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INTRODUÇÃO

O tema Value at Risk vem gerando muita discussão entre autoridades financeira e
órgãos reguladores internacionais, principalmente após as últimas crises nos mercados
mundiais, que geraram perdas consideráveis às várias instituições financeiras. Deve-se
deixar bem claro que o VAR aqui analisado não tem a pretensão de avaliar possíveis perdas
ocasionadas por oscilações bruscas de mercados, mas sim qual a perda máxima de uma
carteira, em condições normais de mercado, dado um intervalo de confiança e um horizonte
de tempo1. A análise da performance de uma carteira dadas situações de crashes de
mercados, deve ser feita sob a ótica da análise de cenários. Mais recentemente, existe o
CrashMetricsTM proposto por Wilmott, no qual existe a possibilidade do hedge de uma
carteira composta por várias opções, baseada justamente na necessidade de existência do
Crash, cuja não ocorrência é o pior cenário. Essa teoria é extremamente nova, necessitando
de alguns estudo empíricos mais aprofundados.

Este estudo tem como preocupação principal a análise do VAR de uma carteira
composta ações por uma outra numérica, ou seja, simulação de Monte Carlo. Por uma
questão de simplificação, adotou-se uma carteira composta por opções de Eletrobras PNB e
RCTB PN, nas proporções 13500 e 3000 respectivamente.

Dividiremos este trabalho em três partes. Inicialmente, explicitaremos o conceito
geral do VAR e sua extensão natural para opções do tipo “Plain Vanilla” via metodologias
analítica e numérica.  Em segundo  lugar, mostraremos a dinâmica dos preços dos ativos,
sua utilização para a Simulação de Monte Carlo e a Cholesky decomposition, metodologia
utilizada para a geração de distribuições normais multivariadas, necessária à avaliação da
carteira analisada. Em terceiro lugar, faremos uma breve explanação a respeito do modelo
utilizado neste trabalho. Finalmente, apresentaremos os resultados encontrados, bem como
as limitações do método e faremos as conclusões finais

Um ponto importante a ser considerado em qualquer análise de Value at Risk é o
trade-off entre eficiência computacional e acurácia dos resultados obtidos, ou seja, não
adianta um modelo extremamente complexo que forneça um ganho pequeno enquanto que o
temo de processamento aumenta explosivamente. Não é escopo deste trabalho a avaliação
de eficiência computacional, nem a análise da performance  do modelo para uma período de
tempo muito grande.  Apesar disso, vale salientar que todo modelo de gestão de risco de
carteiras deve avaliar exaustivamente os dois pontos anteriormente citados, antes de ser
implementado.

                                                       
1 A definição do que é uma situação normal de mercado e aquilo que representa uma situação
anormal de mercado é muito relativa. É claro que a teoria de finanças prega que as flutuações
de mercado se comportam na forma de “clusters”, ou seja, existe uma maior probabilidade
que movimentações bruscas sejam seguidas de novas turbulências e oscilações mais
“suaves” sejam acompanhadas de outras  oscilações mais “amenas”; o que não se consegue é
estimar o momento de transição entre clusters diferentes ex-ante nem mesmo um “threshold”
acima do qual as oscilações de  mercado possam ser consideradas “não-normais”.
Para efeitos didáticos, considerar-se-á situações “não-normais” de mercado os momentos em
que existem oscilações bruscas e rápidas, com descontinuidade de preços e impulsionadas
pela contração de liquidez.
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   1 - O VAR PARA UMA CARTEIRA DE  OPÇÕES                                                                                      i

A idéia de se mensurar o risco financeiro de uma carteira, decorrente das
flutuações dos preços dos ativos financeiros, vem crescendo em importância nos
últimos anos, principalmente após as recentes crises financeiras que geraram
muita instabilidade nos mercados e perdas consideráveis.

