr : média da taxa dos depósitos no período de estimação; 

t : tempo entre 0 e t; 

 ,, ii k : parâmetros a serem estimados; 

t : resíduo no período t. 

 

Definida a função de tendência, os pesos dos buckets são determinados de modo que a 

rentabilidade da carteira replicante reproduza a taxa dos depósitos com a adição ou redução de 

um spread fixo. Os pesos determinados são aqueles que minimizam a volatilidade do spread 

entre a taxa da carteira replicante e a remuneração da carteira de depósitos. Esse problema de 

otimização pode ser formulado como um método OLS (Ordinary Least Squares) com 

restrições. 

Ao utilizar uma função de tendência, como descrito acima, o problema de estimação pode ser 

escrito da seguinte forma: 

 

   
tt

t

t

j

tjj

t

t

t r
V

A
ma

V

F
cr    ,1,0

..
    (5) 

 

Sujeito a: 

 

0j , j  

1
j

j  

 

Em que: 
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j  {1,...,J}: vencimento dos buckets; 

tcr : taxa dos depósitos em t; 

tV : volume total em t; 

 .tF : volume de tendência em t; 

 .tA : volume volátil em t,      ... ttt FVA  ; 

tjma , : média móvel das taxas de juros com vencimento j em t; 





1

0

,,

1 j

i

itjtj r
j

ma ; 

tr ,1 : taxa de juros do vértice de curto prazo em t; 

j ,0 : parâmetros a ser estimados; 

t : resíduo no período t. 

 

Segundo o autor, através desse modelo, a taxa de depósito sem vencimento é expressa como a 

taxa da carteira replicante e um spread. A rentabilidade da carteira replicante esta associada a 

três partes: a primeira é a média ponderada da taxa de cada instrumento financeiro presente na 

carteira replicante, ajustada pelo percentual da parcela estável (tendência); a segunda é a 

rentabilidade do bucket de curto prazo ajustado pelo percentual do volume volátil, e a parcela 

restante é o spread entre as taxas de juros. 

Até essa etapa da modelagem focamos apenas na otimização da margem do produto sem 

vencimento, ou seja, na rentabilidade da carteira replicante e na taxa de remuneração dos 

depósitos sem vencimento. Até esse ponto, o modelo leva em conta apenas a questão do ajuste 

da taxa de juros do depósito e ignora a opção dos clientes de sacar o montante aplicado. Essa 

premissa pode levar a resultados indesejados. O grande problema é o caso em que o modelo 

retorne como resultado o investimento em papéis de longo prazo, e posteriormente vir a 

ocorrer um saque de grande volume de recursos, devido a um movimento de alta de taxas de 

juros de mercado. Dessa forma, o volume que vence na carteira replicante pode ser menor que 

o requerido para cobrir saques adicionais, ou seja, o banco sofre uma corrida aos depósitos e 

enfrenta uma severa crise de liquidez. 

Para evitar tal problema, deve ser incorporada ao modelo a opção de saque do cliente com a 

inclusão de uma restrição de liquidez. Assim, com base nas alterações históricas de volume, 

os pesos dos buckets são ajustados, caso os volumes que estão vencendo não cubram os 

saques em qualquer período no passado. 
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Ao incorporar a restrição de liquidez, os pesos dos buckets da carteira replicante são 

comparados com os pesos dos buckets calibrados pelas variações de volumes (restrição de 

liquidez), podendo essa calibragem ser realizada com a adoção da maior variação histórica 

para cada bucket. Uma vez dada a restrição e calculados os novos pesos, é definida a alocação 

mais conservadora, considerando a estabilidade da margem e baixo risco de liquidez. 

A baixa volatilidade das taxas dos depósitos tende a alocar maior peso em buckets de longo 

prazo, já que as taxas de longo prazo são geralmente menos voláteis que as taxas de curto 

prazo, quando analisadas em nível. Assim, os pesos da carteira replicante calibrada somente 

com a evolução das taxas de juros tendem a ser baixos para o curto prazo e elevados para os 

prazos mais longos. 

Por outro lado, a restrição de liquidez põe mais peso no curto prazo, com o objetivo de 

assegurar que em cada ponto no tempo haja recursos suficientes para cobrir os saques dos 

clientes. 

A adição da restrição de liquidez implica em um spread menos estável entre a carteira 

replicante e o passivo sem vencimento. Na prática, o que ocorre é um tradeoff entre 

estabilidade da margem e o baixo risco de liquidez e, segundo Bardenhewer (2007), não 

existe um modelo teórico que solucione esse problema. 

De modo geral, as carteiras replicantes são bastante transparentes e, portanto, aceitas pela alta 

administração dos bancos. Além disso, uma vez que os dados históricos estejam disponíveis, 

esse método pode ser facilmente implementado, sem quaisquer requisitos de software 

especiais. 

 

5.5 Carteira Replicante - Replicating Portfolios: uma abordagem estocástica 

 

Conforme Bardenhewer (2007) a característica principal dos produtos sem vencimento é que 

seus fluxos de caixa são aleatórios, dificultando a previsão de saques nos períodos futuros. 

