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Gerencie o risco 
de contraparte de 
derivativos OTC.

À medida que a avaliação de derivativos de balcão se 
torna mais complexa — e o âmbito da gestão de risco 
de contraparte continua se expandindo — avaliações 
de mercado devem incluir os custos de crédito, 
financiamento e capital precisos para refletir o verdadeiro 
valor econômico. Mudanças contábeis e regulatórias na 
última década serviram para aumentar o foco nos ajustes 
de avaliação e exposições subjacentes - não apenas para 
market makers de sell-side, mas também para clientes 
finais.

A solução MARS XVA da Bloomberg permite que 
profissionais de front office e gestão de risco 
quantifiquem esses custos e gerenciem os riscos do 
portfólio de transações OTC de uma empresa — usando 
análises inovadoras para facilitar relatórios de XVA, 
medidas de valores de acionista e empresa. Workflow 
automatizado permite que usuários analisem os fatores 
de variações diárias em XVA e exposições — desde o nível 
empresarial até contrapartes individuais — para identificar 
concentrações de exposição e os principais fatores de 
risco.



2

Construído sobre análises, precificação e dados líderes 
de mercado da Bloomberg, MARS XVA é uma solução 
abrangente para relatórios e análises de risco de 
contraparte — projetado para atender as necessidades 
de traders de front-office calculando e cobrindo XVA, 
e gestores de risco de crédito focados na gestão de 
exposição por PFE.

Análise de front-office potente

Para traders de XVA com foco em precificação e cobertura 
de PNL diário resultante de variações em ajustes de avaliação, 
a solução de multiativos de MARS oferece todas as medidas 
de XVA utilizadas em mercados de derivativos OTC — 
implementadas de forma nova e rigorosa. Mudanças nessas 
medidas de XVA podem ser fatores significativos no lucro e 
prejuízo de uma empresa, e a capacidade de calcular essas 
sensibilidades é um aspecto vital para fins de cobertura. 
MARS aborda cada um dos componentes de risco exigidos 
em uma solução de XVA moderna e em conformidade:

Crédito

Enquanto o trading interbancário em taxa de juros e 
derivativos FX migrou para a compensação central, o 
trading entre bancos e empresas privadas, soberanos e 
fundos de pensão permanece basicamente bilateral. Agora a 
quantificação de prejuízos de contraparte previstos via CVA 
é amplamente aceita.

Financiamento

O mercado reconheceu a importância em quantificar de 
forma mais abrangente os custos de financiamento de 
portfólios de derivativos OTC, uma vez que bancos já não 
podem financiar como antes da crise financeira. Estes 
custos surgem de contrapartes negociando sob acordos 
de margem de variação (quantificados por FVA) e dos 
custos de margem inicial incorridos de acordo com as 
regras de margem não compensadas para trading bilateral 
(quantificados por MVA).

Capital

Requisitos de capital para risco de default de contraparte 
aumentaram substancialmente desde a crise e uma nova 
taxa de capital CVA foi implementada. A quantificação 
desses requisitos de capital, na hora de trading e em base 
contínua, é necessária para garantir que uma empresa 
otimize o seu uso de capital.

Gestão de risco flexível

Para gestores de departamentos de crédito que autorizam 
novas negociações e gerenciam o risco de contraparte 
agregado, MARS XVA oferece flexibilidade na agregação 
de exposições para gestão de risco interna, compliance 
regulatória e relatórios — recursos abrangentes que 
permitem que empresas consolidem todos os cálculos de 
risco de contraparte em um único lugar.

Uma solução XVA 
completa.
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MARS XVA Bloomberg oferece uma solução líder de 
mercado à sua empresa, que captura o conjunto completo 
de suas provisões contratuais e portfólios de negociação, e 
calcula medidas de risco de forma abrangente e integrada.

Soluções dinâmicas

MARS XVA é  integrado com outros produtos na suíte de 
ferramentas de gestão de risco de MARS e utiliza funções 
existentes para fornecer um workflow contínuo. Contratos 
Principais de Contraparte e Anexos de Suporte de Crédito 
são capturados no banco de dados de LEDO, construído 
originalmente para nossa solução de Gestão de Colateral 
de MARS. Saldos de colateral e posições podem ser 
carregados de um OMS externo para MARS com a estrutura 
do uploader.

