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RESUMO

Nesta pesquisa medimos a performance do Value at Risk, a métrica de risco mais

adotada pelos gestores de empresas financeiras e não financeiras no monitoramento do risco

de mercado de suas posições. O estudo foi conduzido sobre os últimos vinte anos de histórico

do mercado local de juros e câmbio; mais especificamente sobre os futuros de DI de um ano e

a cotação comercial de venda da paridade USD/BRL.

Nós concluímos que o VaR é uma medida razoável de risco para fins gerenciais e sob

condições normais de mercado; porém é preocupantemente insuficiente para a captura do

risco de cauda de mercados estressados, colocando em questão os perigos da sua utilização

como métrica isolada de risco. Como consequência, concluímos também que a métrica é

inadequada para determinação da alocação de capital no contexto regulatório das instituições

financeiras.

Palavras-chave: Value at Risk, risco de mercado, Basileia, taxas de juros, crises financeiras,

taxas de câmbio, derivativos.



ABSTRACT

In this research we measured the performance of the Value at Risk (VaR), the single

most used risk metric by administrators of financial and non-financial companies when it

comes to monitoring the market risk of their positions. The study was developed over the last

twenty years of available data on the local interest rates and foreing exchange markets; more

specifically the interbank deposit rates futures and the commercial exchange rate of the

USD/BRL parity.

We concluded that VaR is a reasonable risk measure for managerial purposes and

under normal market conditions; however, it is concerningly insufficient to capture the tail

risk of stressed markets, making its use as an isolated measure of risk very questionable. As a

consequence, we also concluded that the metric is not adequate to be used for regulatory

capital allocation purposes in the context of the financial sector.

Keywords: Value at Risk, market risk, Basel, interest rates, financial crises, exchange rates,

derivatives.
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1 INTRODUÇÃO

A identificação, mensuração e controle dos riscos aos quais as firmas estão expostas é

um dos desafios recorrentes da gestão empresarial na economia moderna. A globalização e a

financeirização observadas nas últimas décadas resultaram em um grande aumento na

variedade e sofisticação dos instrumentos financeiros disponíveis para negociação, facilitando

a venda e compra de risco entre firmas de diferentes segmentos e geografias. Muito em

consequência deste fenômeno, diversos modelos quantitativos surgiram no intuito de auxiliar

os administradores na (cada vez mais complexa) tarefa de gerenciar as exposições do negócio

ao risco.

A crise do subprime, bem como outros episódios do passado recente, nos permitiram

observar a falência súbita de corporações, muitas dessas tidas como sólidas e consolidadas em

seus segmentos, em função da gestão inadequada e excessiva exposição ao risco. As grandes

perdas e prejuízos sofridos pelas instituições financeiras e de seguros durante a crise

evidenciaram a relevância de gerir um tipo de risco que, apesar de já conhecido, havia sido

pouco explorado pelo arcabouço regulatório até então: o risco de mercado, entendido como o

risco de potenciais perdas financeiras associadas à variações no preço de ativos negociados

em mercado (i.e. ações, títulos, divisas, etc).

O Value at Risk (VaR) é, e tem sido durante as últimas décadas, o modelo mais

utilizado pelos gestores no intuito de mensurar possíveis perdas derivadas do risco de

mercado. Apesar da sua popularidade, diversos aspectos do VaR enquanto instrumento de

gestão de risco foram e seguem sendo questionados; tanto no âmbito acadêmico quanto

regulatório. Muito deste questionamento se deve aos diversos episódios recentes nos quais a

métrica não bastou como instrumento para evitar perdas financeiras massivas por parte das

firmas.

É verdade que muito da discussão no âmbito da gestão do risco gira em torno da

assertividade e suficiência das ferramentas utilizadas para quantificá-lo; e não poderia ser

diferente, visto que o output destas mesmas ferramentas é (ou, ao menos, deveria ser) peça

central na definição do apetite a risco, dos limites de exposição, do capital a ser alocado para

eventuais perdas e, por consequência, da própria estratégia das firmas. Neste contexto, o teste
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em retrospecto (doravante backtest) é um procedimento bastante utilizado para verificar a

performance e identificar as limitações das métricas disponíveis.

Apesar do Value at Risk ser aplicável para inúmeros ativos e derivativos, dois

mercados se destacam por sua relevância irrestrita ao setor financeiro: o mercado de câmbio e

o mercado de juros. Tal constatação não deve causar nenhuma surpresa, dado que: (i)

empresas dos mais diversos setores detém exposições dolarizadas em seus balanços

patrimoniais e/ou fluxos de caixa sensíveis a flutuações cambiais e (ii) empresas tomam

(aplicam) recursos que custam (rendem) juros, via de regra, em linha com as taxas correntes

de mercado. Em função de sua relevância para a chamada "economia real", bom como

acentuada volatilidade ao longo dos últimos vinte e cinco anos, o mercado doméstico de

câmbio e juros constitui um excelente e relevante estudo de caso para o teste de métricas de

gestão de risco. Exemplos práticos de materialização do risco de mercado fora do setor

financeiro não são raros, como observado no notório caso Sadia, ocorrido em 2008, que

culminou na fusão da empresa com a sua principal concorrente na época (Barreto, 2011).

O objetivo deste trabalho é, portanto, explorar aspectos teóricos e práticos que

compõem o universo do risco financeiro; especificamente o de mercado. Num primeiro

momento iremos explorar o conceito de risco e o atual panorama regulatório, bem como as

origens do Value at Risk, seus diferentes tipos, ao que se deve a sua popularidade e quais as

suas principais limitações. Em seguida, realizaremos um backtest da métrica sobre dados

históricos do mercado doméstico de câmbio e juros; que tem como meta averiguar a utilidade

e os perigos da utilização do VaR como ferramenta isolada de gestão.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Riscos e alocação de capital

Risco, derivado do árabe clássico rizq (“aquilo que se depara com a providência”),

pode ser definido como a maior ou menor probabilidade de ocorrência de um evento que,

materializado, tem potenciais consequências adversas à parte vulnerável (ou exposta). O

conceito de risco está, portanto, diretamente relacionado à imprevisibilidade de eventos

futuros; ou, ainda, à incerteza.