Em geral, os bancos trabalham com fluxos de caixas esperados e esses valores são 

determinados com base em dados históricos, com a premissa de que o comportamento das 

taxas de juros no passado será o mesmo para período seguinte.  

Assim, ao invés de simular possíveis cenários futuros, os pesos ótimos são calculados com 

base em um único cenário esperado. O problema dessa abordagem é que se a calibragem foi 

realizada, por exemplo, em um período de baixas taxas de juros e taxas de depósitos estáveis, 
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o modelo de carteira replicante padrão retornará a pesos mais elevados para posições de longo 

prazo. Se no próximo período houver uma quebra estrutural no comportamento das taxas de 

juros, um grande montante vai ser sacado, forçando o banco a vender uma elevada parcela dos 

ativos. 

Uma desvantagem do modelo padrão de carteira replicante é a adoção de pesos constantes 

para os ativos. Na prática, os modelos são recalibrados em intervalos definidos de tempo, 

porém, novas informações de volumes e taxas de juros podem resultar em pesos 

inconsistentes. A abordagem estocástica das carteiras replicantes tenta evitar algumas dessas 

desvantagens, por meio de algumas extensões. 

No geral, de acordo com Frauendorfer and Shürle (2007), a abordagem estocástica inclui 

aleatoriedade com a modelagem dinâmica de taxas de juros. Operacionalmente, a 

aleatoriedade é introduzida no modelo pela modelagem da evolução das taxas forward. 

Basicamente, a metodologia abandona a perspectiva de que o período seguinte é representado 

por apenas um único cenário e adota otimizações estocásticas para determinação dos 

parâmetros do modelo. 

  

5.6 Modelos Option Adjusted Spread 

 

Os modelos de Option Ajusted Spred (OAS) podem ser explicados como um spread que 

representa o valor adicionado pela titularidade de opções. Estes modelos foram anteriormente 

aplicados por Rigsbee, Ayaydin e Richard (1996). Os modelos OAS para passivos sem 

vencimento têm por objetivo capturar e modelar as opções embutidas em tais produtos, ou 

seja, as opções de investir ou sacar recursos das aplicações em depósito, e também a opção de 

alteração da taxa de remuneração dos depósitos pelos seus emissores. Na prática, é uma 

maneira de ver os passivos sem vencimento sob a ótica de produtos com opções embutidas e 

aplicar a teoria de apreçamento de opções para sua avaliação. 

Basicamente, tais modelos estocásticos são baseados na geração de cenários para a estrutura a 

termo das taxas de juros e para a evolução dos volumes. No gerenciamento de ativos e 

passivos, os modelos OAS apresentam grande contribuição, por meio da projeção de pré-

pagamentos de empréstimos ou saques no caso dos depósitos. 
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Capítulo 6 –Modelo Proposto e Análise dos dados 

 

Nesse capítulo será abordado o modelo proposto, a carteira replicante padrão, e os ajustes 

aplicáveis à carteira de depósitos de poupança. O tópico é concluído com uma breve análise 

dos dados envolvidos no estudo. 

 

6.1 Modelo Proposto 

 

Neste trabalho aplicaremos o modelo de carteira replicante padrão proposto por Bardenhewer 

(2007) para os depósitos de poupança. Como citado anteriormente, essa abordagem tem como 

objetivo transformar a complexa estrutura dos produtos sem vencimento em uma carteira com 

simples produtos de renda fixa negociados em mercado de alta liquidez, cujas maturidades 

sejam conhecidas. Como objetivo essa abordagem gerará fluxos de caixa com vencimentos 

definidos para utilização em modelos de mensuração de risco, tanto de mercado como 

liquidez. 

No exterior, em geral, os depósitos são remunerados através de uma taxa de juros que pode 

ser alterada a qualquer momento pelos bancos, em resposta a movimento das taxas de 

mercado. Já no Brasil, os depósitos à vista não são remunerados e os depósitos de poupança 

são remunerados por TR + 6,17% a.a., ou TR mais 70% da Selic, caso a Selic esteja em 

patamar inferior 8,5% a.a.. 

No presente estudo será considerada a remuneração da poupança anualizada com aniversário 

no primeiro dia de cada mês, assim haverá mensalmente uma repactuação (reset) de taxas, 

simulando as alterações de taxas realizadas pelos bancos no mercado internacional. 

Basicamente, a ideia é realizar aplicações mensais dinâmicas nas faixas de prazo (buckets) de 

1, 3 e 6 meses e 1, 2, 3 e 10 anos. O objetivo da carteira replicante será reproduzir a 

remuneração dos depósitos de poupança com o menor erro possível. 

