
 

 

 

#pública 

 
  

Manual de Gestão de Risco de 

Mercado para Fundos de 

Investimento  

Aprovado pela Diretoria Executiva em 20/12/2017 

Versão: 2.0 



 

 

Manual de Gestão de Risco de Mercado para Fundos 
de Investimento  

# pública 

 

2 2017 Versão 2.0 

Manual de Gestão de Risco de Mercado para Fundos de Investimento 

#pública 
SUMÁRIO 

1. CONTEXTO, FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES ........................................................................ 3 

1.1 CONTEXTO ............................................................................................................................................. 3 

1.2 ABRANGÊNCIA ........................................................................................................................................ 3 

1.3 RESPONSABILIDADES ............................................................................................................................ 3 

1.4 ESTRUTURA ........................................................................................................................................... 4 

2. PRINCÍPIOS GERAIS DA GESTÃO DE RISCOS ............................................................................. 5 

3. CONCEITOS VINCULADOS AO RISCO DE MERCADO ................................................................. 6 

3.1 RISCO - CONCEITO ................................................................................................................................ 6 

3.2 RISCOS DE MERCADO ........................................................................................................................... 6 

3.3 GRAU DE CONFIANÇA ............................................................................................................................ 7 

3.4 INTERVALO DE TEMPO ............................................................................................................................ 7 

3.5 SÉRIE HISTÓRICA ................................................................................................................................... 7 

4. METODOLOGIAS ................................................................................................................................. 7 

4.1 DESCRIÇÃO GERAL DO MÉTODO .......................................................................................................... 7 

4.2 VAR ABSOLUTO ..................................................................................................................................... 8 

4.3 VAR DE BENCHMARK ............................................................................................................................. 8 

4.4 VAR PARAMÉTRICO ............................................................................................................................... 9 

4.5 TRACKING ERROR.................................................................................................................................. 9 

4.6 DURAÇÃO DE MACAULAY (DURATION) .................................................................................................. 9 

4.7 CENÁRIOS DE ESTRESSE ...................................................................................................................... 9 

5. LIMITES DE RISCO .............................................................................................................................10 

5.1 PROCESSO DE DEFINIÇÃO DE LIMITES ................................................................................................ 10 

6. PROCESSO DE GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES ..........................................................11 

6.1 DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ............................................................................................... 11 

6.2 DESENQUADRAMENTOS ....................................................................................................................... 11 

6.2.1 Limites definidos a partir da Instrução CVM 558 ................................................................. 11 

7. REGISTRO DAS VERSÕES ...............................................................................................................11 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Manual de Gestão de Risco de Mercado para Fundos 
de Investimento  

# pública 

 

3 2017 Versão 2.0 

Manual de Gestão de Risco de Mercado para Fundos de Investimento 

#pública 
1. CONTEXTO, FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES 
 

1.1 Contexto 
 
Este Manual tem por objetivo definir as métricas e processos utilizados para gerenciamento 
do risco de mercado dos fundos de investimento e carteiras administradas geridos pela 
BBDTVM.  
 
 
1.2 Abrangência 
 
A gestão do risco de mercado abrange todos os fundos de investimento e carteiras 
administradas, geridos pela BB Gestão de Recursos DTVM (BB DTVM). A BB DTVM 
assume sua personalidade jurídica segundo as seguintes categorias: 
 

● Categoria Administrador Fiduciário: 
� Supervisionar a gestão de riscos implementada por gestor contratado; 
� Gerir, em conjunto com o gestor de recursos, o risco de liquidez. 
 

● Categoria Gestor de Recursos: 
� Gerir os riscos das carteiras de valores mobiliários; 
� Gerir, em conjunto com o administrador de recursos, o risco de liquidez. 
� Supervisionar terceiro contratado para mensurar os riscos de mercado e de 

liquidez das carteiras de valores mobiliários. 
 
 
1.3 Responsabilidades 
 
O Conselho de Administração da BB DTVM é responsável pela aprovação das políticas da 
Empresa, conforme disposto no Estatuto Social, Capítulo V - Seção II - Art. 16, inciso I. 
 
A Diretoria Executiva é responsável pela aprovação do presente manual, o qual será revisto 
anualmente ou quando se fizer necessário. 
 
O Comitê de Riscos é responsável pela aprovação dos modelos e métricas para 
mensuração do risco de mercado. 
 
