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1 Introdução

O objetivo deste trabalho é apresentar uma abordagem quantitativa para
o gerenciamento de risco de carteiras com ativos e derivativos de Renda Fixa
no Brasil. Nesta abordagem um modelo de fatores é implementado cap-
turando os três movimentos mais importantes da curva de juros brasileira e
permitindo a marcação a termo de uma carteira contendo ativos de Renda
Fixa atrelados à curva pré, ou seja, a determinação da distribuição de proba-
bilidade dos valores futuros da carteira em uma data futura pré-estabelecida.
Por marcação a termo entendemos a determinação da distribuição de proba-
bilidades dos valores da carteira em uma data futura, e por cálculo do Valor
em Risco (Value at Risk - VaR [2]), a determinação de alguns percentis desta
distribuição.

Uma notória deficiência das metodologias de gestão de risco paramétricas
de Renda Fixa ocorre pelo uso de medidas que não capturam de uma maneira
realista os movimentos da curva de juros. O controle de risco por “Dura-
tion”, por exemplo, estima apenas o risco incorrido por um deslocamento
paralelo da curva, desconsiderando os outros movimentos. Além disto, a
inclusão de derivativos, tais como opções de Renda Fixa, pode produzir
resultados de dif́ıcil tratamento paramétrico não condizentes com os pressu-
postos distribucionais do modelo.

No controle de risco feito por métodos paramétricos, uma prática bas-
tante difundida nos mercados, fica impĺıcito geralmente que todos os retornos
são normais e que as volatilidades não exibem heterocedasticidade, hipóteses
de dif́ıcil comprovação prática, especialmente em carteiras compostas por
instrumentos de diferentes naturezas.

Por outro lado, métodos não-paramétricos apresentam a grande van-
tagem de não fixar, a priori, distribuições de retorno às carteiras de instru-
mentos, baseando-se no uso de métodos numéricos para a obtenção das dis-
tribuições. Para carteiras de Renda Fixa torna-se fundamental obter uma
dinâmica realista para geração de cenários da curva pré. Esta dinâmica
deve contemplar os três movimentos conhecidos da curva de juros, que são
o movimento paralelo, ou deslocamento de ńıvel, o movimento de inclinação
e o movimento de curvatura.

Nas seções seguintes descreveremos nossa metodologia e seus aspectos
teóricos. Finalmente, para o modelo calibrado, faremos o cálculo de risco
de uma série de carteiras de ativos de Renda Fixa e discutiremos questões
práticas ligadas à sua implementação.
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2 Modelos Multifatoriais para a Estrutura a Termo

O controle de risco proposto é uma adaptação do modelo apresentado
em [6] e baseia-se em um modelo dinâmico com reversão à média para os
fatores primitivos de risco. Denominamos por fatores primitivos de risco as
grandezas que definem uma boa aproximação da variação total dos movi-
mentos de cada um dos vértices. Tais fatores são obtidos por meio de uma
análise de componentes principais e permitem reduzir a dimensão do pro-
blema de calibração, necessário para a realização de simulações. A geração
de cenários de Monte-Carlo para os fatores primitivos de risco produz os
posśıveis estados futuros de toda a estrutura a termo exibindo simultanea-
mente os movimentos dinâmicos de ńıvel, inclinação e curvatura.

O objetivo do modelo implementado é de gerar intervalos de confiança
para a distribuição de valores de uma carteira de ativos de Renda Fixa.
Para isto, necessitamos obter cenários para a estrutura a termo das taxas de
juros que, não somente sejam estatisticamente compat́ıveis com as médias
históricas, mas também descrevam os movimentos da curva de juros que são
observados no mercado.

O modelo considerado neste trabalho permite modelar simultâneamente
preços, P (t, ·), de N t́ıtulos de Renda Fixa P (t, T1),...,P (t, Ti),...,P (t, TN )
com taxas de retorno iguais a ri(t), i = 1, . . . , N , isto é:

P (t, Ti) = e−ri(t)(Ti−t). (1)

O gerenciamento de risco da carteira é feito através de um modelo
dinâmico multifatorial que produz cenários para toda a curva de taxas de
retorno
r1(t), r2(t), ..., rN (t), que pretende explicar os três movimentos principais da
curva.