A primeira etapa do processo consiste na segregação do volume em uma parcela estável 

(core) e uma parcela volátil (non-core). Tal segregação foi definida pelo modelo 

Nonmaturation, descrita no capítulo de Revisão de Modelos, uma vez que essa abordagem é 

mais conservadora que utilizar a metodologia de desvios em relação à tendência proposta por 

Bardenhewer (2007). Assim, a utilização das equações 2 a 4, apresentadas no capítulo anterior 

são substituídas pelas equações 6 a 8, descritas a seguir. 
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As parcelas são estimadas através das seguintes equações: 

ttt AFV           (6) 

Em que: 

tV : é o volume total dos depósitos sem vencimento 

tF : é o volume dos depósitos sem vencimento estáveis (core deposits) 

tA : é o volume dos depósitos sem vencimento voláteis (non-core deposits) 

 

O volume volátil é definido pela seguinte equação: 

ttt ZVA    

Em que: 

Z : é o inverso da distribuição cumulativa normal padrão, função do nível de confiança α; 

t : é a volatilidade do volume total de depósitos. 

 

Nessa modelagem, a volatilidade é definida pelo desvio padrão com janela de 12 meses e Z  

é o inverso da distribuição cumulativa normal padrão para α igual a 1%. 

 

Assim, o volume estável (core deposits), será dado por: 

ttt AVF           (7)
 

 ttt ZVF   1         (8) 

 

De acordo com o modelo de Bardenhewer (2007), a parcela volátil dos depósitos é alocada no 

bucket de curto prazo, e a parcela estável é aplicada em buckets de médio e longo prazo. 

Neste trabalho a parcela volátil dos depósitos de poupança será aplicada no vértice de 1 dia e 

remunerada pelo CDI e as alocações temporais da parcela estável serão definidas pela 

regressão múltipla abaixo: 

 

   
tt

t

t

j

tjj

t

t
t r

V

A
ratemkt

V

F
cr    ,1,0

.
.

.
    (9) 

Sujeito a: 

0j , j  
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1
j

j  

Em que: 

j  {1,...,J}: vencimento dos buckets; 

tcr : taxa dos depósitos de poupança em t; 

tV : volume total em t; 

tF : volume de tendência em t; 

tA : volume volátil em t; 

tjratemkt ,. : taxas de juros de mercado com vencimento j em t; 

tr ,1 : taxa de juros do vértice de curto prazo em t; 

j ,0 : parâmetros a ser estimados; 

t : resíduo no período t. 

 

O modelo proposto por Bardenhewer (2007) propõe a utilização de médias móveis das taxas 

de juros de mercado, pois assume que as taxas de remuneração dos depósitos respondem com 

certo atraso em relação às taxas de mercado. Neste estudo os parâmetros 0  e j  foram 

estimados considerando tanto as taxas de mercado como suas médias móveis de 6 meses e 1 

ano.  

Como citado anteriormente, a utilização de médias móveis se deve ao fato da remuneração da 

poupança ser dependente, com certo atraso, das taxas prefixadas. Isso ocorre pelo fato de que 

a remuneração da poupança é dependente da Taxa Referencial (TR), que por sua vez é 

dependente da Taxa Básica Financeira (TBF).  A última tem como base de cálculo as taxas 

médias de captação de certificados de depósitos bancários e recibos de depósitos bancários 

prefixados emitidos pelos 30 maiores bancos brasileiros, ponderados pelo volume de 

depósitos a prazo fixo. 

A análise proposta por Bardenhewer (2007) se baseia apenas no passivo da instituição, ou 

seja, no comportamento da carteira de depósitos. Uma variação da abordagem inicial 

considera também o lado ativo, a carteira de investimento cuja captação é realizada através de 

depósitos sem vencimento. A abordagem de carteira replicante sobre a ótica do ativo, 

considera que sejam investidos 65% em operações de financiamento imobiliário, 20% sejam 

entregues em encaixe obrigatório no Banco Central e que os demais recursos sejam aplicados 

à taxa de mercado. Nesse contexto, se o cliente sacar elevada quantia de depósitos, haverá 
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liberação de compulsórios por parte do Banco Central e o banco irá, caso necessário, vender 

parte de sua carteira ou emitir títulos lastreados a tais créditos para enquadrar-se no 

direcionamento de recursos de poupança. Essas informações evidenciam o problema que os 

bancos enfrentam em relação aos depósitos de poupança, uma vez que possuem obrigação 

contratual de prazos no ativo e não há obrigação contratual de prazos no passivo, dificultando 

o gerenciamento de riscos dessas carteiras. 

Nesse estudo focaremos apenas na análise sob a ótica do passivo, uma vez que os prazos dos 

investimentos direcionados com recursos de depósitos de poupança não são sensíveis às 

variações do saldo do passivo. A figura 1 ilustra a estrutura da metodologia de carteira 

replicante proposta neste estudo. 
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Metodologia de Carteira Replicante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segregação dos fluxos de caixa 

 

Regressão multivariada com restrições 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 – Metodologia de carteira replicante 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

j

0 Definição da maturidade implícita 
dos passivos sem vencimento 
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6.2 Descrição dos dados 

 

Os dados utilizados no estudo são públicos e consistem de taxas de remuneração da caderneta 

de poupança, taxas prefixadas de mercado, CDI over e saldos de depósitos de poupança de 

instituições financeiras. 

Foram capturadas taxas de juros com periodicidade mensal e em relação às taxas de 

remuneração da caderneta de poupança, especificamente, foi utilizada a taxa mensal com 

aniversário no primeiro dia de cada mês. O período da amostra esta compreendido entre 

01/11/2007 e 01/06/2012.  