No universo das finanças, as ditas consequências adversas são, em geral, perdas

financeiras diretas ou indiretas que podem levar à redução da rentabilidade, à insolvência e,

no limite, à falência de uma firma. Com o histórico de grandes crises financeiras nas últimas

décadas, a necessidade de mensurar e gerir as exposições a risco tornou-se parte do dia a dia

da gestão das empresas como fator fundamental para sua resiliência diante de cenários de

estresse.

Um equívoco comum, no entanto, é a noção de que os riscos devem ser

necessariamente evitados e eliminados do negócio. Na realidade, uma gestão excessivamente

conservadora do risco pode, ironicamente, constituir um risco em si própria e ser

extremamente prejudicial à rentabilidade e à criação de valor do negócio (Crouhy, Galai e

Mark, 2014). Certos riscos são certamente indesejáveis e devem ser eliminados ou mitigados

dentro do possível. Outros riscos, no entanto, são certamente desejáveis em nome de um

prêmio esperado e devem ser, portanto, comunicados de forma transparente e gerenciados de

forma prudente pela administração, sem necessariamente serem mitigados (exceto, é claro, em

situações nas quais a mitigação não altera o retorno esperado).

De fato, como dito em Crouhy et al. (2014), muito do que distingue as economias

modernas é a capacidade de identificar e mensurar o risco, para então tomar ações de

mitigação, transferência ou precificação que o justifique a um certo nível de apetite. Ainda

assim, a mensuração das variadas formas de risco enquanto variável financeira é

extensivamente discutida e constitui em grande desafio aos pesquisadores e profissionais de

finanças.
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A regulação da indústria financeira, proposta pelo Bank of International Settlements

(BIS) nos acordos de Basileia e implementada pelos bancos centrais, faz um ótimo trabalho

em trazer o abstrato conceito de riscos para algo gerenciável no dia a dia. Apesar de

desenvolvida para o setor financeiro, muitos aspectos deste framework regulatório são

também aplicáveis à gestão de empresas não financeiras, não devendo portanto limitar o

escopo da pesquisa.

Além da quantificação da exposição a risco, os acordos de Basileia também

sistematizam o que é conhecido como alocação de capital; isto é, o capital próprio (i.e. dos

acionistas) que é reservado para cobrir perdas decorrentes da materialização de algum risco

específico. Um exemplo intuitivo são as provisões contábeis para perdas de crédito, nas quais

a empresa reconhece antecipadamente o não recebimento de um empréstimo concedido com

base em uma probabilidade estimada de inadimplência. Tal processo, na prática, já constitui

uma espécie de reserva de capital, uma vez que a referida provisão será deduzida do

patrimônio líquido via prejuízos acumulados. Existe, no entanto, uma diferença fundamental

entre o processo descrito acima e a alocação de capital no contexto regulatório: o último, ao

contrário do primeiro, visa garantir a suficiência de capital próprio para perdas inesperadas,

advindas de eventos de cauda que via de regra não são (e, possivelmente, sequer deveriam

ser) capturados pelos modelos de provisão. Em outras palavras, no contexto de Basileia, a

alocação de capital é a reserva de uma parcela do capital societário que deve ser aplicada em

ativos livres de risco e, portanto, exclusivamente destinada a absorver perdas inesperadas,

efetivamente limitando a alavancagem ajustada ao risco e reforçando assim a resiliência das

instituições financeiras em condições de estresse severo.

O conceito de alocação de capital é facilmente extensível a empresas do setor não

financeiro; por exemplo, mesmo não estando sujeita ao risco de crédito na mesma medida que

as instituições financeiras, é completamente razoável imaginar um cenário no qual uma

empresa do segmento aéreo possa incorrer em grandes perdas financeiras derivadas de erros

humanos, mudanças regulatórias ou flutuações no preço do petróleo, condicionando sua

sobrevivência inteiramente à suficiência de capital próprio para absorver tais perdas.

Dados os riscos inerentes ao negócio bancário e o papel pivotal das instituições

financeiras em grande parte das crises ocorridas nas últimas décadas, não deve ser de

nenhuma surpresa que a regulação do setor financeiro seja tida como fator fundamental para
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manutenção da estabilidade macroeconômica. Dentro deste panorama, as definições,

abrangência, metodologia de apuração e os níveis de capital exigidos pela regulação vêm

sofrendo alterações desde o primeiro acordo de Basileia em 1988, especialmente após grandes

crises financeiras que expuseram inadequações e insuficiências dos métodos até então

adotados. No momento de escrita os principais riscos endereçados pelos órgãos reguladores

são:

● Risco de Crédito;

● Risco Operacional;

● Risco de Liquidez; e

● Risco de Mercado.

Não faz parte do escopo desta pesquisa explorar os três primeiros; desta forma, vamos

nos ater ao estudo do risco de mercado. No entanto, cabe observar que os riscos não devem

ser contemplados de forma isolada. O passado recente nos mostra que um evento de risco de

mercado, por exemplo, pode facilmente desencadear um problema de liquidez, como ocorrido

no famoso caso da falência do Lehman Brothers. No dito episódio, as perdas auferidas em

instrumentos financeiros relacionados ao mercado de real estate rapidamente comprometeram

a capacidade da instituição de se financiar com recursos de terceiros. No dia 15 de setembro

de 2008, o Lehman Brothers, até então o quarto maior banco de investimentos da maior

economia do mundo, recorreu ao Capítulo 11 da lei estadunidense de falências, efetivamente

encerrando seus 164 anos de atuação.

