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ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO 

1. INTRODUÇÃO 

O Scotiabank Brasil (SBB), em atendimento à Resolução CMN 3.464 e alinhado a política 
global do grupo, implementou estrutura de Gerenciamento de Risco de Mercado conforme 
descrito na sua Política local.  

São destacadas estratégias, estruturas, ferramentas, sistemas e relatórios padrões de Risco de 
Mercado que estão implementados de acordo com os documentos da Basiléia e melhores 
práticas de mercado. A estrutura local apresenta nível de complexidade compatível com o nível 
operacional da instituição no Brasil. 

É responsabilidade da área de  Risk Management São Paulo, a manutenção e atualização 
desta política, ao menos uma vez ao ano. 

A área de  Risk Management São Paulo atua independentemente das áreas de negócios. Tem 
a responsabilidade de monitorar e analisar o risco de mercado. Desta forma, também é 
responsável por garantir que o nível exposto ao risco esteja de acordo com os limites de risco 
definidos pela Gerência Local e pela Matriz, assim como com o nível de capital. 

Além disso, a instituição designou um diretor responsável pela Estrutura de Risco de Mercado 
cujo nome está registrado perante o Banco Central. O diretor indicado não realiza funções de 
administração de recursos de terceiros ou de operações de tesouraria. 

Este documento de acesso público foi revisado e aprovado pela diretoria do SBB, sendo a 
mesma responsável pela exatidão das informações divulgadas, de acordo com o disposto no 
Artigo 6º, § 1º da Resolução 3.464 do Conselho Monetário Nacional. 

2. DEFINIÇÃO DE RISCO DE MERCADO 

Risco de Mercado pode ser definido como a perda potencial, decorrida de oscilações dos 
preços de mercado ou parâmetros que influenciam os preços de mercado, o que inclui o risco 
relacionado à variação cambial, taxa de juros, preços de ações, de mercadorias (commodities), 
entre outras.  

O Risco de Mercado pode ser divido entre risco sistemático e assistemático (ou específico). 
Risco de mercado sistemático é o efeito adverso da oscilação de preços, devido a mudanças 
nas condições gerais do mercado. Já o risco de mercado assistemático, é o efeito adverso da 
oscilação de preços de um determinado ativo, devido a fatores específicos inerentes a ele.  

3. METODOLOGIA 

O Risco de Mercado pode ser caracterizado por quatro principais tipos de medidas: posições, 
sensibilidades, testes de estresse e o “Value-at-Risk”. Todas elas são calculadas e 
acompanhadas periodicamente, e, integradas, melhoram a análise e percepção sobre o quadro 
de risco ao qual a instituição está exposta. 

3.1. Posições 

O valor de mercado das posições pode ser dividido entre compradas e vendidas.  Esses dois 
valores são indicativos do volume de negócios, mas não necessariamente permitem uma visão 
real do risco. Limites de posição podem ser estabelecidos em função de um tipo específico de 
instrumento ou estratégia, para que sejam mantidos de acordo com os níveis desejados pela 
instituição. 
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3.2. Sensibilidades 

As sensibilidades demonstram o impacto da mudança de um determinado parâmetro de 
mercado sobre o valor da carteira da instituição. Portanto, elas são uma importante medida 
para o gerenciamento da exposição e estrutura da carteira do banco. 

Para uma carteira de renda fixa, o efeito da alteração da estrutura a termo de taxa de juros por 
1 ponto base é a principal medida de sensibilidade. 

3.3. Análise de cenários 

Também conhecido como testes de estresse, é um requerimento das autoridades reguladoras. 
Os cenários generalizam as sensibilidades; uma gama inteira de parâmetros de mercado é 
considerada ao mesmo tempo. Os resultados de um teste de estresse dão uma informação 
complementar da potencial perda da carteira da instituição para cenários de ruptura de 
mercado, situação que o modelo padrão de VaR não consegue prever. 

Os cenários de estresse são estabelecidos em conjunto com a área de Trading e são revisados 
anualmente. 