As taxas CDI over foram capturadas no website da CETIP e as taxas de juros prefixadas 

foram coletadas no website da BM&F Bovespa. Já a remuneração da poupança foi coletada 

no website no site do Banco Central do Brasil. 

Especificamente sobre as taxas de juros prefixadas, foram coletados os seguintes vértices de 

mercado: 1M, 3M, 6M, 1A, 2A, 3A e 10A. Essas taxas foram construídas com base nas taxas 

de mercado dos cinco primeiros contratos futuros de DI e dos Swaps DI x PRE negociados na 

BM&F Bovespa. 

O gráfico 5 apresenta a série histórica da remuneração da caderneta de poupança e as taxas 

prefixadas dos vértices citados acima. 
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Gráfico 5 – Taxas prefixadas, CDI over e Taxa de remuneração da caderneta de poupança 

Fonte: BM&F Bovespa, CETIP e Banco Central do Brasil 

 

Os volumes dos depósitos de poupança foram capturados através dos balancetes mensais das 

instituições financeiras, disponíveis no site do Banco Central do Brasil. No estudo foram 

avaliadas quatro instituições financeiras do segmento banco de varejo de grande porte. O 

período da amostra é de novembro de 2007 a junho de 2012. 

O gráfico 6 apresenta o volume normalizado dos depósitos de poupança das instituições 

analisadas neste estudo. 

 

 

Gráfico 6 – Evolução dos depósitos de poupança das instituições financeiras 

Fonte: Banco Central do Brasil 
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Capítulo 7 – Resultados 

 

As tabelas a seguir apresentam os resultados obtidos através da aplicação da metodologia de 

Bardenhewer (2007), carteira replicante modelo padrão, sob a ótica do passivo. As simulações 

foram realizadas no software MATLAB, através do uso da função lsqlin. 

 

O gráfico 7 apresenta as parcelas de volume estável 








t

t

V

F
e volátil 









t

t

V

A
 dos depósitos de 

poupanças para os quatro bancos em análise: 

 

 

Gráfico 7 – Parcelas de volume estável e volátil dos depósitos de poupança 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De acordo com os dados apresentados no gráfico 7, aproximadamente 10% do volume das 

instituições será alocado no bucket de 1 dia (parcela volátil) e remunerado a CDI over. A 

parcela estável representa aproximadamente 90% do volume e será alocada nos prazos da 

carteira replicante. Os percentuais a serem alocados nesses prazos são apresentados nas 

tabelas a seguir. 

A tabela 6 apresenta a alocação das carteiras na parcela estável (core deposits) e volátil (non 

core deposits) para o último mês da amostra (junho/2012). 
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Tabela 6 – Alocação do saldo em parcela estável e volátil – Junho/2012 

   
Instituições Financeiras 

Variáveis 
 

Banco A Banco B Banco C Banco D 

       Estável Ft/Vt 
 

91,9% 90,5% 90,0% 88,8% 

Volátil At/Vt 
 

8,1% 9,5% 10,0% 11,2% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A tabela 7 apresenta os parâmetros do modelo para taxas em nível. É apresentado o spread 

entre as taxas de captação e da carteira replicante, bem como os percentuais de alocação nos 

buckets. Nesse modelo, aproximadamente, metade do volume estável é alocado no bucket de 

1 mês e o restante no de 10 anos.  

 

Tabela 7 – Parâmetros Carteira Replicante – Taxas em nível  

  
Instituições Financeiras 

Variáveis 
 

Banco A Banco B Banco C Banco D 

      SPREAD 
 

-4,36% -4,36% -4,37% -4,36% 

PRE1M 
 

47,42% 48,18% 46,66% 47,40% 

PRE3M 
 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

PRE6M 
 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

PRE1Y 
 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

PRE2Y 
 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

PRE3Y 
 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

PRE10Y 
 

52,58% 51,82% 53,34% 52,60% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A tabela 8 apresenta a composição ótima da carteira replicante para o modelo de taxas em 

nível. Essa composição engloba tanto as alocações do volume estável e volátil (incorporação 

do saldo alocado em 1 dia). 

 

Tabela 8 – Pesos Carteira Replicante – Taxas em nível 

  

Carteira Replicante – Pesos 

IFs 
 

1D 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y 10Y 

          Banco A 
 

8,14% 43,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 48,30% 

Banco B 
 

9,45% 43,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46,92% 

Banco C 
 

9,99% 42,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 48,01% 

Banco D 
 

11,21% 42,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46,71% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A tabela 9 apresenta a acumulação dos pesos da carteira ótima para posterior comparação com 

a restrição de liquidez da carteira de depósitos de poupança. 
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Tabela 9 – Pesos Acumulados Carteira Replicante – Taxas em nível  

  

Carteira Replicante - Pesos Acumulados 

IFs 
 

1D 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y 10Y 

          Banco A 
 

8,14% 51,70% 51,70% 51,70% 51,70% 51,70% 51,70% 100,00% 

Banco B 
 

9,45% 53,08% 53,08% 53,08% 53,08% 53,08% 53,08% 100,00% 

Banco C 
 

9,99% 51,99% 51,99% 51,99% 51,99% 51,99% 51,99% 100,00% 

Banco D 
 

11,21% 53,29% 53,29% 53,29% 53,29% 53,29% 53,29% 100,00% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A tabela 10 apresenta os parâmetros do modelo para taxas móveis de 6 meses. Nesse modelo, 

uma pequena parcela da carteira é alocada nos vértices de 1 e 3 meses, e o restante do volume 

é alocado nos buckets de 2 e 3 anos. 