Para um instante de tempo t qualquer, consideramos os logaritmos das
taxas yi(t) = log(ri(t)) e os normalizamos através de suas médias históricas
yi e suas volatilidades históricas σ̂i. Definimos também variáveis gaussianas
z ∼ N(0, 1) padronizadas:

zi(t) =
yi(t) − yi

σ̂i
, i = 1, . . . , N

Observamos que conseguindo cenários para o vetor z(t) = (zi(t)) ∈ R
N

podemos reconstruir os valores das taxas de juros por meio da fórmula
yi(t) = ȳi + σ̂izi(t). Portanto, para gerar cenários, consideramos um peŕıodo
histórico onde fazemos m observações em t1, t2, ..., tm e calculamos a matriz
Q = (qij) de covariância histórica das taxas de juros:
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qij =
1

m − 1

m∑
k=1

(log(ri(tk)) − log(ri))(log(rj(tk)) − log(rj))

Fatora-se a matriz de covariância Q de dimensão N×N em componentes
principais, isto é, escrevemos:

Q = BΛBT

com Λ = (λi) uma matriz diagonal formada pelos autovalores de Q e
B = (bij) matriz N ×N cujas colunas são os autovetores correspondentes à
cada um dos autovalores λi, i = 1, ..., N . Definindo x(t) ∈ R

N por meio da
equação z(t) = Bx(t), isto é, x(t) = BT z(t), podemos descrever o vetor de
taxas como:

y(t) = ȳ + σ̂Bx(t), (2)

onde ȳ = (ȳi) e σ̂ = diag(σ̂1, . . . , σ̂N ).
A utilização destes modelos com todos os componentes, apesar de mate-

maticamente correto, dificilmente teria aplicação prática dada a grande
quantidade de parâmetros à serem calibrados. Para atender à esta fina-
lidade, Reimers e Zerbs ([6]) propõem um modelo baseado em componentes
principais que pode ser calibrado a partir de dados de mercado.

A aproximação proposta consiste em tomar apenas os primeiros k auto-
valores que explicam uma porcentagem p, digamos, p = 99%, dos movimen-
tos da curva de juros:

k = min{l :
l∑

i=1

λi ≥ p(
N∑

i=1

λi)}

Neste caso, o vetor x̃ = (xj(t)) ∈ R
k de dimensão k < N , que chamamos

de fatores primitivos de risco, são os responsáveis por explicar 99% da
variância dos movimentos de cada um dos vértices i = 1, ..., N ( tipica-
mente k = 2 ou k = 3). Usando apenas as primeiras k colunas da matriz B,
podemos descrever de maneira aproximada as taxas logaŕıtmicas yi(t) pela
equação:

y(t) = ȳ + σ̂B∗x∗(t). (3)

Chamamos de B∗ a matriz de dimensão N ×k formada pelos primeiros k
autovetores que explicam a maior parte dos movimentos das taxas de juros.
Neste caso, escreveremos tacitamente que tanto

z(t) = B∗x∗(t), (4)
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quanto
x∗(t) = B∗T z(t), (5)

com B∗ : R
k → R

N ; podendo assim, gerar cenários, quer dizer, realizações
aleatórias das variáveis, para um horizonte fixo T > 0.

2.1 Modelo Browniano Multifatorial para a Estrutura a
Termo

No caso de inexistência de uma tendência, ou drift, na difusão dos fatores
primitivos de risco, a dinâmica de x∗(t) = (xj(t)) ∈ R

k é dada por:

dx∗(t) = σdWt (6)

onde a matriz σ = diag(σ1, . . . , σk) com σj > 0 representando as volati-
lidades locais; W = (W j) o vetor de processos Brownianos independentes
que modelam os choques de cada um dos fatores primitivos de risco.