3.4. Value-at-Risk 

O Value-at-Risk (valor em risco ou VaR) de uma carteira representa a máxima perda potencial 
esperada para um dado nível de confiança e por um determinado período de tempo (holding 
period). 

As principais vantagens da medida do VaR são: 

 VaR pode se aplicado para um único portfólio dentro do conjunto de posições da 
instituição; 

 VaR é uma medida de comparação de nível de risco entre diversos volumes de 
carteiras contendo diversos tipos de fontes de risco de mercado; 

 VaR é uma medida de fácil interpretação. 

Os parâmetros empregados no cálculo do VaR podem variar de acordo com o perfil das 
posições que estão sendo analisadas. 

Para o VaR regulatório reportado localmente, por exemplo, o nível de confiança adotado é de 
99% e 10 dias de holding period.  Já para os relatórios de controle das posições de Tesouraria 
da Instituição, o modelo utilizado é o VaR calculado através de simulação histórica, com 99% 
de nível de confiança e holding period de 1 dia.  

Os modelos padrões adotados pela Matriz estão documentados e disponíveis na intranet do 
Scotiabank. 

3.5. Backtesting 

O Backtesting é um elemento chave para a validação do modelo interno de risco de mercado 
adotado pela instituição, sendo também, um requerimento das autoridades reguladoras. Como 
o VaR tenta prever a perda de 1 dia caso as posições permaneçam inalteradas, é essencial 
calcular os ganhos/perdas usando a mesma assunção. Esta medida é conhecida como Clean 
P&L. 

A análise de backtesting compara a série temporal de VaR com o correspondente Clean P&L. 
Na série temporal, a freqüência de dias em que o Clean P&L ultrapassa o VaR do mesmo dia é 
calculada. A comparação da freqüência de perdas que excedem o VaR com o nível de 
confiança estatístico adotado indica a eficiência do modelo de VaR interno. 

Backtesting é um pré-requisito para a utilização do modelo interno de VaR para determinação 
da adequação de capital. No Matriz, o modelo interno já é adotado para efeitos de capital 
regulatório, utilizando 99% de nível de confiança e holding period de 1 dia.  
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4. PROCESSO DE GESTÃO DE RISCO 

4.1.  Gerenciamento Ativo de Risco 

Gerenciamento Ativo de Risco é definido como qualquer atividade destinada a apontar ou 
controlar as posições de risco do banco. Isto inclui a mensuração e o monitoramento do risco 
de mercado de forma contínua a efetiva. Desta forma, o processo de gerenciamento de risco 
deve garantir que eventuais mudanças no comportamento do mercado possam ser refletidas 
em, por exemplo, alterações no nível de capital ou mudanças na alocação de limites. 

4.2.  Identificação de Riscos 

Alterações no ambiente econômico podem acarretar em novas fontes de risco. Assim, o 
processo de identificação de riscos deve ser contínuo e tem como principal aspecto a distinção 
entre o risco relacionado ao mercado com outras fontes de risco. Atualmente, o processo de 
identificação envolve as áreas de Risk Management Global e Risk Management São Paulo. 

Caso seja identificada uma fonte de risco que não se encaixe em uma classificação 
predeterminada, o responsável deve comunicar as áreas relevantes para que a identificação e 
classificação sejam feitas de forma conjunta com todas as áreas relacionadas. 

4.3.  Mensuração de Risco 

O processo de mensuração de risco deve cumprir todas as exigências legais de cada 
localidade além de utilizar metodologia pré-aprovada por órgãos reguladores. Com o intuito de 
garantir a consistência na mensuração de risco, todas as localidades do Scotiabank utilizam as 
mesmas técnicas de gerenciamento de risco previamente definidas pelo Grupo de Risk 
Management Global. 

A disponibilização de dados por cada localidade em um banco de dados central é parte 
importante do processo de mensuração do Risco de Mercado. Tais informações são utilizadas 
para análises e gerenciamento de posições além de serem fontes para possíveis alterações de 
processos/políticas internas de risco. As descrições do banco de dados e das técnicas de 
mensuração estão disponíveis na intranet do Scotiabank. 