2.2 Risco de mercado

2.2.1 Definição

O modelo proposto por Harry Markowitz (1952), pelo qual o economista recebeu um

prêmio Nobel de Economia, deu origem à Teoria Moderna do Portfólio, cujos pressupostos

servem de base para os modelos de gestão de risco até a presente data. Dentre as hipóteses do

modelo, cabe destacar as seguintes para os fins desta pesquisa:
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1. Os investidores são racionais e avessos ao risco; isto é, ao serem contemplados com

ativos com o mesmo nível de retorno esperado, optam sempre pela alternativa de

menor risco. Alternativamente, dado um determinado nível de risco, optam sempre

pela alternativa que apresenta maior retorno esperado;

2. A percepção e estimativa de risco por parte dos investidores é primariamente inferida

com base na variabilidade dos retornos esperados; e

3. Os investidores assumem que os retornos esperados de determinado investimento

assumem uma distribuição probabilística.

Mesmo que não especificado por Markowitz, é prática comum assumir que os

retornos de diversos ativos assumem uma distribuição normal. No entanto, conforme Bezerra

(2001), cabe pontuar que a variância não é uma boa estimativa caso a distribuição verificada

não seja uma normal, conforme trataremos mais adiante. De qualquer forma, a volatilidade

observada ao longo do tempo corrobora para percepção de que há um risco inerente ao

comportamento dos fatores de mercado. Como dito em Duarte (2005), o risco de mercado

pode ser definido como “uma medida numérica da incerteza relacionada aos retornos

esperados de um investimento” e, como pontuado por Crouhy et al. (2014), ninguém jamais

foi bem-sucedido em prever consistentemente o comportamento dos fatores de mercado.

2.2.2 Tipos de risco de mercado

Os tipos de risco de mercado, também referidos pela literatura como fatores de

mercado, podem ser divididos em quatro principais tipos, dentre os quais dois são

especialmente relevantes para essa pesquisa e serão abordados com um pouco mais de

detalhe.

2.2.1.1 Risco de Taxa de Juros

A manifestação mais simples do risco de taxa de juros pode ser observada na relação

inversa entre preço unitário (PU) e taxa de um título pré-fixado sem pagamentos periódicos

(i.e. cupom zero ou, ainda, zero coupon) como as Letras do Tesouro Nacional (LTN),

conforme fórmula ilustrada na Figura I;
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Figura I - Cálculo do valor presente das LTNs

Fonte: elaborado pelo autor

na qual DU representa os dias úteis entre a data atual (t) e o vencimento do título. Por meio da

equação é possível notar que, quando a taxa (T) tende a zero, o preço unitário (PU) tende ao

valor de face (VF) do título; alternativamente, quanto maior a taxa, menor e mais distante do

valor de face será o PU. A mesma intuição pode ser extrapolada para a precificação de títulos

mais complexos como as Notas do Tesouro Nacional Série F (NTN-F), que conta com

pagamento de juros semestrais. No fim do dia a relação é a mesma esperada para qualquer

fluxo de caixa futuro: quanto maior a taxa de desconto, menor será o valor presente (e

vice-versa). Cabe observar também que, quanto maior DU, mais sensível é o título à variações

na taxa.

Conforme o balanço patrimonial cresce em tamanho, é natural que a variedade de

ativos e passivos sujeitos à incidência de juros também cresça, trazendo com si manifestações

mais complexas do risco de taxas de juros, que podem decorrer de fatores como

descasamentos de prazos e indexadores entre ativos e passivos (mismatch risk), perda de

correlação entre o indexador de um instrumento e o indexador de outro instrumento

contratado para hedgear o primeiro (basis risk), etc.

Não são raros os exemplos nos quais uma alta repentina nas taxas de juros impuseram

grandes perdas aos portfólios de renda fixa dos fundos de investimento e instituições

financeiras. Novamente, no entanto, é um equívoco supor que apenas instituições financeiras

estão expostas ao risco de taxa de juros: uma empresa não financeira dependente de recursos

de terceiros para capital de giro, por exemplo, pode apresentar grandes oscilações de

rentabilidade em função apenas de variações nas taxas de juros, sem que sua eficiência

operacional seja de fato afetada.

2.2.1.2 Risco de Taxa de Câmbio

O risco de taxa de câmbio pode surgir do descasamento de: (i) posições ativas ou

passivas em moeda estrangeira (e.g. um investimento ou dívida no exterior) e (ii) fluxos de



14

caixa sensíveis à variação cambial (e.g. custos operacionais a serem pagos em outra moeda).

Estas exposições não necessariamente são decorrentes de posições especulativas e, na

realidade, geralmente surgem em função da própria natureza do negócio.

Um exemplo de fácil compreensão é o de uma empresa exportadora de commodities

como, por exemplo, petróleo ou celulose. É intuitivo que o fluxo de caixa dessa empresa seja

bastante sensível à cotação do dólar estadunidense, de forma que uma variação expressiva da

paridade USD/BRL deva prejudicar ou impulsionar suas receitas futuras denominadas em

moeda local. Suponha, agora, que essa mesma empresa, visando compensar os efeitos do

dólar sobre suas receitas, decida tomar dívida (leia-se captar recursos) em moeda estrangeira.

Tal iniciativa, sem dúvida, adicionaria ao balanço da empresa uma pressão das taxas de

câmbio que vai no sentido oposto àquela exercida sobre as receitas. A soma entre os dois

efeitos, no entanto, não é zero: enquanto o efeito do câmbio sobre o fluxo de caixa é diferido

no tempo (i.e. se materializa apenas conforme os fluxos vão acontecendo), a contraparte

ocorre no curtíssimo prazo, com o valor da dívida em dólar sendo atualizado em moeda local

e, imediatamente, gerando uma receita/despesa a ser reconhecida no balanço. Com a

disparada do dólar frente ao real no primeiro trimestre de 2020, diversas empresas reportaram

prejuízos contábeis bilionários devido à atualização do valor das suas dívidas dolarizadas,

mesmo apresentando desempenho operacional igual ou superior ao trimestre anterior. Este foi

o caso, por exemplo, da Klabin, um dos maiores players nacionais do mercado de celulose.