Cada fator primitivo xi pode ser representado na sua forma integral:

xj(t) = xj(0) + σj

∫ t

0
dW j

s i = 1 . . . j (7)

A esperança e a variância de cada fator são dadas pelas equações abaixo:

E[xj(t)] = xj(0) j = 1 . . . k (8)
V ar[xj(t)] = σ2

j t j = 1 . . . k (9)

2.2 Modelo Ornstein-Uhlenbeck Multifatorial para a Estru-
tura a Termo

No caso de existência de um processo de reversão à média, descrevemos
os fatores primitivos de risco x∗(t) = (xj(t)) ∈ R

k por processos estocásticos
de Ornstein-Uhlenbeck (OU) independentes [3]:

dx̃(t) = −αx∗(t)dt + σdWt. (10)

onde α = diag(α1, . . . , αk) com as constantes αj > 0 representando as ve-
locidades de reversão à média; a matriz σ = diag(σ1, . . . , σk) com σj > 0
representando as volatilidades locais; W = (W j) ∈ R

k o vetor de processos
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Brownianos independentes que modelam os choques de cada um dos fatores
primitivos de risco. As constantes αj > 0 e σj > 0 são parâmetros calibrados
a partir de dados históricos de forma a reproduzir estatisticamente a estru-
tura de volatilidade contida nas médias históricas. A dinâmica com reversão
à média para os fatores primitivos de risco permite, após sua śıntese no vetor
z(t), a geração de cenários realistas para as taxas de juros, capturando os
movimentos de ńıvel, inclinação e curvatura da estrutura a termo.

Das equações (2) e (10) obtemos a seguinte expressão:

dy(t) = −σ̂B∗αx∗(t)dt + σ̂B∗σdWt. (11)

Substituindo na equação anterior pela igualdade x∗(t) = B∗T z(t), obte-
mos:

dy(t) = −σ̂B∗αB∗T z(t)dt + σ̂B∗σdWt.

Finalmente, utilizando que σ̂−1(y − ȳ)(t) = z(t), temos o seguinte mo-
delo de reversão à média:

dy(t) = −σ̂B∗αB∗T σ̂−1(y − ȳ)(t)dt + σ̂B∗σdWt. (12)

Alternativamente, o sistema acima pode ser escrito como:

d(log(rit)) = −
N∑

j=1

γij(log(rjt) − log(rj))dt +
k∑

j=1

vijdW j
t (13)

onde Γ = (γij) = σ̂B∗αB∗T σ̂−1, capturando as diferentes tendências de
reversão à média, a matriz V = (vij) = σ̂B∗σ é a responsável pelos choques
nos vértices.

Para cada componente principal, a solução do processo de OU é dada
explicitamente por:

xj(t) = e−αjtxj(0) + σj

∫ t

0
e−αj(t−s)dW j

s j = 1, ..., k (14)

Para a implementação numérica desta solução em um algoritmo de Monte
Carlo, calculamos as expressões da esperança e da variância1 da cada uma
das componentes principais:

E[xj(t)] = e−αjtxj(0) j = 1, . . . , k, (15)

V ar[xj(t)] = σ2
j

1 − e−2αj t

2αj
j = 1, . . . , k. (16)

1As provas das equações (10), (15) e (16) encontram-se no apêndice.
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Com o propósito de melhor estimar os parâmetros de reversão à média
e volatilidades instantâneas do modelo OU multifatorial utilizamos Esti-
madores de Máxima Verosimelhança (EML). Para o processo de OU os es-
timadores estão definidos pelas seguintes equações, cujos desenvolvimentos
e provas podem ser verificados em [4]:

α̂j = − 1
∆t

log

(∑N
i=1 xj(i)xj(i − 1)∑N

i=1 x2
j(i − 1)

)
∀j = 1, . . . , k (17)

σ̂2
j =

2α̂j

N(1 − e−2α̂j∆t)

N∑
i=1

(xj(i) − xj(i − 1)e−α̂j∆t)2 ∀j = 1, . . . , k

(18)

Na fórmula anterior estamos considerando xj(t) observações diárias e por-
tanto ∆t = 1.

3 Implementação do Modelo Ornstein-Uhlenbeck

Multifatorial ao Mercado de Renda Fixa
Brasileiro

Para o modelo desenvolvidos neste artigo, fizemos uso de uma série
histórica diária de taxas de juros que se inicia o dia 10 de janeiro de 2000
encerrando-se no dia 22 de janeiro de 2002. A série diária contém as taxas
que correspondem aos seguintes vértices:

1 mês 2 meses 3 meses 6 meses 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos

3.1 Análise dos Componentes Principais

Inicialmente procedeu-se à análise dos componentes principais (PCA) da
série amostral, obtendo-se os autovalores apresentados na Tabela 1, abaixo:
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Tabela 1
Autovalores obtidos pela análise de componentes principais da
série amostral.