4.4. Análise de Risco 

A análise quantitativa do risco de mercado, das operações em aberto ou de novos negócios, 
deve ser complementada pela análise qualitativa, utilizando informações disponibilizadas pela 
área de Risk Management São Paulo além de fontes externas. A análise tem como objetivo a 
identificação de concentrações de risco ou tendências de risco. 

A área de Risk Management São Paulo realiza simulações de mercado com o intuito de 
identificar possíveis concentrações de risco ou riscos advindos de movimentos no mercado. As 
simulações são realizadas em todos os níveis de negócios e são regulamente analisadas em 
conjunto com as demais áreas relevantes. 

4.5. Limites de Risco 

O conceito, definição e manutenção da estrutura de limites de risco são de responsabilidade 
das áreas de Risk Management São Paulo e Risk Management Global e o limite definido deve 
ser aprovado pela Diretoria Global. Risk Management São Paulo é responsável pela avaliação 
da consistência da estrutura do limite em todos os níveis, garantindo que nenhuma exposição 
esteja em desacordo com limites corretos.  

A área de Risk Management São Paulo pode definir limites adicionais quando necessário e 
deve garantir o monitoramento diário dos limites das posições e efetuar os escalonamentos 
caso qualquer limite seja atingido. 

Os limites de risco devem ser definidos para cada localidade de forma a garantir que o número 
e os tipos de limites sejam adequados. O objetivo da definição de limites é proteger o 
Scotiabank contra qualquer risco material. O Grupo de Risk Management Global desenvolve a 
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estrutura e tipos de limites. Do ponto de vista da materialidade, os limites devem ser definidos 
em nível de localidade, podendo ser definido, caso necessário, em níveis mais específicos para 
garantir o melhor monitoramento de determinada posição.  

4.6. Reporting de Risco 

A finalidade da preparação dos relatórios de risco de mercado é prover todas as informações 
relevantes a todas as áreas relacionadas de forma consistente e oportuna. 

A formatação e freqüência dos relatórios devem satisfazer as exigências dos órgãos 
reguladores locais. Toda informação contida nos relatórios de risco de mercado tem como 
objetivo o auxílio no monitoramento e gerenciamento de mitigação de riscos de mercado. 

Os principais relatórios disponibilizados pela área de Risk Management São Paulo são: 

 Relatórios Diários de Risco, Performance, Limites e Posições; 

 Relatório Semanal de Teste de Stress Global; 

 Relatório Quinzenal de Backtesting; 

 Eventuais Relatórios sob demanda. 

4.7. Monitoramento de Risco 

O monitoramento de risco tem como função a identificação de riscos potenciais advindos de 
fatores externos de mercado e/ou concentrações de risco. Além disso, o monitoramento de 
risco tem como função a conformidade do processo de gerenciamento de risco e consistência 
das informações distribuídas ao Scotiabank. 

A garantia do monitoramento adequado e consistente de risco assim como a preparação de 
relatórios para todas as áreas relevantes é de responsabilidade da área de Risk Management 
São Paulo. 

4.8. Sistemas de Risco 

O risco de mercado é monitorado e controlado por meio dos seguintes sistemas: 

 RiskWatch e CFRisk: Sistemas para Cálculo do Risco de Mercado utilizando o modelo 
interno; 

 Luna (MAPS): Sistema para o cálculo do risco de mercado regulatório, segundo os 
requerimentos definidos pelo Banco Central do Brasil. 

Com base nesses sistemas, são elaborados relatórios gerenciais de monitoramento e controle 
do Risco de Mercado destinado à alta gerência e à diretoria em São Paulo e na Matriz. Os 
relatórios mencionados permitem um acompanhamento da exposição por determinada 
categoria de produtos contra os limites de risco de mercado previamente estabelecidos pela 
Matriz, assim como a análise do comportamento da carteira (ganhos e perdas) quando exposta 
aos cenários de estresse.  