Dentro dessa idéia, o conceito de VAR  vem ganhando importância cada
vez mais. O VAR de uma carteira pode ser definido, de uma maneira genérica,
como a máxima perda esperada de valor de uma carteira composta por
determinados ativos 2, em condições normais de mercado, dado um intervalo de
confiança e um horizonte de tempo definido. Assim, o VAR de uma carteira de
ações representa a variação esperada para esse conjunto de ativos, o mesmo
valendo para as opções, títulos e outros ativos que possam ser negociados.

Considerando-se apenas um ativo, o VAR pode ser explicitado, na sua
forma mais simples, como

Onde,

W é a posição que se tem em um determinado ativo após o “mark-to-market  ”.
z é o coeficiente que determina o número de desvios padrões, dado uma

probabilidades monocaudal de αα que o modelo está disposto a cobrir.
t é o horizonte de tempo em dias para o qual se deseja fazer uma projeção.

Calcula-se a raiz quadrada desse fator porque a volatilidade é projetada para diferentes
horizontes na proporção de sua raiz quadrada 2.

σ é a volatilidade projetada para t+1, dadas as flutuações nas cotações até t. A
volatilidade ou risco de mercado deve ser entendida como sendo o quanto de incerteza
os investidores têm a respeito das flutuações futuras de um determinado ativo. Assim,
durante períodos de “crashes”, precedidos normalmente por deteriorações nos
fundamentos macroeconômicos, as cotações passam a oscilar muito em decorrência do
aumento da incerteza e portanto a volatilidade explode.

Uma observação que se faz necessária desde já é que nem sempre existe
uma relação linear entre a variação de uma posição e os seus respectivos
pagamentos. Para que se entenda essa idéia, suponha os seguintes exemplos:

• Uma carteira composta por ações. O VAR dessa posição pode ser
expresso pelas oscilações nos valores das ações diretamente. Nesse
caso, a linearidade é válida;

• Uma carteira composta por opções. O VAR dessa posição não pode
normalmente ser diretamente relacionado com as oscilações nos ativos
subjacentes a essas opções. Como apresentaremos mais adiante, a
variação no valor de uma opção pode ser aproximada pelas gregas ∆ e
Γ aplicadas sobre o ativo subjacente.

                                                       
2 Como se pode observar, dentro do conceito do VAR está presente a idéia de intervalo de confiança. Para tanto, é necessário que
se assuma uma distribuição de probabilidade para o conjunto de ativos que compõe um portfolio ( ao menos para as soluções
analíticas). Esse assunto não é escopo deste trabalho, mas, por uma questão de formalidade na apresentação dos conceitos,
assume-se que um portfolio apresenta uma distribuição normal multivariada do tipo N~(0;Σ), ou seja, vetor média zero e matriz de
variância e covariância dada por Σ.

[ ] tWzVAR σ=     11.
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Como o próprio conceito do VAR mostra, o que se busca nas estimativas é
a variação no valor de uma posição. Do ponto de vista de uma opção, ficou
consagrada a aproximação conhecida como delta-gama. Essa aproximação leva
em conta a variação no valor da opção em função da variação do preço do ativo
objeto e  sua respectiva aceleração. É claro que os efeitos tempo, taxa de juro e
volatilidade poderiam ser incorporados ao modelo, mas a metodologia delta-gama
fornece bons resultados.

A variação no valor de uma opção (dΠ), considerando apenas os efeitos do
delta (∆) e gama (Γ) pode ser descrito da seguinte forma sobre a variação em
torno do ativo subjacente (r)

No lado direito da equação anterior, aparece o termo (rt
2), no qual reside o

fator de não linearidade de uma opção. O cálculo do VAR descrito em [1.1], ou
seja, uma solução analítica, parte do pressuposto de que os (rt) possuem uma
distribuição normal, sendo que a  mesma suposição  não pode ser feito com
relação a (rt

2). Uma alternativa seria desconsiderar o efeito do gama, reduzindo
[1.2]  a uma aproximação do tipo delta-normal. Tal procedimento pode muitas
vezes não ser adequado, principalmente em momentos em que o mercado se
encontra num regime de instabilidade.

A utilização da Simulação de Monte Carlo é uma forma de contornar o
problema do termo quadrático em [1.2]. Esse tema será discutido na próxima
seção.