Um fator em comum entre a taxa de juros e de câmbio é a influência direta exercida

por políticas governamentais. O Banco Central é responsável por fixar a taxa de juros básica

da economia (taxa SELIC) e, também, pela manutenção do regime de dirty floating do real

frente ao dólar, constantemente atuando como comprador ou vendedor tanto no mercado à

vista quanto de derivativos. Desta forma, a gestão desses dois riscos requer ainda mais

atenção e cuidado por parte do departamento de tesouraria responsável.

2.2.1.2 Risco de Commodities

Conforme Crouhy et al. (2014), o risco de commodities se diferencia

consideravelmente dos demais no sentido de que a concentração de demanda reside nas mãos

de um número bastante reduzido de players, o que normalmente amplia a volatilidade dos

preços. A volatilidade também pode ser afetada por fatores como facilidade e custo do
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armazenamento, que varia bastante de acordo com o momento e a commodity que está sendo

negociada. Alguns exemplos de commodities são ouro, prata, petróleo, café, soja, milho, boi

gordo, etc.

2.2.1.2 Risco de Equity

Pode ser definido como a volatilidade no preço de ativos e derivativos relacionados ao

mercado acionário. Normalmente é dividido entre risco sistemático, ou inerente ao mercado, e

risco idiossincrático, que pode ser eliminado por meio da diversificação.

2.2.2 O risco de mercado no panorama regulatório

É de conhecimento comum que instituições financeiras, desde os bancos de varejo e

instituições de pagamento até os grandes bancos de investimento, detêm e efetivamente

exercem a liberdade de assumir volumosas posições em diversos ativos e derivativos sujeitos

a risco de mercado. É também prática de mercado assumir maior ou menor parte destas

posições visando ganhos especulativos com a oscilação de preços dos ativos que as compõem;

esta parcela da posição é comumente chamada de trading book.

Segundo William Coen, Secretário Geral do Comitê de Supervisão Bancária de

Basileia, o foco dos reguladores desde o primeiro acordo de Basileia (1988) até o fim da

década de 2000 havia se dado apenas sobre o Risco de Crédito e sobre o Risco Operacional.

As determinações regulatórias a respeito do Risco de Mercado são de fato relativamente

recentes. O primeiro acordo de Basileia sequer estabelecia qualquer diretriz a respeito do

assunto, que acabou sendo endereçado pelo BIS somente em 1996 por meio do “Market Risk

Amendment” (Emenda de Risco de Mercado, tradução nossa); cujas diretrizes permaneceriam

inalteradas até o fim da década seguinte.

Com a crise financeira que teve início em 2007 a relevância, caráter súbito e potencial

de propagação do risco de mercado ficaram bastante explícitos, assim como as diversas

limitações e inadequações presentes no arcabouço regulatório existente até então. Como

destacado por Coen (2018), uma destas limitações foi a não mensuração e consequente

alocação insuficiente de capital para os chamados eventos de cauda, muito atribuída ao uso

excessivo e isolado do Value at Risk como medida de risco.
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Durante a crise de 2007-2009, diversos bancos sofreram grandes perdas em seus
trading books, as quais não tiveram seus riscos propriamente capturados pelos
modelos de Value at Risk. Isso revelou uma série de deficiências nas metodologias
de capital baseadas no VaR (...). (Crouhy, et al., 2014, p. 137. Tradução nossa.).

Nos meses que sucederam a crise, o BIS retificou as regulações aplicáveis a risco de

mercado, no que ficou conhecido como Basileia II.5. O novo conjunto de regras impôs

intervalos de confiança mais severos para os modelos de Value at Risk, introduziu conceito de

Stressed VaR (a ser calibrado em períodos de estresse de mercado) e impôs um adicional de

capital a ser alocado para perdas relacionadas a condições específicas de estresse, como o

haircut decorrente da perda de liquidez dos mercados. Apesar de considerado como uma

evolução ao seu predecessor, o modelo proposto pela Basileia II.5 foi de caráter emergencial

e, como esperado, resultou em regras extremamente conservadoras, punitivas e que, muitas

vezes, sobrepunham alocações de capital destinadas a cobrir o mesmo risco (Crouhy et al.,

2014). Sob as novas regras certas posições poderiam gerar alocações de capital maiores do

que a própria perda financeira possível, o que, evidentemente, não faz qualquer sentido.

Durante a década que sucedeu a crise do subprime os reguladores conduziram a

elaboração de uma proposta que consiga endereçar as críticas feitas à Basileia II.5, sem deixar

de aplicar um requerimento de capital adequado às instituições financeiras. O resultado da

proposta, finalizada em 2019 e ainda em processo de implementação por parte dos bancos

centrais, difere tanto das regras anteriores que ficou conhecido como Basileia IV (ou Basileia

III.5, a depender da fonte). Um aspecto do novo conjunto de propostas pertinente à esta

pesquisa é a transição para o uso do Expected Shortfall (ES), discutido mais à frente, em

detrimento do Value at Risk.

2.2.3 Episódios notórios de materialização do risco de mercado na história recente

2.2.3.1 Long-Term Capital Management (1998)

Os anos 1990 marcaram a popularização dos chamados hedge funds; fundos de

investimentos, até então sem regulação específica, que empregavam estratégias sofisticadas

envolvendo derivativos e alavancagem financeira para gerar retornos excedentes aos seus

cotistas. Um dos hedge funds mais conhecidos na época era o Long-Term Capital

Management (LTCM), fundado por John Meriwether (consagrado ex-diretor da mesa de renda

fixa do Solomon Brothers) e integrado por Myron Scholes e Robert Merton, dois dos
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economistas mais conhecidos na época. O fundo iniciou suas atividades com cerca de US$ 1,3

bilhões de capital; o investimento mínimo por cotista era de US$ 10 milhões e o prazo para

resgate de três anos (Edwards, 1999).

A estratégia adotada pelo LTCM era conhecida como convergence arbitrage

(arbitragem de convergência, tradução nossa). O exemplo dado por Hull (2006) ilustra bem o

cerne da estratégia:

(LTCM) encontraria dois títulos, X e Y, emitidos pela mesma empresa, com o
mesmo valor de face, com X sendo menos líquido (i.e. menos ativamente negociado)
que Y. O mercado sempre atribui um valor à liquidez. Como resultado, o preço de X
seria menor do que o preço de Y. LTCM procedia então comprando X e vendendo Y
a descoberto, com a expectativa de que os preços dos dois títulos eventualmente
convergissem. (tradução nossa).