A Gerência Gestão de Riscos e Conformidade (GRC), vinculada diretamente ao Diretor 
Presidente, é responsável pela condução das atividades de mensuração, monitoramento, 
análise e assessoramento na gestão dos riscos. 
 
Compete também à Gerência Gestão de Riscos e Conformidade (GRC) propor modelos, 
metodologias e processos que permitam o eficaz gerenciamento do risco de mercado, bem 
como verificar o cumprimento das políticas de gestão de riscos e supervisionar 
diligentemente, se houver, terceiro contratado para mensurar os riscos inerentes a cada 
uma das carteiras de valores mobiliários. 
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A Diretoria Executiva da BB DTVM é responsável pela aprovação de limites de risco para 
acompanhamento dos fundos de investimento e carteiras administradas, feitas pela GRC. 
 
 

1.4 Estrutura 
 

As equipes envolvidas na gestão de riscos encontram-se destacadas nas áreas hachuradas 
no organograma abaixo: 

 
 
 

 
 

 
 
As equipes envolvidas na gestão de riscos, com as respectivas atribuições/prerrogativas e 
estrutura de cargos, encontram-se destacadas no organograma abaixo: 
 

 

 

 

 

Figura 1 - Estrutura Organizacional da BB DTVM 
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Figura 2 – Gestão de Riscos – Atribuições e composição de cargos 

 
 
 

2. PRINCÍPIOS GERAIS DA GESTÃO DE RISCOS 
 

O presente manual é parte integrante das Políticas de Gestão de Riscos de Mercado e 
Liquidez para Fundos de Investimento e Carteiras Administradas, aprovadas pelo Conselho 
de Administração da BB DTVM. Acesse o documento Políticas de Gestão de Risco de 
Mercado e de Liquidez da BB DTVM para Fundos de Investimento e Carteiras 
Administradas no link: 
http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/sitedtvm/dwn/politicarml.pdf 

 

As Políticas de Gestão de Riscos de Mercado e Liquidez para fundos de investimentos são 
aprovadas, em primeira instância, pela Diretoria Executiva da BB DTVM e, em segunda 
instância, pelo Conselho de Administração da BB DTVM. 
 
Entende-se que a boa governança de riscos envolve, entre outros, os seguintes elementos: 
 

� envolvimento da alta direção; 
 

� responsabilidades claramente definidas; 
 

� segregação de funções entre front-office, middle-office e back-office; 
 

� área de gestão de risco independente; 
 

� rotinas adequadas de auditoria e supervisão. 
 

 

Modelagem para
Risco de Mercado

e Liquidez

Desenvolver modelos
de mensuração de:

● Riscos;
● Valor justo de ativos;
● Curvas de fatores de 
risco;
● Cenários de estresse;
● Classificação de 
risco dos fundos.

Realizar testes de
aderência (backtest)

nos modelos de risco
de mercado e liquidez

Equipe:

● 1 Gerente de Divisão
● 3 Assessores 
Seniores
● 2 Assessores Plenos

Informações para
Risco de Mercado

e Liquidez

Apurar o valor e
diversas métricas de

risco de ativos,
passivos e 

instrumentos 
financeiros

Produzir informações
gerenciais de risco de

mercado e liquidez

Equipe:

● 1 Gerente de Divisão
● 3 Assessores 
Seniores
● 4 Assessores Plenos

Disponibilizar as
informações gerenciais

de valor de ativos,
passivos e instr.

financeiros

Gestão de Risco
de Mercado e de

Liquidez de FI

Propor políticas de
risco e planos de

contingência de riscos
de mercado e de

liquidez de FI

Controlar limites de
risco de mercado e de

liquidez

Equipe:

● 1 Gerente de Divisão
● 4 Assessores 
Seniores
● 2 Assessor Pleno

Assessorar na
avaliação da atribuição

de performance dos
fundos e/ou carteiras

Gestão de Risco 
Operacional

Propor políticas de 
gestão de risco 

operacional para 
produtos, processos, 
serviços e sistemas

Acompanhar as perdas 
operacionais e limites de 

perdas operacionais 
estabelecidos

Equipe:

● 1 Gerente de Divisão
● 2 Assessores 
Seniores
● 2 Assessores Plenos

Avaliar o risco 
operacional de produtos 

e serviços quando de 
sua criação e/ou 

revitalização  

GERÊNCIA DE GESTÃO DE RISCOS E CONFORMIDADE

Conformidade

Identificar e avaliar os
normativos aos quais se

sujeita a BB DTVM

Monitorar a existência
de procedimentos e

controles para a
conformidade da BB

DTVM

Equipe:

● 1 Gerente de Divisão
● 3 Assessores 
Seniores
● 1 Assessor Pleno

Propor mecanismos de
adequação e

monitoramento de
conformidade
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Os cálculos de risco de mercado são feitos considerando-se os instrumentos financeiros 
existentes na carteira ou fundo de investimento. 
 