Agendamento flexível

O agendamento de relatórios do MARS XVA permite 
que você personalize e agende seus relatórios diários, 
especificando as medidas que devem ser calculadas, 
parâmetros utilizados e frequência. A tela de resultados de 
MARS XVA permite visualizar e pesquisar de forma flexível 
os resultados de lote. Telas detalhadas podem ser definidas 
para agregar o seu risco em diferentes contrapartes, por 
região ou tipo de contraparte. Relatórios e agregação de 
risco flexíveis permitem segmentar e visualizar dados 
por setor, rating e país. Da tela principal para toda a 
empresa, você pode analisar hierarquias de contraparte 
detalhadamente até o nível de posição. Medidas de XVA e 
perfis de exposição associados ao longo do tempo podem 
ser vistos para todas as contrapartes, enquanto o workflow 
flexível facilita a Análise What-If dos efeitos incrementais da 
adição ou remoção de negociações nessas medidas.

Dados abrangentes

MARS XVA é totalmente integrado com as bibliotecas 
abrangentes de dados de mercado e análises de crédito 
de última geração. Além de acessar dados de CDS do 
mercado de nomes negociados publicamente, clientes 
podem usar o modelo DRSK da Bloomberg para gerar 
curvas de spread de CDS implícitas por modelo para 
nomes não negociados, que podem alimentar cálculos de 
XVA dinamicamente.

Ampla cobertura

O mecanismo de MARS XVA abrange taxas de juros, 
derivativos de câmbio e ações disponíveis no Bloomberg®, 
incluindo transações exóticas que podem ser criadas em 
DLIB usando modelos padrão ou linguagem de scripting 
de BLAN.

Workflow totalmente 
integrado.
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MARS XVA oferece uma suíte completa de medidas para 
quantificar riscos de crédito, financiamento e capital. Além 
de fornecer as medidas de CVA/DVA normalmente utilizadas 
como dados para relatórios de valor justo, financiamento e 
ajustes de margem são incluídos como parte de um novo 
conjunto abrangente de medidas de valor de acionistas 

e empresas. Requisitos de capital para a taxa de risco de 
crédito de contraparte implementada de acordo com Basileia 
II e a taxa de capital CVA introduzida sob Basileia III são 
calculados, permitindo gerenciar o seu uso de capital de 
forma proativa.

Medidas 
abrangentes de XVA.

Medidas de MARS XVA

Medidas de CVA unilateral UCVA — CVA unilateral
UDVA — DVA unilateral

Medidas de valor de 
acionistas

FCVA — Ajuste de avaliação de crédito descontado da curva de 
financiamento
FVA — Ajuste de avaliação de financiamento
MVA — Ajuste de avaliação de margem

Medidas de valor da empresa FTDCVA — Ajuste de avaliação de crédito de primeiro-em-default
FTDDVA — Ajuste de avaliação de débito de primeiro-em- default
FVVMVA — Ajuste de avaliação de margem de variação de valor 
da empresa
FVIMVA — Ajuste de avaliação de margem de variação de valor da 
empresa

Medidas de gestão de risco PFE — Exposição potencial futura

Medidas de capital 
regulatório

Capital de risco de crédito de contraparte usando SA-CCR como 
entrada EAD
Capital CVA calculado usando a abordagem de BA-CVA



Sistema de Risco de Multi Ativos MARS

O Sistema de Risco de Multi Ativos oferece 
avaliação consolidada e consistente, análise de 
ciclo de vida de produtos, risco de mercado, 
risco de contraparte e gestão de colateral.

MARS é suportada pela biblioteca de 
precificação, dados de mercado e mecanismo 
de fluxo de caixa de hipoteca de ponta da 
Bloomberg e permite que profissionais de front 
office, risco e colateral analisem seus portfólios 
de trading e investimento, mitiguem o risco e se 
preparem para imprevistos.

Saiba mais

Para mais informações sobre as soluções de risco 

da Bloomberg, refira-se a RISK <GO> no terminal 

Bloomberg ou entre em contato conosco pelo e-mail 

riskinfo@bloomberg.net.

Sobre o Bloomberg Terminal.

Desde 1981, profissionais de empresas e mercados 
financeiros dependem do Bloomberg Terminal para obter 
dados, notícias e analytics em tempo real para a tomada de 
decisões importantes. O Terminal fornece informações sobre 
todas as classes de ativos - de renda fixa a ações, câmbio 
a commodities, derivativos a hipotecas - completamente 
integradas com conteúdo multimídia sob demanda, amplos 
recursos de negociação eletrônica e uma rede de comunicação 
avançada.
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Dê o próximo passo.

Para mais informações,  
pressione a tecla <HELP> duas vezes  
no Bloomberg Terminal®.

www.bloomberg.com.br
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