A prática se mostrou bastante rentável nos dois primeiros anos do fundo, superando

amplamente o retorno apresentado pelo S&P 500, um dos principais índices de ações do

mercado americano, conforme Figura II.

Figura II - Performance do LTCM comparada ao S&P 500 entre 1994 e 1998

Fonte: oplab.com.br

A estratégia era, conceitualmente, neutra ao mercado; i.e. esperava gerar retornos

independentemente da direção que os preços tomassem, se utilizando de distorções
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temporárias nos preços e alavancagem financeira para alcançar retornos mais expressivos. Se

as taxas de juros aumentassem, eram esperados dois movimentos opostos na posição

comprada (long) e na posição vendida (short) que se anulariam parcial ou totalmente, sem

impor grandes perdas ao portfólio.

Como dito por Hull (2006), o default da Rússia em 1998 levou à uma preferência

exacerbada pela liquidez por parte dos investidores - fenômeno conhecido como flight to

quality -, efetivamente aumentando o spread entre os títulos mais líquidos em relação aos

menos líquidos. Nesse contexto, os preços dos títulos que o fundo havia comprado caíram, à

medida que os preços dos títulos que o fundo havia vendido a descoberto subiram, gerando

chamadas de margem expressivas nos dois lados da estratégia. Eventualmente as posições

tiveram que ser liquidadas, levando ao reconhecimento de perdas que chegaram aos US$ 4

bilhões e encerrando as atividades do fundo. O caso do LTCM é recorrentemente utilizado

como exemplo de uma forma imprevisível na qual eventos de risco de mercado podem se

materializar.

2.2.3.2 Sadia (2008)

Como dito anteriormente, é natural que empresas exportadoras, cujos fluxos de caixa

têm grande sensibilidade ao câmbio, recorram a alternativas disponíveis no mercado para

diminuir ou zerar essa exposição, removendo assim volatilidade do balanço patrimonial. Uma

das alternativas empregadas na zeragem do risco cambial consiste na utilização de contratos

derivativos de moeda (e.g. futuros de dólar) negociados nas bolsas e mercados de balcão.

Uma vez que as duas partes em um contrato derivativo, via de regra, efetuam entre si apenas a

compensação financeira das variações no preço do ativo adjacente, a estratégia acaba por

demandar menos caixa do que sua alternativa no mercado à vista, sendo assim geralmente

preferida pelas empresas. A prática de negociar no mercado de derivativos é, portanto,

normal, mesmo por parte de empresas não financeiras.

No desenrolar da crise americana do subprime, o real apreciou fortemente em relação

ao dólar, chegando à cotação mínima de R$ 1,56 em 01 de agosto de 2008. Nos meses que

sucederam, um movimento de flight to quality e repatriação de recursos dos investidores

estrangeiros (Barreto, 2011) drenou a liquidez do mercado local, levando à uma súbita

apreciação do dólar em relação o real; a cotação chegou a R$ 2,34 em dezembro do mesmo
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ano, representando uma valorização de cerca de 50%. A valorização do dólar impôs grandes

perdas à Sadia, que detinha uma posição vendida na moeda. O caso da Sadia se tornou notório

porque, ao contrário da prática, a empresa estava assumindo posições direcionais - ou, ainda,

especulativas - no mercado de dólar, apostando em uma queda da moeda frente ao real. As

perdas financeiras incorridas apenas pelas posições em derivativos atingiram o valor de R$

760 milhões, contribuindo para o primeiro prejuízo na história da empresa.

O desfecho foi, evidentemente, bastante negativo para a Sadia. Conforme Barreto

(2011), a governança da empresa tornou-se referência negativa na época e o valor das ações

chegou a cair 42%. O episódio foi fundamental para que, no ano seguinte, a empresa

realizasse uma fusão desfavorável com a Perdigão, sua principal concorrente na época.

2.3 Value at Risk

2.3.1 Definição, origem e aplicação

A partir do fim do acordo de Bretton Woods no início da década de 1970 os mercados

financeiros globais passaram a apresentar elevados e crescentes níveis de volatilidade.

Paralelamente, e muito em função disso, novos e cada vez mais complexos instrumentos

derivativos foram desenvolvidos no intuito de facilitar a compra e venda de risco entre os

players do mercado. A crescente complexidade do mercado financeiro impôs também

crescentes dificuldades à modelagem do risco.

Dentro deste contexto e após a crise financeira de 1987, surgiu o Value at Risk. Apesar

de estudos similares já terem sido conduzidos décadas antes, a criação do VaR como

conhecemos hoje é atribuída ao J.P. Morgan, depois do então chairman e CEO Sir Dennis

Weatherstone solicitar uma métrica simples que respondesse à pergunta “Quanto podemos

perder no nosso portfólio trading até o fechamento de amanhã?” (tradução nossa). O resultado

do pedido viria a se tornar o 4.15 Report, um relatório diário de uma página que agregava o

risco de todas as exposições do banco naquele dia. O documento técnico formalizando a

metodologia foi publicado em 1994, porém a origem do nome Value at Risk é desconhecida.