Autovalor 8,558 0,280 0,124 0,023 0,007 0,004 0,003 0,002 0,001
% 95,06 3,12 1,38 0,26 0,08 0,04 0,03 0,02 0,01

Com os autovalores obtidos pela PCA, observamos que os três primeiros
fatores de risco explicam mais que 99% da volatilidade da estrutura a termo.
Desta forma deprezamos os m−3 componentes restantes, simplificando assim
a dimensão dos cálculos, trabalhando apenas com três fatores, ou seja, k = 3.

B̃ =




0, 319 0, 496 0, 673
0, 332 0, 394 −0, 013
0, 334 0, 335 −0, 234
0, 336 0, 155 −0, 435
0, 338 −0, 027 −0, 381
0, 339 −0, 211 −0, 139
0, 336 −0, 339 0, 066
0, 334 −0, 383 0, 216
0, 332 −0, 395 0, 292




À cada coluna da matriz B∗, podemos associar um tipo de movimento
da estrutura a termo da taxa de juros. A primeira coluna, denotada pelo
vetor b∗1, provoca um deslocamento na mesma direção de todos os vértices da
curva. Apesar dos loadings do primeiro fator terem o mesmo sinal, notamos,
por outro lado que os valores não são constantes ao longo da estrutura a
termo. Tal fato faz com que o primeiro fator, usualmente associado ao
risco de deslocmento direcional da estrutura a termo, produza um efeito
“quase”paralelo, de igual direção, correspondente aos elementos do vetor b∗1.

À segunda coluna b∗2 está associado o movimento de inclinação da estru-
tura a termo da taxa de juros. Notamos também, a través dos elementos
do vetor b∗2, que o movimento de inclinação, nitidamente caracterizado pela
troca de sinal nos loadings do segundo fator, não é simétrico ao longo dos
vértices da curva de juros. Finalmente, analisando a terceira coluna de B∗,
fica evidente o movimento de convexidade ou torção da estrutura a termo da
taxa de juros. Neste caso, o vetor b∗3, cujos elementos representam os load-
ings do terceiro fator primitivo, contém duas trocas de sinal. Desta forma,
delimitam-se os intervalos temporais da curva onde o efeito do terceiro fator
é inicialmente positivo, posteriormente negativo e finalmente positivo nova-
mente. A ação da matriz B∗ na estrutura a termo da taxa de juros, pode
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ser melhor visualizada nos gráficos apresentados na Figura 1.

Figura 1
Fatores primitivos de risco da taxa de juros CDI.
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3.2 Estimação dos Parâmetros do Modelo Ornstein-Uhlenbeck
Multifatorial

Utilizando-se o procedimento descrito na seção 2.2 pelas equações (17)
e (18) estimam-se os valores de αj e σj de máxima verosimilhança. Estes
parâmetros são apresentados na Tabela 2, abaixo:

Tabela 2
Parâmetros de reversão à média e de dispersão do processo de
OU Multifatorial para os fatores primitivos de risco, obtidos por
EMV.

αj σ2
j

x1 0,009 0,162
x2 0,119 0,067
x3 0,181 0,044

A utilização da equação (5) nos permite reconstruir a história impĺıcita
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dos componentes principais ao longo do peŕıodo estudado. O compor-
tamento histórico diário dos três principais fatores está represenada pela
Figura 2 abaixo.

Figura 2
Trajetórias das historias xj das primeiras três componentes
(Processo OU Multifatorial).
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A primeira componente, correspondente ao deslocamento paralelo da
curva, apresenta uma maior amplitude, afastando-se mais da sua média. Tal
comportamento reflete o baixo coeficiente de reversão à média estimado,
bem como a alta variância instantânea do primeiro componente, a saber,
α̂1 = 0, 009 e σ̂2

1 = 0, 162. O segundo e terceiro componente tendem a
situarem-se mais próximos a sua média, uma vez que os coeficientes estima-
dos de reversão às médias são mais altos, α̂2 = 0, 119 e α̂3 = 0, 181, e suas
variâncias mais baixas, σ̂2

2 = 0, 067 e σ̂2
3 = 0, 044.