2 - A DINÂMICA DOS PREÇOS DOS ATIVOS E A SIMULAÇÃO DE  MONTECARLO                          i

Pode-se dizer que qualquer variável cujas mudanças nos seus valores ao
longo do tempo ocorram de maneira incerta segue um processo estocástico3. Os
processos estocásticos podem ser divididos em discretos e contínuos, sendo que
o primeiro pressupõe que os valores de determinadas variáveis oscilem em
determinados pontos no tempo e os segundo permite que as oscilações ocorram
em qualquer instante de tempo. Apesar dos ativos financeiros seguirem um
processo estocástico discreto, ou seja, as cotações variarem conforme frações de
preço e as variações dependerem da ocorrência de negócios, os modelos
contínuos se prestam muito bem para a maioria dos modelos utilizados em
finanças.

Os modelos desenvolvidos para explicar a movimentação dos ativos são
descritos como um processo de Wiener. Um processo de Wiener é um caso
particular de um Processo Estocástico de Markov. Ele foi muito utilizado na física
para descrever o movimento de uma partícula que é sujeita a um grande número
de pequenos choques moleculares e à s vezes a maioria das vezes é conhecido
como movimento Browniano. 4 Uma variável x segue um processo de Wiener se e
somente se ∆x é regido por um ε ∼N(0,1), função de um incremento ∆t, e os ∆xs

                                                       
3 Adaptação de um definição apresentada Hull, John C., Options, Futures and Other Derivatives, 3rd ed., p.209.
4 Hull, John C., Options, Futures and Other Derivatives, 3rd ed., p.210
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são independentes para qualquer intervalos de tempo ∆t. Com as condições
anteriores, vale dizer que ε é ruído branco5.

Através do movimento Browniano simples, os preços poderiam assumir
valores negativos, podendo não ter  nenhum significado do ponto de vista
econômico. Para contornar esse problema, utiliza-se o movimento Browniano
geométrico para modelar a dinâmica dos preços.

O movimento Browniano geométrico , que rege as flutuações do preço (P),
pode ser descrito como

A equação [2.1] modela possíveis realizações do movimento Browniano
geométrico, para cada incremento de tempo δt. Após essa variação de tempo,
apenas uma trajetória ocorre efetivamente, logo é possível dizer que uma série
de preços nada mais é que uma realização particular de uma família de séries
pertencentes a um processo estocástico markoviano.

O gráfico ao lado ilustra
1000 trajetórias possíveis
para um processo estocástico
que possui valor 100 na data
0 e steps diários. Apesar do
número de trajetórias geradas
parecer muito grande,
normalmente são necessárias
mais de 10.000 para que se
tenha resultados satisfatórios.
Esse fato muitas vezes pode
inviabilizar as avaliações,
principalmente quando estas
envolvem um número de
ativos muito grande.

                                                       
5 Uma seqüência de εt é um ruído branco, se qualquer valor da seqüência possuir média 0, variância constante
(homocedasticidade) e não exista autocorrelação serial. Na prática, percebe-se que os incrementos de preço dos ativos financeiro
não são ruído branco puro, pois a encontra-se  heterocedasticidade serial (variância não constante),representada pelo clusters,
média próxima a zero apesar de não nula, e traços de autocorrelação serial apesar de não significativa.
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No caso a ser analisado neste trabalho, temos  um portfolio composto por
mais de um ativo, portanto a SM deve levar em conta o efeito de uma variável
sobre a outra, efeito produzido pela geração de uma distribuição de valores
normal multivariada para os valores aleatórios a serem utilizados . Para que isso
seja possível, deve-se lançar mão de uma técnica conhecida como Cholesky
decomposition (cd). Ela consiste em decompor uma matriz de variância e
covariância Σ, construindo-se uma nova matriz triangular a partir da primeira.
Apesar de um pouco tedioso, faz-se necessário um desenvolvimento matemático
dessa técnica.