Para o gerenciamento do risco de mercado são calculadas, diariamente, diversas métricas 
para todos os fundos, como VaR, duration, volatilidade e tracking error.    
 
Também são realizados testes de estresse que possibilitam avaliar as carteiras sob 
condições extremas de mercado, tais como crises e choques econômicos, utilizando-se 
cenários retrospectivos e/ou prospectivos. 
 
Realiza-se, anualmente, testes de aderência do modelo de VaR (backtesting) para aferir a 
eficácia e a efetividade da metodologia frente aos resultados observados.   
 
A métrica definida para o controle dos fundos de investimento e carteiras administradas, em 
atendimento à ICVM 558, é a perda em cenário de estresse mensal retrospectivo. 
 
O monitoramento é diário, a partir da definição e acompanhamento do limite do fundo de 
investimento ou carteira administrada. 
  
     

3. CONCEITOS VINCULADOS AO RISCO DE MERCADO 
 

3.1 Risco - Conceito 
 
O grau de incerteza a respeito de um evento (Ezra Solomon & John P Pringle). 
 
No sentido mais básico, Risco pode ser definido como a possibilidade de perda (Lawrence 
Gitman). 
 
Componentes para mensuração do risco: 
 

� Exposição � componente controlável. 
 

� Evento       � ocorrência não controlável. 
 
 
 
3.2 Riscos de Mercado 
 
Consistem nos riscos de flutuações nos preços e na rentabilidade dos ativos do fundo, os 
quais serão afetados por diversos fatores de mercado, como liquidez, crédito, alterações 
políticas, econômicas e fiscais. Esta constante oscilação de preços poderá fazer com que 
determinados ativos sejam avaliados por valores diferentes ao de emissão e/ou 
contabilização, podendo acarretar volatilidade das cotas e perdas ao fundo e, 
consequentemente, aos cotistas. 
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3.3 Grau de Confiança 
 
Refere-se à probabilidade utilizada para cálculo da métrica de risco de mercado (VaR). 
Significa a área sob a distribuição dos retornos.  Tipicamente são utilizados graus de 
confiança de 95% e 99%. 
 

3.4 Intervalo de tempo 
 
Refere-se ao período para o qual se deseja calcular o risco de perda potencial.   
 
O VaR é estimado para o intervalo de 1du (um dia útil), enquanto a perda estimada em 
cenário de estresse, para o acompanhamento dos limites definidos, é estimada para 21du 
(vinte e um dias úteis). 
 

3.5 Série histórica 
 
É a quantidade de observações passadas (dias efetivos de negociação em mercado) 
consideradas no cálculo do risco potencial (VaR).  
 
Para a construção do cenário de estresse usado na definição dos limites de perdas, são 
consideradas as datas em que ocorreram as piores variações/choques, para cada um dos 
fatores de risco, desde 2004. 
 

 
4. METODOLOGIAS 
 

4.1 Descrição Geral do Método 
 

A metodologia de VaR não paramétrico por Simulação Histórica não faz nenhuma suposição 
sobre a forma da distribuição dos retornos dos ativos, pelo contrário, está baseada na 
distribuição histórica dos mesmos.  

Efeitos de não linearidade nas relações entre as variações nos fatores de risco e as 
consequentes variações nos preços dos ativos são capturados na íntegra, a partir da 
reprecificação de cada ativo por método financeiro, pelo uso de modelos matemáticos, 
conhecidos como full valuation.  
 
Operacionalmente, esta metodologia demanda: 
 

• Que as taxas e os preços de mercado sejam armazenados em forma de séries 
históricas; 

• Que as séries sejam transformadas em "fatores de choque” para efeito de avaliação de 
perdas; 
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• Que cada fator de choque reflita a mudança que cada taxa ou preço de mercado sofreu 

no intervalo de tempo definido, conforme item 3.4.   Assim sendo, baseado em 
experiências passadas e utilizando métodos estatísticos, é possível determinar quais 
serão os valores mais prováveis da carteira para o próximo período. 

• A partir destas séries de fatores de choque de cada ativo, é possível reconstituir uma 
série de variações hipotéticas no valor de uma determinada carteira. 