 

Tabela 10 – Parâmetros Carteira Replicante – Média móvel de 6 meses 

  
Instituições Financeiras 

Variáveis 
 

Banco A Banco B Banco C Banco D 

      SPREAD 
 

-4,89% -4,87% -4,85% -4,88% 

PRE1M 
 

0,92% 1,59% 0,00% 2,91% 

PRE3M 
 

0,00% 0,00% 3,40% 1,62% 

PRE6M 
 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

PRE1Y 
 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

PRE2Y 
 

25,90% 36,74% 28,36% 0,00% 

PRE3Y 
 

73,17% 61,67% 68,24% 95,48% 

PRE10Y 
 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A tabela 11 apresenta a composição ótima da carteira replicante para o modelo de média 

móvel de taxas de 6 meses. Assim como modelo de taxas em nível, essa composição engloba 

tanto as alocações do volume estável e volátil. Com base nos resultados apresentados 

verificamos que esse modelo fornece uma alocação de mais curto prazo para a carteira 

replicante quando comparado com o modelo de taxas em nível. 

 

Tabela 11 – Pesos Carteira Replicante – Média móvel de 6 meses 

  

Carteira Replicante – Pesos 

IFs 
 

1D 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y 10Y 

          Banco A 
 

8,14% 0,85% 0,00% 0,00% 0,00% 23,79% 67,22% 0,00% 

Banco B 
 

9,45% 1,44% 0,00% 0,00% 0,00% 33,27% 55,84% 0,00% 

Banco C 
 

9,99% 0,00% 3,06% 0,00% 0,00% 25,53% 61,42% 0,00% 

Banco D 
 

11,21% 2,58% 1,44% 0,00% 0,00% 0,00% 84,78% 0,00% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A tabela 12 apresenta, assim como no modelo anterior, a acumulação dos pesos da carteira 

ótima do modelo de médias móveis de 6 meses para posterior comparação com a restrição de 

liquidez da carteira de depósitos  de poupança. 

 

Tabela 12 – Pesos Acumulados Carteira Replicante – Média móvel de 6 meses 

  

Carteira Replicante - Pesos Acumulados 

IFs 
 

1D 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y 10Y 

          Banco A 
 

8,14% 8,98% 8,98% 8,98% 8,98% 32,77% 100,00% 100,00% 

Banco B 
 

9,45% 10,89% 10,89% 10,89% 10,89% 44,16% 100,00% 100,00% 

Banco C 
 

9,99% 9,99% 13,05% 13,05% 13,05% 38,58% 100,00% 100,00% 

Banco D 
 

11,21% 13,79% 15,23% 15,23% 15,23% 15,23% 100,00% 100,00% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A tabela 13 apresenta os parâmetros do modelo para taxas móveis de 1 ano. Nesse modelo, 

aproximadamente 25% do volume estável é alocado no bucket de 1 mês, e o restante do 

volume é alocado nos buckets de 3 e 10 anos. 

 

Tabela 13 – Parâmetros Carteira Replicante – Média móvel 1 ano 

  
Instituições Financeiras 

Variáveis 
 

Banco A Banco B Banco C Banco D 

      SPREAD 
 

-4,69% -4,67% -4,66% -4,71% 

PRE1M 
 

25,79% 27,29% 27,15% 24,34% 

PRE3M 
 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

PRE6M 
 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

PRE1Y 
 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

PRE2Y 
 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

PRE3Y 
 

32,68% 34,96% 33,42% 31,93% 

PRE10Y 
 

41,53% 37,75% 39,44% 43,74% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A tabela 14 apresenta a composição ótima da carteira replicante para o modelo de média 

móvel de taxas de 1 ano. Como nos modelos apresentados anteriormente, essa composição 

engloba tanto as alocações do volume estável e volátil e com base nos resultados apresentados 

verificamos que esse modelo fornece uma alocação de mais longo prazo para a carteira 

replicante quando comparado com o modelo de taxas em nível e média móvel de 6 meses. 

 

Tabela 14 – Pesos Carteira Replicante – Média móvel de 1 ano 

  

Carteira Replicante – Pesos 

IFs 
 

1D 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y 10Y 

          Banco A 
 

8,14% 23,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,02% 38,15% 

Banco B 
 

9,45% 24,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 31,66% 34,18% 

Banco C 
 

9,99% 24,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,08% 35,50% 
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Banco D 
 

11,21% 21,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,35% 38,84% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A tabela 15 apresenta a acumulação dos pesos da carteira ótima do modelo de médias móveis 

de 1 ano para, assim como nos demais modelos, posterior comparação com a restrição de 

liquidez da carteira de depósitos  de poupança. 

