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1.

Gerenciamento do Risco de Mercado

Risco de Mercado é definido como o risco de perdas decorrentes de oscilações em preços e taxas de
mercado tais como taxas de câmbio, taxas de juros, preços de ativos, etc. A composição básica do
Risco de Mercado é estruturada no preço e no risco de taxa de juros. O primeiro está relacionado ao
risco aos ganhos correntes ou antecipados e até mesmo aumentos de capital derivados de alterações
no valor de cada portfolio de posições negociadas. O segundo refere-se ao risco decorrente de
ganhos correntes ou antecipados e até mesmo aumentos de capital decorrentes de movimentos nas
taxas de juros.
Dado que o risco de mercado é um componente inevitável das operações de negócios do CPBofAML,
torna-se imperativa uma estrutura para o apropriado gerenciamento do Risco de Mercado. A base de
qualquer infraestrutura da atividade de gestão de riscos está tanto nas práticas de governança
corporativa da instituição quanto na efetividade da estrutura de controles internos. A governança
corporativa e a estrutura de controles internos afetam a forma com que a estratégia e objetivos da
gestão de risco são estabelecidos, e também a maneira como os riscos são identificados quando se
realiza a avaliação, o planejamento, e a conseqüente execução das atividades do negócio. Os
componentes específicos da estrutura de gestão de Risco de Mercado consistem em políticas e
estratégias claramente documentadas, que estabelecem limites e procedimentos destinados a
manter a exposição ao risco de mercado dentro dos níveis aceitos pelo CPBofAML; além de sistemas
para medir, monitorar e controlar exposições ao risco de mercado e uma estrutura organizacional
adequada para reporte tempestivo e eficiente acerca das exposições de risco em relação aos níveis
definidos como apropriados pela diretoria. Providenciar informações para avaliação da performance
das linhas de negócio, faz parte da efetividade dos sistemas e procedimentos de controles internos.
O gerenciamento do Risco de Mercado no CPBofAML contempla a identificação e mensuração dos
riscos de mercado existentes e potenciais; a mitigação e o controle de riscos através de políticas e
procedimentos, o monitoramento e gerenciamento dos níveis de risco, garantindo sua aderência ao
apetite de risco da instituição, e a revisão e adequado reporte tanto à diretoria da instituição quanto
aos órgãos reguladores.
A responsabilidade pelo gerenciamento do Risco de Mercado no CPBofAML é da Diretoria de Risco
de Mercado da instituição, que, conjuntamente com o Comitê de Ativos, Passivos e de Risco de
Mercado (ALMRC), define e determina o nível de Risco de Mercado que a entidade está apta a
aceitar, em consonância como os seus objetivos de negócios e sem divergir dos objetivos e
estratégias globais do CPBofAML. A Diretoria e o ALMRC delegam à Risco de Mercado Local – área
esta independente das áreas de negócio - as responsabilidades pela identificação, mensuração,
monitoramento e reporte dos riscos de mercado provenientes das atividades do conglomerado,
incluindo a responsabilidade pelo cálculo e análise diárias de medidas de risco como VaR, DV01,
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exposição cambial, backtest e stress-test, entre outras medidas, e a mensuração e o monitoramento
dos níveis de risco e dos limites estabelecidos, além da responsabilidade de suportar o atendimento
às regulamentações locais referentes ao gerenciamento de Risco de Mercado.
1.1. Políticas e estratégias de risco de mercado
O conjunto de políticas locais de risco de mercado do CPBofAML tem como propósito estabelecer
padrões para identificação, mensuração, monitoramento e reporte das atividades que expõem o
conglomerado aos riscos de mercado. Estes padrões foram definidos a partir de adaptação das
Políticas Globais de Risco de Mercado do BAC ao mercado local, e em consonância com as
regulamentações locais estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. A revisão do conjunto de políticas
é feita anualmente e sua aprovação é feita pelo ALMRC.
Os princípios da gestão dos riscos de mercado do CPBofAML focam em assegurar que as funções
geradoras deste tipo de risco não exponham a instituição a perdas indesejadas que poderiam afetar
sua estratégia e sua viabilidade. Com o intuito de prover um monitoramento de risco efetivo, a
Unidade de Risco de Mercado Local atua de acordo com os seguintes princípios:







A exposição aos riscos é parte integrante das atividades do conglomerado e a Unidade Local de
Risco de Mercado tem a função de assegurar a correta identificação e mensuração dos riscos,
assim como a responsabilidade de desenvolver controles e efetuar reporte contínuo dos riscos
de mercado incorridos;
A Unidade Local de Risco de Mercado deve assegurar que os níveis de risco incorridos pela
instituição sejam compatíveis com o apetite de risco, através do monitoramento de limites;
A Unidade Local de Risco de Mercado deve avaliar as operações que constam no portfólio do
CPBofAML e os hedges a elas associados; uma vez que os hedges são estratégias de proteção
que reduzem ou anulam riscos como os de taxas, preços, descasamentos de prazos e
quantidades. Hedges são frequentemente feitos para proteger a instituição a exposições de alto
risco, seja de crédito, mercado ou liquidez e para reduzir exposições que se tornaram
inadequadas devido a mudanças nos mercados ou no apetite de risco ou, ainda, enquadrar
posições para que sejam cumpridos os limites de riscos da instituição. Os instrumentos operados
pelo CPBofAML em seus hedges devem ser instrumentos previamente aprovados;
Significantes concentrações em instrumentos, prazos, setores e contrapartes devem ser
acompanhadas através das funções de monitoramento de riscos e controladas ativamente pelos
profissionais das Unidades de Negócios. Retornos esperados devem estar de acordo com os
níveis de exposição ao risco. Fatores de risco atrelados a elevados níveis de exposição e retorno
esperado são justificáveis desde que permaneçam consistentes com o apetite de risco do
CPBofAML e que sejam devidamente reportados;
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A função de gerenciamento de riscos deve garantir precisão e transparência nas informações
transmitidas à Diretoria, e assegurar que esta possui as informações necessárias para atuar em
conformidade com os objetivos e estratégias da instituição.