 
Não obstante o custo operacional, sua utilização é justificada pela robustez e abrangência 
de aplicação a todos os ativos e derivativos utilizados em nosso mercado. 
 
 

4.2 VaR Absoluto 
 
O VaR Absoluto, ou simplesmente VaR, consiste em uma medida de risco que informa a 
perda teórica máxima, para determinado intervalo de tempo, com o nível de confiança 
anunciado. Pode ser expresso em moeda ou em percentual do Patrimônio Líquido (PL) da 
carteira ou fundo (VaR%). Adotamos o intervalo de tempo de 1 (um) dia útil com 95% de 
nível de confiança. 
 
 

4.3 VaR de Benchmark 
 
Medida de risco relativo que busca avaliar o risco de descasamento entre uma carteira real 
e outra carteira denominada de benchmark. 
 
Esta métrica é mais adequada quando, após a tomada de decisão de alocação, deseja-se 
avaliar se os ativos escolhidos para a carteira real replicam adequadamente os riscos da 
carteira benchmark. 
 
Para o cálculo do VaR de Benchmark é necessário acrescentar à carteira real um passivo 
cujo volume financeiro seja igual ao PL da carteira real.  No caso em que o passivo seja um 
índice ou carteira de referência, ele deverá ser composto pelos mesmos ativos e pelas 
mesmas proporções do índice ou carteira benchmark. 
 
No caso de absoluta coincidência entre a carteira real e a carteira de referência, cada perda 
ou ganho das posições ativas será anulado pelos resultados da posição passiva e o risco 
medido será igual à zero. 
 
Caso haja alguma diferença entre o ativo (carteira real) e passivo (carteira benchmark), o 
risco medido será diferente de zero. Este valor deve ser interpretado como o descasamento 
máximo esperado, dado um intervalo de confiança e um intervalo de tempo, entre a variação 
de valor de mercado da carteira real e a variação de valor de mercado do seu benchmark. 
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4.4 VaR Paramétrico 
 

Trata-se de método alternativo, usado quando solicitado pelo cliente, uma vez que a 
metodologia oficial consiste no VaR não Paramétrico por Simulação Histórica. 

A metodologia de VaR paramétrico supõe que a distribuição dos retornos dos ativos é 
normal e que a média dos retornos é igual a zero, sendo necessário o cálculo da matriz de 
covariância. 

A volatilidade e a correlação são calculadas utilizando o método conhecido por alisamento 
exponencial (EWMA – exponentially weighted moving average), com fator de decaimento (�) 
igual a 0,94. Este método atribui maior peso às observações mais recentes.  

 

4.5 Tracking Error 
 

O Tracking Error é uma medida de aderência, usado para avaliar o comportamento do 
retorno do fundo em relação ao comportamento do retorno do índice adotado para 
benchmark.  
 

4.6 Duração de Macaulay (Duration) 
 
A duration de um título é a medida do tempo médio que seu detentor aguarda para receber 
o(s) pagamento(s). 
 
Um título sem cupons (sem pagamentos intermediários) que vence em n anos possui 
duration de n anos. Um título com cupons possui duration menor que n anos, uma vez que 
ocorrem pagamentos intermediários antes de seu vencimento. 
 
Duração de um Portfólio:  
 

� A duration de um portfolio é a média, ponderada pelo valor de mercado, da duration 
de todos os títulos que o compõem. 
 

4.7 Cenários de Estresse 
 
As premissas associadas à teoria do VaR claramente limitam sua capacidade de estimação 
dos valores das perdas em situações extremas de mercado.  
 
Em situação de crise, por exemplo, usualmente são verificadas alterações bruscas ou até 
quebra das correlações entre os instrumentos financeiros, e os valores atingidos nas perdas 
em apenas um dia de negociação podem ser maiores que os apontados pelo  VaR, mesmo 
para níveis de confiança mais elevados (99% por exemplo). 
 
A aplicação de Teste de Estresse surge como um complemento à estimativa de perda do 
VaR. Enquanto este avalia possível perda em situações normais de mercado, o Teste de 
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Estresse busca avaliar perda em situações de mercado em que há quebra das correlações 
normais entre os ativos. 
 