 

Tabela 15 – Pesos Acumulados Carteira Replicante – Média móvel de 1 ano 

  

Carteira Replicante - Pesos Acumulados 

IFs 
 

1D 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y 10Y 

          Banco A 
 

8,14% 31,83% 31,83% 31,83% 31,83% 31,83% 61,85% 100,00% 

Banco B 
 

9,45% 34,16% 34,16% 34,16% 34,16% 34,16% 65,82% 100,00% 

Banco C 
 

9,99% 34,43% 34,43% 34,43% 34,43% 34,43% 64,51% 100,00% 

Banco D 
 

11,21% 32,82% 32,82% 32,82% 32,82% 32,82% 61,17% 100,00% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A tabela 16 apresenta a soma dos quadrados dos erros para as abordagens de taxas em nível, 

média móvel de 6 meses e 1 ano respectivamente. As três abordagens apresentaram valores 

muito próximos, representando uma qualidade de ajuste da regressão muito similar. 

  

Tabela 16 – Soma do quadrado dos erros 

  
Soma do quadrado dos erros 

Taxas 
 

Banco A Banco B Banco C Banco D 

      Nível 
 

0,31% 0,31% 0,30% 0,33% 

MVA 6M 
 

0,31% 0,31% 0,30% 0,33% 

MVA 1Y 
 

0,29% 0,29% 0,28% 0,31% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Até essa etapa da modelagem é analisada somente a otimização da margem do produto sem 

vencimento, ou seja, a rentabilidade da carteira replicante e a taxa de remuneração dos 

depósitos sem vencimento. Através dessa análise o modelo leva somente em conta o reset da 

taxa de juros do depósito e ignora a opção dos clientes de sacar o montante aplicado. 

Nesse momento é incorporada ao modelo a restrição de liquidez, ou seja, a opção de saque do 

cliente. Assim, com base nas históricas alterações de volume, os pesos dos buckets são 

ajustados, caso os volumes que estão vencendo não cubram os maiores saques históricos no 

período em análise. 

Ao incorporar essa restrição, os pesos ótimos dos buckets da carteira replicante são 

comparados com os pesos dos buckets ajustados pelas maiores variações históricas de 

volumes dos mesmos.  
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Nessa análise assume-se que 100% do volume dos depósitos de poupança vencerão até o 

prazo máximo de 10 anos. Além disso, pelo fato da periodicidade mensal da base de dados, 

assume-se que a maior variação histórica para o bucket de 1 dia é 50% do volume alocado 

para o prazo de 30 dias. 

A tabela 17 apresenta as janelas históricas utilizadas para definição da alocação acumulada 

dos buckets na restrição de liquidez. 

 

Tabela 17 – Premissas da restrição de liquidez 

  
Restrição de liquidez 

Buckets 
 

Premissas para variação de volume acumulada 

      1D 
 

50%*Máxima variação (1M)   

1M 
 

Máxima variação (1M)     

3M 
 

Máxima variação (2M;3M)   

6M 
 

Máxima variação (4M;5M;6M)   

1Y 
 

Máxima variação (7M;8M;9M;10M;11M;1Y) 

2Y 
 

Máxima variação (15M;18M;21M;2Y) 

3Y 
 

Máxima variação (30M;3Y)   

10Y 
 

100,00%       

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na abordagem de restrição de liquidez, são definidas as maiores variações de volume da série 

sem tendência (objetivo de eliminação das entradas de caixa), nos buckets apresentados na 

tabela 17. Por conservadorismo, foi considerada a banda temporal entre buckets para captura 

de eventuais oscilações de volume dentro do bucket. Além disso, para os casos em que o 

percentual de volume alocado para o bucket j seja inferior ao do bucket j-1, também por 

conservadorismo, é adotada a mesma alocação do bucket j. 

Uma vez definida a restrição acumulada de liquidez, é definida a alocação mais conservadora 

para cada bucket, seja carteira replicante ou restrição de liquidez. Há nesse ponto um trade-off 

de gestão que envolve estabilidade da margem e baixo risco de liquidez. 

A tabela 18 apresenta a alocação acumulada nos buckets de acordo com as máximas variações 

históricas. 

 

Tabela 18 – Pesos Acumulados Restrição de Liquidez  

  

Restrição de Liquidez - Pesos Acumulados 

IFs 
 

1D 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y 10Y 

          Banco A 
 

2,01% 4,01% 6,74% 9,45% 9,45% 11,82% 11,82% 100,00% 

Banco B 
 

1,41% 2,83% 7,45% 9,95% 9,95% 8,55% 8,17% 100,00% 

Banco C 
 

1,30% 2,60% 3,95% 4,99% 5,98% 8,58% 8,58% 100,00% 

Banco D 
 

4,26% 8,53% 10,06% 17,03% 23,09% 27,32% 27,32% 100,00% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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De acordo com resultados da tabela acima, os modelos de carteira replicante padrão foram 

mais rigorosos que os modelos de restrição de liquidez, isso significa que a alocação de fluxos 

de caixa ótimos definidos pelo modelo de carteira replicante apresentam menor risco de taxa 

de juros e cobrem toda a variação de fluxos de caixa da instituição. 