4 Gestão de Risco de Carteiras de Renda Fixa

Nesta seção, aplicaremos o modelo desenvolvido para gerar cenários para
a estrutura a termo e oferecer uma ferramenta mais robusta de controle de
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risco para carteiras com ativos de Renda Fixa. O modelo contempla as com-
ponentes de risco contidas em movimentos de ńıvel, inclinação e curvatura
da estrutura a termo. Um outro aspecto interessante é de não fazer hipóteses
diretas sobre distribuições dos valores a termo das carteiras de Renda Fixa.

4.1 Geração de Cenários

Uma vez apresentadas as dinâmicas dos componentes principais, pode-
mos agora gerar cenários para a estrutura a termo. Fixamos o número total
n de simulações de Monte-Carlo e sorteamos, para cada cenário l = 1, . . . , n,
um vetor de variáveis aleatórias gaussianas independentes

εl = (εl
j) ∼ N (0, 1) ∈ R

k

Para a l-ésima realização xj(T ; l) da variável xj(T ) obtemos o valor o valor:

xj(T ; l) = xj(0)e−αjT + εl
j

√
σ2

j

2αj
(1 − e−2αjT ) (19)

para o modelo de reversão à média (OU), conforme as equações (10), (15) e
(16).

Quando a j-ésima componente não exibe uma reversão à média signifi-
cante, utilizamos as equações (7), (8) e (9), tomando simplesmente:

xj(T ; l) = xj(0) + εl
jσ̂j

√
T (20)

Nas expressões acima, tomamos sempre como valor inicial para os proces-
sos os valores xj(0) =

∑N
i=1 bjizi(0), que refletem a participação dos fatores

primitivos de risco na curva de mercado presente.
Uma vez gerados os n cenários xj(T ; l) para o horizonte T > 0, podemos

recuperar a estrutura a termo para este cenário, calculando as taxas proje-
tadas ri(T ; l) = eyi(T ;l) para cada um dos vértices i = 1, . . . , N no horizonte
T , através da expressão:

yi(T ; l) = ȳi + σ̂i

k∑
j=1

bijxj(T ; l) (21)

O modelo também permite incorporar um view de longo prazo para a
estrutura a termo, isto é, uma curva de juros para a qual se dará a reversão
das taxas no longo prazo. Tal curva será denominada de curva target e
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denotada por ỹ. A inclusão da curva target no modelo é explicitada abaixo.
Uma vez gerada a variável εl, definimos2:

xj(T ; l) = xj(0)e−αjT + x̃j(1 − e−αjT ) +

√
σ2

j

2αj
(1 − e−2αjT )

onde

x̃j =
N∑

i=1

bjiỹj.

As taxas logaŕıtmicas yi são calculadas então pela seguinte equação:

yi(T ; l) = ỹi + σ̂i

k∑
j=1

bijxj(T ; l) (22)

Obtemos assim, no horizonte T, cenários da estrutura a termo com média
muito próxima do target estimado.

4.2 Exemplos Numéricos

Vamos considerar dois exemplos tratando duas carteiras distintas. Estu-
daremos inicialmente uma carteira contendo apenas t́ıtulos de Renda Fixa
com pagamentos de cupons. Em seguida, iremos analisar uma carteira con-
tendo, além de t́ıtulos com pagamentos de cupons, algumas opções de Renda
Fixa. Em todos os exemplos foram gerados 100.000 cenários em uma sim-
ulação de Monte-Carlo.

Para os dois exemplos calculamos o risco das carteiras no dia 22/01/2002
para um horizonte de 6 meses, usando a estrutura a termo apresentada na
Tabela 3, abaixo:

Tabela 3
Estrutura a termo em 22 de janeiro de 2002.

Vértice 1M 2M 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y
Taxa (%) 19,01 19,01 19,03 19,22 20,08 22,48 24,40 27,03 25,76

As taxas já estão expressas em convenção de tempo cont́ınuo para uma
base de 252 dias úteis ao ano.

2A expressão é a solução de um processo de OU com reversão à média x̃ dado por
dx = α(x̃ − x)dt + σdW
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4.2.1 Carteira com Ativos de Renda Fixa com Pagamento de
Cupons

A seguinte carteira com Debêntures de cupom fixo é constitúıda e apre-
sentada na Tabela 4, abaixo:

Tabela 4
Carteira de t́ıtulos de Renda Fixa com pagamento de cupom
semestral (R$ em milhões).