A cd consiste em resolver a seguinte igualdade

Note que a diagonal principal de Σ é composta pelas variâncias dos ativos
e os demais elementos da matriz representam as covariâncias.

Resumidamente, a decomposição consiste em encontrar os valore ui,j que
satisfaçam [2.1]. Na carteira analisada neste trabalho temos dois ativos, logo
ficamos com a seguinte situação

Resolvendo o sistema de equações formado em [2.2], chega-se aos
seguintes ui,j

Através da solução encontrada em [2.3], a matriz UT fica
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A geração da distribuição normal multivariada, necessária à  SM fica
completa multiplicando UT por εΤ, um vetor mXn formado por números aleatórios
gerados a partir de uma distribuição normal univariada. Vale notar que as
dimensões m e n de εΤ representam, respectivamente, a quantidade de números
aleatórios a serem gerados  e o número variáveis em questão que, no caso, são
duas. O procedimento anterior é utilizado para a geração de valores aleatórios
para um step. Para n steps, maiores o procedimento deve ser n vezes

 Gerada a distribuição normal bivariada,  cada step da série de preços é
construída por

Uma última observação quanto à  Cholesky decomposition se faz
necessária. Ao invés de decompormos a matriz de variância e covariância, seria
possível fazê-lo em relação à  matriz de correlação. Uma matriz de correlação
apresenta valores unitários na diagonal principal e as correlações entre os ativos
na demais elementos. Através da equação [2.1], é possível a  decomposição de
uma matriz de correlação apenas trocando Σ por Ρ (matriz de correlação).
Abaixo apresentamos o resultado decomposição de uma matriz de correlação
para duas variáveis.

 Note que na matriz anterior não aparece as variâncias de cada ativos.
Assim, para produzir os mesmos resultados de uma simulação usando a
decomposição de uma matriz de variância e covarância, a equação[ 2.5] deve ser
alterada a fim de incorporar a volatilidade de cada ativo. Isso é possível através da
substituição do termo eε por eσε.
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3 - VAR PELA SOLUÇÃO NUMÉRICA  PARA A CARTEIRA ESTUDADA                                             i

A análise da metodologia de cálculo do VAR pelo método numérico foi
dirigida à  avaliação de uma carteira de opções montada no dia 01/07/1999 com
3000 opções de RCTB 41 e 13.500 opções de Eletrobras PNB, conforme a tabela
abaixo.

O critério para escolha das séries de opções foi baseado na liquidez e o
modelo utilizado para a avaliação das mesmas o Black&Sholes.

No final de julho de 1999, a carteira apresentava o seguinte panorama

A avaliação da carteira foi feita durante todo o mês de julho de 1999, a título
de ilustração do modelo utilizado. Evidentemente, não se entrou no mérito da
acurácia do modelo porque isso requereria séries muito longas, dificilmente
disponibilizadas pelas agências de informação brasileiras. O que procurou
salientar neste trabalho foi a forma como a avaliação do risco de uma carteira
opções é analisada do ponto de vista de modelagem.

Dentro da forma de avaliação numérica utilizada neste trabalho, a geração
de uma distribuição normal bivariada seguiu a técnica da Cholesky decomposition
para uma matriz de variância e covariância apresentada na seção anterior e as
realizações dos preços dos ativos objetos foram construídas conforme a equação
[2.5].

Resumidamente, o cálculo do
VAR pela solução numérica foi
baseado na simulação de n
realizações do preço do ativo  objeto
para um step igual a uma dia e a
avaliação do impacto desses cenários
sobre o valor da opção, a partir da
equação {1.2]. A partir disso,
construiu-se um histograma com as
oscilações projetadas para o valor de
cada uma das posições assumidas,
ponderadas pelas respectivas
participações de cada um dos ativos,
conforme o gráfico  ao lado.
Finalmente, definiu-se um percentil

referente ao nível de confiança com o qual se pretende trabalhar, com por
exemplo 99%, e multiplicou-se o valor do percentil pelos valores dos prêmios
estimados a partir do Black&Sholes.