1.2. Classificação das operações
A metodologia utilizada pelo CPBofAML para mensurar o Risco de Mercado das operações realizadas
depende da classificação das mesmas, quanto às suas características e propósitos, em uma das
seguintes categorias:



Carteira de negociação (trading book);
Carteira de operações não classificadas na carteira de negociação (banking book).

O CPBofAML segue a política global para a classificação das operações nessas carteiras, mais
especificamente a política denominada “Covered Positions – Enterprise Policy”. A classificação das
operações em uma dessas duas categorias permite o estabelecimento de capital regulatório, visto
que para a mensuração de capital regulatório das operações de trading utilizam-se metodologias
específicas e diferentes das utilizadas para tratar as operações de banking.
Os riscos de taxa de juros das operações de banking são mensurados e monitorados através da
parcela do capital regulatório para as operações não classificadas na carteira de negociação (RBAN) e
pela análise dos testes de estresse, conforme estabelecido pelo BACEN.
1.3. Análise de sensibilidade
Análise de sensibilidade de fatores permite mensurar o impacto no valor de uma posição ou carteira
decorrente de mudanças isoladas em fatores de mercado, mantendo-se constantes os demais fatores
de risco de mercado. A Unidade de Risco de Mercado Local analisa e reporta diariamente às Unidades
de Negócios envolvidas medidas de sensibilidade de riscos em relação a taxas de juros, curvas de
juros, volatilidades, exposição cambial, ações e mercadorias.
Em conformidade com as diretrizes do BAC, globalmente, a Unidade de Risco de Mercado Local
utiliza também outros indicadores de Risco de Mercado como níveis de exposição, VaR e stress-test,
além de testar a aderência das metodologias de VaR através do backtesting.
1.4. VaR (“Value-at-Risk”)
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O CPBofAML aplica globalmente a metodologia de VaR para mensurar potenciais perdas totais da
carteira. O VaR é uma metodologia padrão utilizada para estimar a perda máxima esperada de uma
carteira dado um nível de significância e dentro de um horizonte de tempo determinado. A Unidade
de Risco de Mercado Local utiliza a medida de VaR como indicador do nível de Risco de Mercado,
sendo que alterações observadas na medida de VaR devem estar correlacionadas com mudanças
relativas de risco.
A metodologia de cálculo de VaR está em linha com os procedimentos adotados globalmente pela
corporação, o que aumentou a transparência do modelo e a inclusão de mais granularidade nos
fatores de risco considerados para o cálculo da medida. O modelo consiste em uma simulação
histórica realizada com uma janela de observações de 3 anos atualizadas periodicamente. O nível de
confiança do modelo é de 99% e o horizonte de 1 dia, porém, considera-se a média dos últimos 19
piores perdas no período. Essa metodologia leva em consideração o efeito das “caudas gordas”
características das séries dos ativos financeiros.
A metodologia de VaR por simulação histórica não exige que haja hipótese prévia sobre a distribuição
dos retornos e nela não é necessário estimar volatilidades ou correlações entre os ativos do portfólio,
uma vantagem em relação a outras metodologias de cálculo de VaR. Entretanto, ao considerar
retornos históricos, deve-se considerar que eventos passados não representam, necessariamente,
eventos futuros, ou seja, a série temporal pode conter eventos que não ocorrerão mais ou ainda
omitir eventos que ocorrerão no futuro. Além disso, por ponderar todas as amostras com o mesmo
peso, o VaR pode ser distorcido por informações antigas e caso um valor extremo saia da janela de
observação, o VaR poderá sofrer grande variação.
1.5. Testes de aderência - Backtest
A Unidade de Risco de Mercado Local utiliza o backtest para analisar a aderência e a precisão dos
modelos locais utilizados para mensurar os riscos de mercado em relação à realidade do mercado. A
essência da técnica de backtest é a comparação de resultados obtidos pelas oscilações reais das
variáveis de mercado com resultados estimados pelos modelos.
Os resultados do backtesting são calculados em conformidade com o programa de backtesting do
BAC global e informados mensalmente.
1.6. Testes de estresse
Em relação ao Teste de estresse, sua realização deve ser periódica e com a finalidade de capturar as
posições mais afetadas dada uma situação específica de mercado. Tais testes permitem rápida
identificação das posições com potencial para significativos impactos decorrentes de mudanças em
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variáveis de mercado. Para as exposições classificadas na carteira de negociação (trading book) são
realizados stress-testes diários através da aplicação dos cenários de stress pré-definidos. Para as
exposições não classificadas na carteira de negociação (banking book), é realizado o teste de estresse
com periodicidade mínima trimestral, em conformidade com requerimentos do BACEN.
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