O processo de construção do cenário de estresse histórico é muito parecido com o método 
do cálculo de VaR por simulações históricas. Os retornos passados dos ativos são aplicados 
sobre o portfólio atual para determinação dos seus efeitos sobre o conjunto de ativos da 
carteira. É bastante usual utilizar choques retrospectivos, tais como crises passadas 
(Ásia/97; Rússia/98; Brasil/99; Marcação a Mercado/2002; Subprime/2008-09, etc.). 
 
Para complementar os cenários de estresse retrospectivos, podem ser construídos cenários 
prospectivos. Neste caso, o primeiro passo é a formulação de um ou mais cenários 
macroeconômicos que, embora com pequena probabilidade de ocorrência, indiquem alto 
potencial de perda para os ativos.  
 
A partir destes cenários são definidos os choques a serem aplicados nos ativos. A vantagem 
deste teste está justamente na possibilidade de estimar, das mais diferentes formas, o nível 
de perda dos ativos.  
 

5. LIMITES DE RISCO 
 
O estabelecimento de limites operacionais traz maior efetividade no acompanhamento das 
métricas de risco a eles vinculadas.  
 
Em atendimento à Instrução Normativa CVM 558, de 26 de março de 2015, foi definida a 
utilização de limites de perda em cenário de estresse para todas as carteiras administradas 
e fundos de investimento sob gestão da BB DTVM, que não têm limites expressos no 
contrato e/ou nos documentos do fundo. 
 
Além do limite acima descrito, devido às especificidades existentes nos diversos fundos de 
investimento, e de forma a fornecer informação adicional à gestão, adotamos, quando 
necessário, outros tipos de limites de risco de mercado. 
 
Os controles desenvolvidos buscam capturar da melhor forma possível as variações do nível 
de risco de cada fundo e visam refletir as mudanças ativas - compra e venda de 
instrumentos financeiros, e as passivas - decorrentes de mudança no comportamento dos 
fatores de risco presentes no fundo (movimentos de mercado).  
 

5.1 Processo de Definição de Limites 
 
A definição e aprovação dos limites observam as seguintes condições: 
 

• Definidos individualmente para cada fundo ou carteira administrada; 
• Aprovados pela Diretoria Executiva quando da criação do fundo ou carteira 

administrada; 
• Revisados anualmente ou bianualmente em função do tipo de limite, ou a qualquer 

tempo, quando se fizer necessário. 
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6. PROCESSO DE GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES 
 

6.1 Disponibilização das Informações 
 
Como principal ferramenta para mensuração dos riscos de mercado é utilizado o sistema 
RiskWatch da IBM. Além deste, diversos sistemas auxiliares foram desenvolvidos ou 
adquiridos para gestão e controle dos riscos de mercado dos fundos de investimento 
(conforme citados no Formulário de Referência). 
 
Todas as informações sobre os riscos de mercado dos fundos de investimento e carteiras 
administradas, bem como sobre limites e consumos, são disponibilizadas diariamente na 
intranet e/ou ARA1, em área específica de acesso restrito aos funcionários da BB DTVM, ou 
por meio de correio corporativo. 
 
Mensalmente é elaborado o Relatório Mensal de Exposição ao Risco, em atendimento ao 
Artigo 23, parágrafo 1º, inciso V da instrução CVM 558. Este relatório apresenta o limite de 
estresse e o consumo do limite de todos os fundos e carteiras administradas, sendo 
encaminhado à Diretoria Executiva e aos Gerentes Executivos de Gestão. 
 
Os Limites de Estresse – ICVM 558 são disponibilizados na internet da BB DTVM, 
juntamente com uma versão para publicação deste manual em:   
 
http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/sitedtvm/dwn/limitesdeestresse.pdf 
http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/sitedtvm/dwn/manualriscomercado.pdf 
 
 
6.2 Desenquadramentos 

 
A GRC promove o reporte periódico ao Comitê de Riscos das extrapolações de limites 
definidos internamente,  eventualmente observadas no período. 

 
 

6.2.1 Limites definidos a partir da Instrução CVM 558 
 

No caso de extrapolação de algum destes limites, as providências necessárias para ajustar 
a exposição a risco das carteiras são tomadas pelo Diretor de Gestão de Recursos, em 
consonância com o Art. 23, §3º da Instrução CVM 558. 
 
 

7. REGISTRO DAS VERSÕES 
 

• Versão 1.0 – Junho 2016 – aprovada pela Diretoria Executiva em 19/07/2016. 

• Versão 2.0 – Dezembro 2017 – aprovada pela Diretoria Executiva em 20/12/2017 

                                                           
1
 Interface do programa RiskWatch para ambiente web.  