A seguir são apresentados os fluxos de caixa e os gaps de taxa de juros para os modelos de 

taxa em nível e médias móveis de 6 meses e 1 ano. Os gaps representam no mês t à soma 

acumulada dos fluxos de caixa de t até o vencimento total da carteira, representando 

graficamente a curva de vencimento dos depósitos sem vencimento ao longo do tempo. Por 

último é apresentado o gap de restrição de liquidez.  

Os gráficos 8, 9 e 10, a seguir, apresentam os fluxos de caixa mensais, em termos percentuais 

do volume total da carteira de depósitos de poupança, para os modelos de taxas em nível, 

média móvel de 6 meses e 1 ano. 

 

 

Gráfico 8 – Fluxo de caixa dos depósitos de poupança: Modelo de taxas em nível 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Assim como apresentado na tabela 8, no modelo de taxas em nível, aproximadamente metade 

do volume estável é alocado no bucket de 1 mês e o restante em 10 anos. 
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Gráfico 9 – Fluxo de caixa dos depósitos de poupança: Modelo de médias móveis de 6 meses 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O modelo de média móveis de 6 meses, conforme apresentado na tabela 11, aproximadamente 10% do 

volume é alocado em 1 dia, 30% e 60% respectivamente nos buckets de 2 e 3 anos. 

 

 

Gráfico 10 – Fluxo de caixa dos depósitos de poupança: Modelo de médias móveis de 1 ano 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Os fluxos de caixa do modelo de médias móveis de 1 ano, conforme apresentados na tabela 

14, representam, aproximadamente, 10% do volume em 1 dia, 25%, 30% e 35% 

respectivamente nos buckets de 1 mês, 3 anos e 10 anos. 

Já os gráficos 11, 12 e 13, a seguir, apresentam a estrutura temporal de vencimento (gaps), em 

termos percentuais do volume total da carteira de depósitos de poupança, para os modelos de 

taxas em nível, média móvel de 6 meses e 1 ano. Representam a somatória dos fluxos de caixa 

apresentados nos gráficos 8, 9 e 10 respectivamente. 

 

 

Gráfico 11 – Gap de taxa de juros dos depósitos de poupança: Modelo de taxas em nível 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 12 – Gap de taxa de juros dos depósitos de poupança: Modelo de médias móveis de 6 meses 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Gráfico 13 – Gap de taxa de juros dos depósitos de poupança: Modelo de médias móveis de 1 ano 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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O gráfico 14 apresenta o gap de restrição de liquidez para os 4 bancos em análise. Com 

exceção do banco D, que apresenta uma maior concentração de vencimentos no curto prazo, 

os demais bancos apresentam estruturas de restrição de liquidez semelhantes. 

 

 

Gráfico 14 – Gap de restrição de liquidez dos depósitos de poupança 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Por fim, o gráfico 15 apresenta uma visão consolidada dos resultados, as restrições de liquidez 

e os gaps de taxa de juros para os modelos de taxas em nível e médias móveis de 6 meses e 1 

ano. 
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Gráfico 15 – Consolidado: Gaps de taxas de juros e restrição de liquidez dos depósitos de poupança 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Já em relação aos prazos, a duration da carteira de depósitos de poupança é aproximadamente 

2,5 anos para as abordagens em nível e média móvel de 1 ano, enquanto que na abordagem de 

6 meses, a duration é em torno de 1,25 anos. Tais resultados são apresentados na tabela 19. 

 

Tabela 19 – Duration 

  

Duration (anos) 

IFs 
 

Nível MVA 6M MVA 1Y 

     Banco A 
 

          2,47            1,29            2,41  

Banco B 
 

          2,40            1,21            2,23  

Banco C 
 

          2,46            1,22            2,27  

Banco D 
 

          2,39            1,31            2,41  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Isso decorre do fato das abordagens de nível e média móvel de 1 ano alocarem pesos maiores 

altos para buckets de longo prazo, como o de 10 anos, enquanto que a abordagem de 6 meses 

se concentrou nos buckets de 2 e 3 anos. 

Com base nos resultados apresentados verificamos que os modelos de carteira replicante são 

mais conservadores que às restrições de liquidez, consequentemente a carteira replicante 

ótima (análise de taxas em nível e médias móveis de 6 meses e 1 ano) apresenta baixo risco de 

taxa de juros e liquidez suficiente para cobrir toda saída de fluxo de caixa de depósitos, como 
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demonstrado no gráfico 15, em que todos os gaps estão abaixo da restrição de liquidez. Os 

resultados indicam que a metodologia de carteira replicante é muito sensível ao tamanho da 

série histórica e ao modelo utilizado, taxas em nível ou médias móveis. 
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Capítulo 8 - Conclusões 
 

Os passivos sem vencimento, embora mais complexos que os instrumentos de captação sob a 

ótica de gerenciamento de risco, representam uma elevada parcela no volume dos balanços 

das instituições financeiras. O fato de os clientes reagirem às alterações na conjuntura 

macroeconômica, sacando seus fundos de modo mais rápido, dificulta a modelagem de fluxos 

de caixa e expõe os bancos a elevado risco de liquidez. Esse fato exige um eficaz 

gerenciamento desses passivos, com objetivo de reduzir o risco de uma crise de liquidez na 

instituição. 