O Value at Risk (VaR) se tornou a metodologia mais utilizada na mensuração do risco

de mercado – status que mantém até hoje - e é possível dizer que grande parte de sua
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popularidade se deve à simplicidade de cálculo, agregação e interpretação. Seguindo a

convenção, como dito por Jorion (2000), “o VaR mede a pior expectativa de perda durante um

certo período de tempo, sob condições normais de mercado e com um dado nível de

confiança”. O cálculo do VaR, portanto, depende de três parâmetros essenciais: o nível de

confiança (α), o período - ou holding period - expresso em dias úteis e a distribuição dos

retornos esperados, sendo este último alvo de bastante debate. O cálculo do VaR em sua forma

mais simples, assumindo uma distribuição normal padrão, é dado pela fórmula a seguir,

na qual N-1 representa a função inversa da distribuição normal cumulativa e σ o desvio padrão

amostral. Ao afirmar, portanto, que o VaR de uma determinada carteira é de R$ 10 milhões,

com um nível de confiança de 95% e um holding period de 10 dias, estamos dizendo que,

95% das vezes, a pior perda que o detentor desta carteira pode esperar auferir ao longo de

duas semanas úteis é de R$ 10 milhões. Cabe pontuar que, caso as perdas se mantiverem

dentro do limite de 10 milhões de reais em 95% das observações, porém ultrapassarem este

montante nas demais 5%, o VaR tecnicamente não foi violado, uma vez que seu propósito

não é mensurar as perdas além do nível de confiança, representado pela região caudal

esquerda da distribuição destacada na Figura III.

Figura III - Representação gráfica do VaR com 95% de nível de confiança

Fonte: https://www.researchgate.net/figure/VaR-with-normal-distribution_fig1_228983968

Segundo Jorion (2000), o VaR é útil para diversos fins, dentre os quais destacam-se:

● Fornecer informações acerca dos riscos de uma operação;
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● Avaliação do desempenho dos traders vis-à-vis o risco assumido;

● Definir e monitorar os limites para as exposições, otimizando a alocação de capital

disponível.

Desta forma, desde de sua criação, o VaR se tornou a métrica de preferência das

empresas, inclusive não financeiras, para estabelecer limites para as mesas de operação e foi

adotada pelos reguladores para definição da alocação de capital das entidades reguladas por

todo o período que antecedeu a crise de 2008.

2.3.3 Limitações conhecidas

A principal crítica feita ao VaR está em sua incapacidade de capturar e atribuir o peso

devido às caudas da distribuição (i.e. o trecho que excede o nível de confiança), o que

fundamentalmente se deve à forma com que a métrica é calculada. Isso faz com que o

modelo, apesar de adequado para retornos normalmente distribuídos, subestime as perdas

potenciais de portfólios cuja distribuição dos retornos apresentam fat tails (caudas longas),

nos quais eventos extremos têm baixa probabilidade, não sensibilizando o VaR. Logo, parece

intuitivo supor que a utilização do VaR não serve bem para o propósito de alocação de capital

regulatório, uma vez que falha em promover a alocação adequada justamente para as perdas

inesperadas que ocorrem em momentos de estresse. Essa situação foi evidenciada, entre

outras vezes, durante a crise do subprime, na qual o VaR falhou em capturar o risco real das

posições dos bancos, de forma que os mesmos não estavam preparados do ponto de vista de

capital para as perdas que efetivamente sofreram.

A outra grande crítica, como dito em Mak e Meng (2014), ocorre em função do caráter

super-aditivo do VaR em certos cenários, o que pode fazer com que o risco de um portfólio de

dois ativos combinados seja mais do que a soma do risco dos dois ativos individualmente, o

que torna a medida incoerente e incapaz de capturar os benefícios da diversificação.

A principal métrica proposta como alternativa ao VaR é o Expected Shortfall (ES). A

forma mais simples de entender a segunda em função da primeira é que, enquanto o VaR

estima a pior perda contida um intervalo de confiança, o ES visa estimar qual a perda média

uma vez que um certo intervalo de confiança é excedido. O ES atribui pesos idênticos às
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perdas além do nível de confiança, sendo portanto sensível às distribuições fat-tailed e

apresentando, por definição, risco de cauda inferior ao do VaR.

Um dos principais desafios de implementação do ES é, no entanto, a maior dificuldade

de performar backtests, uma vez que eventos de cauda ocorrem com relativa baixa frequência.

É possível dizer que o VaR é uma medida que faz mais sentido no contexto de gestão do dia a

dia, enquanto o ES faz mais sentido no contexto de regulação/alocação de capital.
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3 METODOLOGIA

3.1 Métodos de estimação do VaR

Como já estabelecido, o cálculo do VaR depende essencialmente do nível de

confiança, do holding period e de alguma premissa relacionada à distribuição dos retornos de

um determinado ativo. Enquanto os dois primeiros parâmetros são bastante triviais, o último

deixa bastante margem para discussão. Apesar de diversas aplicações do VaR optarem por

assumir que a distribuição dos retornos segue uma normal padrão, diversas alternativas foram

propostas ao longo dos últimos 25 anos. Para os fins desta pesquisa, escolhemos os dois

métodos mais conhecidos e utilizados pela indústria: o histórico e o paramétrico.

3.1.1 VaR Paramétrico

Assume que a distribuição dos retornos seguem uma distribuição teórica. É comum

assumir a premissa de que essa distribuição é uma normal padrão, mas outras distribuições

teóricas podem ser utilizadas para corrigir o baixo peso das caudas da normal ou refletir

algum grau de skewness nos retornos de um dado ativo. Tem como vantagem ser bastante

simples de calcular e interpretar, oferecer estimativas consistentes do risco para séries com

poucas observações e, geralmente, ser mais sensível à volatilidade do mercado. O VaR

paramétrico, em sua forma mais simples, é calculado de acordo com a fórmula da Figura IV;

Figura IV - Fóruma do VaR paramétrico

Fonte: elaborado pelo autor

na qual N-1 representa a função inversa da distribuição normal cumulativa e σ o desvio padrão

amostral.

3.1.2 VaR Histórico

Utiliza a distribuição histórica dos retornos em detrimento de qualquer distribuição

teórica. Tem a vantagem de capturar a realidade do mercado e as possíveis não-normalidades

no retorno de certos ativos, além de poder ser bastante útil para o estudo de mercados

estressados como o realizado por Mak e Meng (2014). Uma das desvantagens é que, mesmo
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com um nível de confiança mais severo, o VaR calculado será sempre, em módulo, inferior à

pior perda observada, o que pode ser um problema para períodos mais curtos ou de baixa

volatilidade. O VaR histórico é também relativamente lento em capturar mudanças nas

condições de mercado. Para obtenção do VaR histórico, calculamos diariamente os percentis

necessários dos retornos históricos sobre uma janela móvel de cinco anos, visando manter

comparabilidade com o VaR paramétrico).