Valor de Face Cupom Vencimentos
1 1 6,00% 4 anos
2 1 5,50% 3 anos
3 1 5,00% 2 anos

Uma vez gerados os cenários, faz-se a marcação da carteira no horizonte
de risco para cada cenário e levanta-se um histograma dos valores da carteira
a termo. Observamos que o valor esperado calculado para o horizonte de
6 meses é calculado ĺıquido dos pagamentos de cupons feitos até a data do
horizonte de avaliação.

Para a carteira definida na Tabela 4 o valor a termo esperado no horizonte
de 6 meses é de R$1, 7487.

Os valores de cada um dos vértices da estrutura a termo no horizonte
futuro de 6 meses para os percentis abaixo dicriminados estão representados
na Tabela 5.

Tabela 5
Percentis e valor esperado das taxas de juros para os cenários
gerados.

Percentil 1M 2M 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y
1% 18,13 18,02 18,10 18,55 19,47 21,09 22,51 23,53 24,26
5% 18,39 18,24 18,34 18,83 19,78 21,49 23,00 24,11 24,88
50% 19,05 18,77 18,93 19,53 20,55 22,45 24,25 25,57 26,46
75% 19,32 19,00 19,18 19,83 20,88 22,86 24,79 26,20 27,15
95% 19,73 19,33 19,55 20,26 21,35 23,47 25,59 27,14 28,16
99% 20,02 19,55 19,80 20,57 21,70 23,91 26,16 27,81 28,89

Valor Esp. 19,05 18,78 18,94 19,54 20,56 22,46 24,27 25,59 26,48

A Figura 3 apresentada abaixo, permite uma visualização gráfica da
informação apresentada na Tabela 5.
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Figura 3
Percentis das taxas de juros para os cenários gerados.
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Os vários cenários para a estrutura a termo reproduzem a estrutura
de volatilidade contida nas séries históricas das taxas de juros produzindo
movimentos da estrutura a termo consistentes com os movimentos de ńıvel,
inclinação e torção da curva de juros. De forma análoga a Tabela 6 apresenta
os valores a termo para os vários percentis especificado.

Tabela 6
Percentis e esperança da marcação a termo da carteira apresen-
tada na Tabela 4 (R$ em milhões).

Percentil Valor a Termo
1% 1,8901
5% 1,9104
50% 1,9589
75% 1,9786
95% 2,0061
99% 2,0256

Valor Esp. 1,9587
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Um histograma para a distribuição dos valores a termo da carteira gerada
pelas 100.000 simulações, é constitúıda e apresentada na Figura 4, abaixo:

Figura 4
Distribução da marcação a termo da carteira definida na
Tabela 4. A curva pontilhada representa a distribuição normal
correspondente.
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Nota-se que a distribuição de valores aproxima-se de uma distribuição
normal, com leves assimetrias.

O método de Monte-Carlo implementado também permite a análise de
stress da carteira. Para o mesmo dia, usou-se a curva de stress contida na
Tabela 7 :

Tabela 7
Curva de stress.

Vértice 1M 2M 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y
Taxa (%) 20,25 18,50 18,65 19,00 20,00 21,125 22,50 24,25 25,50

Neste caso, o valor a termo de stress da carteira é de R$1, 060 e a proba-
bilidade de ocorrência de um valor inferior ao de stress é de apenas 0, 028%
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4.2.2 Carteira com Ativos e Opções de Renda Fixa

Neste caso analisamos uma carteira contendo t́ıtulos com pagamento de
cupons fixos e opções de compra de debêntures zero cupon. Esta carteira é
apresentada na Tabela 8, abaixo:

Tabela 8
Carteira de t́ıtulos de Renda Fixa com cupons semestrais e de
opções de compra de zero cupon (R$ em milhões).

Tipo Valor de Cupom N◦ de Vencimentos Preço de Vencimento do
Face cupons Exerćıcio ativo base

1 t́ıtulo 1,00 3,00% 8 4 anos – –
2 t́ıtulo 1,00 2,75% 6 3 anos – –
3 opção 100,00 – – 6 meses 0,908 1 ano

Semelhantemente à carteira anterior, calculamos o valor a termo, no
horizonte de 6 meses, da carteira para cada um dos 100.000 cenários gerados
da estrutura a termo. Uma vez levantado o histograma de valores calculam-
se os valores da carteira para os percentis da distribuição, produzindo-se
assim as figuras dos valores em risco, apresentados na Tabela 9 abaixo.