Neste estudo objetivou-se a análise das maturidades implícitas dos depósitos de poupança 

através de um modelo de carteira replicante. Para este fim, aplicamos o modelo de carteira 

replicante proposto por Bardenhewer (2007). Os diferentes resultados apresentados levam a 

diferentes decisões de risco que tem impactos consideráveis nos resultados financeiros das 

instituições. 

O perfil de fluxos de caixa resultante foi bastante conservador, uma vez que os fluxos de curto 

prazo alocaram grande parte dos volumes que podem ser sacadas nos primeiros meses, 

provendo liquidez suficiente para cobrir toda saída histórica de depósitos. Além disso, os 

modelos resultantes atendem aos requisitos de Basileia III, que inclui a saída de 7,5% dos 

depósitos estáveis da instituição (LCR) no período de 30 dias. 

A respeito do modelo de carteira replicante, os pesos dos buckets são principalmente 

determinados pelo ajuste do modelo às taxas de depósito, embora, a opção de sacar os fundos 

detidas pelo cliente são mais importante que o ajuste das taxas de juros. A inserção da 

restrição de liquidez corrige essa falha e reduz o risco de liquidez da carteira, tornando-o mais 

conservador. 

Os resultados do modelo indicam que os pesos da carteira replicante tendem a ser menores 

nos buckets de curto prazo e maiores nos buckets de longo prazo. Isso ocorre devido à baixa 

volatilidade das taxas dos depósitos, há uma tendência a alocar maior peso em buckets de 

longo prazo, já que as taxas de longo prazo são geralmente menos voláteis que as taxas de 

curto prazo, quando analisadas em nível. 

Por outro lado, a restrição de liquidez põe mais peso no curto prazo, com o objetivo de 

assegurar que em cada ponto no tempo haja recurso disponível suficiente para cobrir os 

saques dos clientes. A adição da restrição de liquidez implica em um spread menos estável 

entre a carteira replicante e o passivo sem vencimento. Na prática, o que ocorre é um tradeoff 
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entre estabilidade da margem e o baixo risco de liquidez e não existe um modelo teórico que 

solucione esse problema.  

Os resultados indicam que o modelo de carteira replicante para depósitos de poupança é mais 

rigoroso que as restrições de liquidez, para o período de análise. Consequentemente, a carteira 

ótima cobre toda a saída de fluxo de caixa de depósitos e apresenta baixo risco de taxa de 

juros.  

Os resultados também indicam que a metodologia de carteira replicante é muito sensível ao 

tamanho da série histórica e ao modelo utilizado, taxas em nível ou médias móveis, logo a 

calibragem dos parâmetros deve ser realizada cautelosamente. 

Ainda sobre o modelo, pelo fato de haver certa dependência entre a remuneração da poupança 

e as taxas prefixadas (taxa referencial (TR) é função da taxa básica financeira (TBF), taxa 

composta pelas taxas médias de captação de CDBs e RDBs emitidos pelos 30 maiores bancos 

brasileiros) há uma preferência pela utilização dos modelos de média móveis para capturar 

esse efeito. Porém, para melhor definição do modelo a ser utilizado é sugerido uma avaliação 

econométrica da série de dados para avaliação da correta defasagem entre as séries e definição 

do tamanho da janela móvel a ser utilizado. 

Quanto à implantação, os modelos de carteira replicante são bastante conhecidos e de fácil 

interpretação, além de fácil integração com os processos de risco. Isso se deve a sua estrutura 

simples e por ser um processo não estocástico. O modelo requer uma cautelosa calibragem de 

parâmetros e somente é válido em condições normais de mercado, não sendo aplicável em 

situações de estresse.  

É importante notar que a carteira replicante ótima requer um rebalanceamento contínuo tanto 

para recalibragem dos parâmetros devido à inclusão de novos dados históricos, como para 

ajuste a novos saques ou aplicações na carteira. 

Uma vez escolhido o modelo a ser utilizado, sua performance deve ser verificada 

regularmente através de técnicas de back-testing, que fornece informações úteis sobre a 

qualidade do modelo adotado. Sugere-se também a coleta de informações sobre o 

comportamento de captações e resgates junto às áreas comerciais e de produto, para contínuo 

aperfeiçoamento do modelo. 

Quanto aos próximos passos, deve-se avaliar a precisão do modelo para a nova série de dados, 

uma vez que foram implantadas novas regras sobre a indexação da poupança a 70% da taxa 

Selic. Cabe ainda uma análise mais detalhada dos modelos de option ajusted spread, que 
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avaliam passivos sem vencimento sob a ótica de produtos com opções embutidas e aplicam a 

teoria de apreçamento de opções em sua análise. 
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