3.2 Dados utilizados

Para a análise utilizamos dados diários disponibilizados pelo Banco Central do Brasil

(BCB) e pela B3 para análise do mercado de câmbio e do mercado de juros, respectivamente.

Os dados considerados para o mercado de juros foram as taxas de ajuste dos contratos futuros

de DI de um dia (DI1) para o vértice de 252 dias úteis; a escolha de utilizar o DI1 em

detrimento das LTNs se deve à maior disponibilidade de vencimentos, tornando o processo de

interpolação da curva de juros mais simples. O método de interpolação utilizado foi o cubic

spline, em linha com as práticas de mercado. Desta forma, obtivemos uma série diária

contínua da taxa de juros pré-fixada de um ano para todo o período analisado (jan/2000 a

jul/2021).

Para ambas as séries os retornos foram calculados na forma logarítmica. Cabe pontuar

aqui que, para o mercado de juros, a transformação do VaR calculado em grandeza monetária

demanda a etapa adicional de descontar o valor de face do portfólio hipotético pela taxa

resultante do cálculo (assumindo um portfólio zero cupom). Isso ocorre porque os contratos

futuros de DI são negociados em termos de taxa e, após o fechamento do pregão, as posições

são convertidas em PU (preço unitário). Diferentemente do que ocorre no dólar, a cauda

direita do VaR de taxas de juros (i.e. variações positivas acima do intervalo de confiança)

representa uma perda à posições compradas em PU, seguindo a relação inversa entre taxa e

PU estabelecida na seção 2.

3.3 Demais parâmetros

Foram considerados os intervalos de confiança de 95% e 99%, em linha com as

práticas de mercado. Optamos também por calcular o VaR bicaudal para ambos os mercados

estudados. A razão para esta escolha se deve, em primeiro lugar, à existência de contratos
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derivativos bastante negociados tanto para câmbio quanto para juros, de forma que, a todo o

momento de negociação, perdas podem ser geradas a uma contraparte por oscilações nos dois

sentidos. Adicionalmente, é possível observar que a natureza bidirecional dos ganhos e perdas

ocorre também na economia real. Revisitando um dos exemplos abordados na seção 2,

podemos dizer que uma empresa com dívida dolarizada está, para fins práticos, vendida em

dólar (i.e. se beneficia da queda da modela); enquanto uma empresa com recebíveis e/ou

investimentos dolarizados está comprada em dólar.
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4 ANÁLISES E RESULTADOS

Uma das hipóteses centrais para a utilização do VaR paramétrico é a aderência da

distribuição histórica dos retornos à distribuição teórica que está sendo considerada.

Iniciamos, portanto, comparando graficamente a função densidade de probabilidade amostrais

dos log-retornos normalizados pelo desvio padrão em ambos os mercados. Verificamos

também a frequência cumulativa.

Figura V - Distribuição dos retornos diários dos contratos futuros de DI vs normal
padrão

Fonte: elaborado pelo autor

Figura VI - Distribuição cumulativa dos retornos diários dos contratos futuros de DI
vs normal padrão

Fonte: elaborado pelo autor
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Figura VII - Distribuição dos retornos diários da paridade USDBRL vs normal padrão

Fonte: elaborado pelo autor

Figura VIII - Distribuição cumulativa dos retornos diários da paridade USDBRL vs
normal padrão

Fonte: elaborado pelo autor

Visualmente é possível observar que as distribuições em ambos os mercados têm

forma de sino (bell-shaped) e são razoavelmente simétricas em torno da média, porém

diferem consideravelmente da normal padrão, sendo mais concentradas em torno da média e

apresentando caudas mais alongadas. A verificação empírica de normalidade foi realizada por

meio dos testes Kolmogorov-Smirnov (Massey, 1951) e Shapiro-Wilk (Shapiro & Wilk,

1965), ambos os quais resultaram na rejeição da hipótese nula de normalidade da distribuição

amostral em qualquer nível de confiança. Desta forma escolhemos não realizar o backtest do

VaR paramétrico, visto que as estimativas seriam inadequadas assumindo uma distribuição

normal padrão.

O processo de backtest proposto consiste em calcular, diariamente, o Value at Risk

histórico para os níveis críticos de 1% e 5% sobre as janelas: (i) móvel de um ano, (ii) móvel
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cinco anos e (iii) cumulativa desde jan/2000. As estimativas são então comparadas com o

retorno observado no dia útil seguinte. Cabe pontuar aqui que, como previamente

estabelecido, os limites utilizados são calculados para ambas as caudas. Portanto, no caso do

nível crítico de 5%, é esperado que 10% (5% * 2) das observações fiquem fora da banda

formada pelo VaR inferior e superior. Por simplicidade, chamaremos os limites do percentil

entre 1% e 99% de VaR(99) e os limites entre 5% e 95% de VaR(95). Os gráficos abaixo

demonstram os resultados para os futuros de DI e paridade USD/BRL, respectivamente.

Figura IX - VaR calculado diariamente para os contratos futuros de DI sobre janela
móvel de 1 ano

Fonte: elaborado pelo autor

Figura X - VaR calculado diariamente para os contratos futuros de DI sobre janela
móvel de 5 anos

Fonte: elaborado pelo autor
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Figura XI - VaR calculado diariamente para os contratos futuros de DI sobre janela
cumulativa histórica

Fonte: elaborado pelo autor

Figura XII - VaR calculado diariamente para a paridade USDBRL sobre janela móvel
de 1 ano

Fonte: elaborado pelo autor

Figura XIII - VaR calculado diariamente para a paridade USDBRL sobre janela
móvel de 5 anos

Fonte: elaborado pelo autor



30

Figura XIV - VaR calculado diariamente para a paridade USDBRL sobre janela
cumulativa histórica

Fonte: elaborado pelo autor

Visualmente fica clara a maior responsividade do VaR nas janelas mais curtas, assim

como os níveis absolutos mais altos obtidos com a janela cumulativa.