Ativo Spot Strike Prêmio merc. Prêmio justo Valor da Posição δ Γ
RCTB 41 157.20 140.00 23.30 21.78 69,900.00 0.8857 0.01
ELETH1 36.00 36.00 2.60 2.68 35,100.00 0.5939 0.07

Ativo Spot Strike Prêmio merc. Prêmio justo Valor da Posição δ Γ
RCTB 41 138.50 140.00 5.24 3.09 15,720 0.50 0.05
ELETH1 30.49 36.00 0.14 0.06 4,455 0.05 0.04
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4 - RESULTADOS E CONCLUSÕES                                                                                                               i

A carteira de opções constituída no início de julho apresentou uma queda
de valor no decorrer do mês em função das quedas dos preços dos ativos objetos
e proximidade do vencimento das opções (16/08/99). Como não se observou
quedas abruptas no mercado, o VAR não apresentou nenhum tipo de elevação
significativa. Além disso, a variação projetada pelo modelo não foi superada pela
oscilação da posição  observada em nenhum dos dias analisados. Esse último
fator não é preocupante uma vez o período analisado foi extremamente curto.

A tabela ao lado apresenta os
VARs projetados para 90%, 95% e 99%
de confiança e as variações no valor da
carteira ao longo do mês.  É importante
salientar que não se assumiu nenhuma
distribuição de probabilidades para os
retornos do portfolio, portanto os
percentis analisados não correspondem
aqueles observados para uma
distribuição normal.

  A estimação do VAR para
produtos financeiros  aqui analisada não
teve a pretensão de avaliar perdas
possíveis geradas por situações de
stress de mercado, mas sim condições
normais, lembrando que a questão da
fronteira entre normalidade e não
normalidade não foi abordada.

Finalmente, faz-se necessário
salientar que a utilização de técnicas do
tipo Value At Risk para a avaliação de
perdas em portfolios continuará a
crescer dentro das instituições

financeiras por três motivos principais:
• É muito importante que os participantes do mercado possam estimar as

perdas possíveis ao decidirem montar portfolios com determinados
ativos, para que se evite excessos de alavancagem que possibilitem
problemas financeiros graves . Nunca é muito lembrar que o caso
Barings é muito ilustrativo para aquilo que se pretende aqui destacar;

• Os próprios órgãos reguladores estão procurando difundir a cultura de
gerenciamento de risco, para poderem torná-la obrigatória nos
próximos anos.

• Representa uma ferramenta de Marketing adicional, uma vez que pode-
se passar informações de exposição aos clientes e mostrar que a
empresa possui um relativo conhecimento sobre as possíveis
conseqüências para a sua “saúde financeira”, dadas exposições em
determinados mercados.

Data Valor da carteira Variação VAR90% VAR95% VAR99%

01/07/99 105000 - -44756 -45736 -56767

02/07/99 105660 660 -50259 -52474 -54855

05/07/99 121500 15840 -52150 -58613 -68475

06/07/99 109230 -12270 -46619 -48977 -53029

07/07/99 95925 -13305 -43636 -45145 -49125

08/07/99 91470 -4455 -38501 -40041 -45337

12/07/99 68250 -23220 -35405 -38224 -42692

13/07/99 61260 -6990 -35939 -37485 -46647

14/07/99 73515 12255 -33989 -36893 -41151

15/07/99 76890 3375 -33013 -34888 -39107

16/07/99 70905 -5985 -31958 -32928 -35732

19/07/99 67590 -3315 -34419 -39660 -44216

20/07/99 64335 -3255 -31488 -32101 -37367

21/07/99 58335 -6000 -29561 -32199 -34220

22/07/99 56220 -2115 -26570 -27805 -32288

23/07/99 44190 -12030 -21761 -23489 -25613

26/07/99 33915 -10275 -14726 -15267 -17136

27/07/99 33525 -390 -15533 -16304 -18126

28/07/99 33825 300 -14416 -14944 -16462

29/07/99 22470 -11355 -9596 -10034 -10371

30/07/99 20175 -2295 -6606 -6783 -7169
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