Os procedimentos necessários para execução dos controles de risco estão documentados em 
manuais de procedimentos e são revisados com periodicidade mínima anual e publicados na 
intranet local da instituição. 

4.9. Processo de Governança 

O gerenciamento de risco de mercado – em termos de direcionamento, implementação de 
novas iniciativas, e tomada de decisão diária – continua pertencendo a cada linha de negócios 
ou área funcional. O objetivo do reporting de risco de mercado unificado é estabelecer o 
processo de governança e hierarquia, em que o gerente-sênior seja completamente capaz de 
mensurar a exposição do risco de mercado e tomar as devidas medidas corretivas 
rapidamente. 
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4.10. Responsabilidades 

A área de Risk Management São Paulo reporta-se para a Diretoria Local e também à Alta 
Gerência do Grupo de Risk Management Global. Suas responsabilidades são as seguintes : 

 Garantir a efetiva implementação e manutenção da estrutura de Risco de Mercado; 

 Assegurar que os controles e procedimentos adotados localmente estão em linha com 
as políticas e normas definidas pela Matriz; 

 Consolidação de dados para reporting e apresentação à Diretoria Local e à Alta 
Gerência do Grupo de Risk Management Global; 

 Apresentação de informações relacionadas ao Risco de Mercado ao Comitê de Ativos 
de Passivos; 

 Manutenção das políticas de Risco de Mercado e comunicação para as áreas de 
negócios; 

 Disseminação da cultura de Risco de Mercado. 



 

 
 

 
 

 
 

™ Marca registrada de propriedade do The Bank of Nova Scotia. Utilizada sob licença quando aplicável. 
No Brasil, Scotiabank é o nome fantasia do Scotiabank Brasil S.A. Banco Múltiplo. 

 

 

 

 

5. CLASSIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES 

Em conformidade às políticas globais do Banco e aos normativos do Banco Central do Brasil 
que regem o assunto (Resolução CMN 3.464 e Circular Bacen 3.354), as operações são 
divididas entre as carteiras de negociação (trading) e banking segundo o seguinte princípio 
básico: 

Carteira de Negociação (trading): consiste em todas as operações com instrumentos 
financeiros e mercadorias, inclusive derivativos, detidas com intenção de negociação ou 
destinadas a hedge de outros elementos da carteira de negociação, e que não estejam sujeitas 
à limitação de sua negociabilidade. As operações detidas com intenção de negociação são 
aquelas destinadas à revenda, obtenção de benefício dos movimentos de preços efetivos ou 
esperados, ou realização de arbitragens. 

Incluem-se na carteira de negociação todas as operações com instrumentos financeiros e 
mercadorias, inclusive derivativos que não estejam expressamente classificadas contabilmente 
como parte do ativo permanente ou no caso de títulos e valores mobiliários, que não estejam 
contabilmente registradas como títulos mantidos até o vencimento (hold to maturity) de acordo 
com os critérios da Circular 3.068 do Banco Central do Brasil. 

A metodologia de avaliação do valor de mercado dos instrumentos classificados na carteira de 
negociação, assim como a origem das fontes de preços e o tratamento de operações com 
baixa liquidez e de seus hedges encontram-se documentados nos manuais de procedimentos 
internos da instituição. 

Carteira Banking: formado pelas operações que não estejam classificadas na carteira de 
negociação. 

Todas as operações inclusas na carteira de negociação estão sujeitas a limites operacionais de 
risco de mercado, que são aprovados pelas Diretorias Globais de área de negócio e de riscos, 
na casa Matriz. 

Toda operação é classificada, segundo sua intenção de negócios em estratégias as quais 
estão classificadas hierarquicamente dentro da carteira de negociação ou banking.  

Uma vez classificada, uma operação somente poderá ser reclassificada em situação 
excepcional e requer a aprovação da Diretoria de Finance (local e global). A reclassificação só 
pode ocorrer em determinados períodos do ano seguindo critérios legais ou definidos pela área 
de Finance. 

 

 

São Paulo, 15 de dezembro de 2016. 