Como primeira medida de performance, calculamos para cada combinação de ativo,

janela e nível de confiança o número acumulado de vezes nas quais o VaR foi rompido

dividido pelo número total de observações até 19 de julho de 2021.

Figura XV - Frequência de rompimentos do VaR calculado para os contratos futuros
de DI

Fonte: elaborado pelo autor

Figura XVI - VaR calculado diariamente para a paridade USDBRL sobre janela
cumulativa histórica

Fonte: elaborado pelo autor

É notável que, para ambos os ativos, a janela cumulativa produz limites que são

rompidos em menor frequência (com exceção do VaR(95) do câmbio). O VaR cumulativo

para taxas de juros se mostra especialmente resiliente; no entanto, isso ocorre porque ele

incorpora permanentemente em seu histórico um período de grande volatilidade de juros no
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começo da década de 2000. A volatilidade relativa nos anos seguintes foi consideravelmente

menor, de forma que os limites da métrica não viriam a ser rompidos novamente até 2008.

O segundo teste de performance foca em observar exclusivamente as observações nas

quais o VaR foi excedido, avaliando as piores perdas inferidas em comparação com os limites

calculados. Para que a análise fique mais intuitiva, transformamos os limites e os retornos em

valores monetários, supondo dois portfólios de R$ 1.000.000,00 para cada ativo; um em

posição comprada e outro em posição vendida. A perda analisada será sempre a maior entre

os dois portfólios vis-à-vis o respectivo limite (superior ou inferior).

Iniciamos analisando a esperança matemática do valor das perdas que excedem o VaR

para o mercado de juros e câmbio, observando especificamente a diferença matemática entre a

perda observada e o VaR calculado.

Figura XVII - Esperança matemática das perdas além do VaR calculado para os
contratos futuros de DI

Fonte: elaborado pelo autor

Figura XVIII - Esperança matemática das perdas além do VaR calculado para a
paridade USDBRL

Fonte: elaborado pelo autor

É interessante observar como o valor para o Var(99) é consistentemente superior ao do

VaR(95). Caso estivéssemos analisando o valor absoluto da perda, poderíamos naturalmente

esperar este resultado. No entanto, ao analisar apenas o montante da perda que vai além do

VaR, este fenômeno se torna menos intuitivo. Temos que o rompimento do Var(99) em um

dado dia, por definição, também significa que o VaR(95) foi rompido. Neste cenário, ao tirar a

diferença entre a perda observada e os limites, o resultado obtido para o VaR(99) seria

claramente inferior ao obtido para o VaR(95). O valor superior observado para o VaR(99),

mesmo com este viés natural na comparação dos dois intervalos, sugere que eventos nas
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extremidades mais distantes da distribuição tendem a ser consideravelmente mais violentos do

que os demais.

Finalmente, observamos as piores perdas do histórico observado, no intuito de analisar

em que medida o Value at Risk subestimou o capital alocado necessário nos momentos de

maior estresse do mercado. Dados do mercado de juros na tabela a seguir (valores expressos

em R$).

Figura XIX - Comparativo entre perdas previstas e perdas auferidas; contratos futuros
de DI

Fonte: elaborado pelo autor

Para o mercado de juros, é possível observar que a pior perda observada excedeu o

VaR(95) (janela móvel de um ano) em incríveis vinte e cinco vezes; leia-se: a alocação de

capital sugerida pela métrica seria suficiente para cobrir pouco menos do que quatro por cento

da perda que efetivamente ocorreu neste dia. É bem nítido que a janela de 5 anos e a

cumulativa se mostram bem mais resilientes, reduzindo significativamente o risco de cauda.

No entanto, para a mesma observação, a perda observada ainda excedeu o VaR(99)

cumulativo em quatro vezes, conforme pode ser visto na tabela a seguir:
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Figura XX - Razão entre perdas auferidas e perdas esperadas apresentadas na Figura
XIX

Fonte: elaborado pelo autor

Já para o mercado de câmbio, apesar da discrepância entre as janelas e níveis de

confiança ser bastante reduzida, o VaR cumulativo ainda mostra vantagem considerável em

relação aos demais, mesmo que ainda apresente risco de cauda considerável.

Figura XXI - Comparativo entre perdas previstas e perdas auferidas; paridade
USDBRL

Fonte: elaborado pelo autor
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo central desta pesquisa foi analisar a adequação e performance do Value at

Risk ao longo dos últimos vinte e um anos no que diz respeito à sua capacidade de capturar

riscos de cauda e promover uma alocação de capital adequada. A escolha dos mercados de

câmbio e juros nos permite observar séries de preços que são altamente sensíveis a fatores

externos (e.g. ambiente político, conjuntura internacional, etc) e, ao mesmo tempo, relevantes

para a economia real. Portanto, como já foi dito e exemplificado ao longo do referencial

teórico, cabe aqui observar que a relevância da análise não está de forma alguma restrita à

indústria financeira.

Após a análise das distribuições dos retornos nos mercados estudados, encontramos

evidência estatística suficiente para rejeitar a hipótese de normalidade das mesmas e, portanto,

descartamos a utilização do Value at Risk paramétrico para o desenvolvimento da análise.

Foi possível observar que o VaR histórico é razoavelmente adequado para determinar a

frequência com a qual perdas além do nível de confiança ocorrerão; no entanto, como

discutido, a métrica não atribui o peso adequado para os eventos de cauda, tornando-a

inadequada para a aplicação no contexto regulatório de alocação de capital. Na seção 4

pudemos observar diversas ocasiões nas quais o VaR diário foi superado em mais de cinco

vezes, mesmo utilizando intervalos de confiança bastante conservadores.

Por fim, os dados contidos neste trabalho nos ajudam a ter uma dimensão da

performance do indicador de mercado mais utilizado pelas tesourarias, evidenciar suas

limitações e alimentar a crítica construtiva acerca de como gerenciamos risco na economia

moderna.
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