Tabela 9
Percentis e valor esperado da marcação a termo da carteira
apresentada na Tabela 8 (R$ em milhões).

Percentil MaT
1% 1,1245
5% 1,1414
50% 1,1929
75% 1,2942
95% 1,4936
99% 1,6336

Valor Esp. 1,2446

A Figura 5 abaixo permite evidenciar os efeitos produzidos na distribui-
ção de valores a termo da carteira pelas opções de compra de instrumentos
de Renda Fixa.
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Figura 5
Distribuição dos valores a termo da carteira definida na
Tabela 8. A curva pontilhada representa a distribuição normal
correspondente.
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Nota-se, neste caso, que a distribuição de valores a termo é visivelmente
não-gaussiana, na qual o número elevado de cenários colocam a opção fora
do dinheiro no vencimento (igual ao horizonte de risco de 6 meses, neste
caso). Isto faz com que a distribuição de valores seja bastante assimétrica e
leptokúrtica, colocando em xeque a hipótese de normalidade das metodolo-
gias de VaR usuais.
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5 Conclusão

O cálculo de risco de uma carteira de ativos de renda fixa requer alguns
cuidados especiais, especialmente quando esta carteira contém derivativos
não-lineares. As metodologias paramétricas usuais, podem não capturar
todas as componentes de risco, quantificando apenas o risco associado à
movimentos paralelos de ńıvel da curva de juros.

Neste trabalho apresentamos uma metodologia semi-paramétrica que,
sem fazer nenhuma hipótese sobre a distribuição de probabilidade dos va-
lores à termo de uma carteira, permite o cálculo do risco global de renda
fixa, contemplando as principais componentes de risco correspondentes aos
movimentos de ńıvel, inclinação e curvatura da estrutura a termo das taxas
de juros. A metodologia é especialmente útil para carteiras contendo deriva-
tivos não lineares onde a não-normalidade da distribuição de valores em risco
se manifesta de forma evidente.

O método permite também o desenvolvimento de ferramentas de análise
de stress, com o cálculo de VaR de stress, bem como das probabilidades
de ocorrência dos cenários de stress dentro do modelo. Adicionalmente, o
método permite incorporar views de longo prazo da estrutura a termo das
taxas de juros no cálculo do risco.
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A Apêndice

Seja

dx(t) = −αx(t)dt + σdW

um processo de Ornstein-Uhlenbeck onde α representa a velocidade de re-
versão a média, σ a volatilidade instantánea e dW é um processo
Browniano que contém as flutuações aleatórias.

Aplicando integral em cada membro da seguinte igualdade
d(x exp(αt)) = σ exp(αt)dW obtemos∫ t

0
d(x exp(αs)) =

∫ t

0
σ exp(αs)dW (s)

x(t) exp(αt) − x(0) = σ

∫ t

0
exp(αs)dW (s)

x(t) = exp(−αt)
(

x(0) + σ

∫ t

0
exp(αs)dW (s)

)
(23)

Portanto, lembrando que o movimento Browniano tem esperança nula,
obtemos:

E[x(t)] = E

[
exp(−αt)

(
x(0) + σ

∫ t

0
exp(αs)dW (s)

)]
(24)

= exp(−αt)E[x(0)]. (25)

No caso da variância temos:

V ar[x(t)] = E[(x(t) − E(x(t))2]
= E[x2(t)] − (exp(−αt)E[x(0)])2

= exp(−2αt)E[x2(0)] + σ2
E

[
(
∫ t

0
exp(−α(t − s))dW (s))2

]
− exp(−2αt)(E[x(0)])2.

Aplicando a propriedade de isometria de Itô, obtemos:

V ar[x(t)] = exp(−2αt)V ar[x(0)] + σ2

∫ t

0
exp(−2α(t − s))ds

= exp(−2αt)V ar[x(0)] + σ2 1 − exp(−2αt)
2α

.

Como estamos supondo V ar[x(0)] = 0, conclúımos que:

V ar[x(t)] = σ2 1 − exp(−2αt)
2α

. (26)
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