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O que é a reforma internacional das taxas de juros de
referência?

Os principais bancos centrais e reguladores decidiram fazer uma transição
das atuais Taxas Interbancárias Oferecidas (“Interbank Offered Rates” ou
IBORs) para Taxas Isentas de Risco (“Risk-Free Rates” ou RFRs), também
conhecidas como Taxas de Referência Alternativas (“Alternative Reference

Rates” ou ARRs).

As taxas de juros de referência são modeladas considerando uma ampla

gama de produtos financeiros, incluindo empréstimos, obrigações de taxa

variável, derivativos, depósitos, “trade finance” e securitizações. A fim de

fortalecer a integridade do mercado e a proteção do consumidor, foram

desenvolvidas diversas taxas de referência alternativas nos principais

mercados financeiros para substituir a LIBOR (“London Interbank Offered

Rate”, ou Taxa Interbancária do Mercado de Londres) e outras taxas de

referência que estão sendo descontinuadas.

Esta é a maior mudança que os mercados financeiros sofrerão nos últimos

tempos. O Banco ABC Brasil está acompanhando de perto a direção dos

reguladores globais, grupos de trabalho da indústria e associações

comerciais para facilitar uma transição suave das atuais taxas de referência

para taxas de referência alternativas.
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A “London Interbank Offered Rate” (LIBOR)

A “London Interbank Offered Rate” (LIBOR, ou Taxa Interbancária do

Mercado de Londres) é o conjunto mais comumente usado de Taxas

Interbancárias Oferecidas (IBORs) que se baseiam nas taxas às quais os

principais bancos estimam que podem solicitar empréstimos uns aos

outros. A LIBOR é calculada e publicada diariamente para cinco moedas

(GBP, USD, EUR, JPY e CHF) sobre uma gama de vencimentos (desde

“overnight” a um ano) e é utilizada mundialmente no cálculo de juros e

outros pagamentos para muitos empréstimos, derivativos, títulos e outras

transações financeiras.

Após o escândalo de manipulação da LIBOR que foi exposto em 2011 e o

declínio geral da importância dos empréstimos interbancários nos

mercados financeiros, os reguladores financeiros globais decidiram que os

mercados devem deixar de usar a LIBOR como referência e fazer com que

ela seja substituída.

Certos referenciais de taxas de juros, incluindo LIBOR, EURIBOR e EONIA,

estão sendo reformados ou substituídos.

Mais notavelmente, a USD LIBOR será substituída pela Taxa de

Financiamento de “Overnight” Garantida (SOFR, ou “Secured Overnight

Financing Rate”).
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Como o Banco ABC Brasil está respondendo a isto?

O Banco ABC Brasil acolhe a mudança para taxas de referência mais

robustas e confiáveis. Estamos acompanhando de perto o trabalho que

está sendo feito pelos reguladores, órgãos da indústria e associações

comerciais para facilitar a transição dos índices de referência internacionais

e continuaremos a atualizá-los ao longo das várias transições. Além disso, o

Banco ABC Brasil aderiu ao Protocolo ISDA 2020 IBOR Fallbacks para

garantir ofertas de derivativos sem atritos com nossos clientes.

Assim, estabelecemos uma iniciativa em todo o Grupo ABC para identificar,

avaliar e monitorar os riscos associados à descontinuidade ou

indisponibilidade de taxas de referências, incluindo a LIBOR, e a transição

para Taxas de Referência Alternativas.
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O que isto significa para nossos clientes?

Trabalharemos em estreita colaboração com nossos clientes na transição,

levando em consideração suas preocupações e fornecendo atualizações

conforme necessário. Para maiores orientações sobre como se preparar para a

possibilidade de que a LIBOR ou outras taxas de referência sejam

descontinuadas ou materialmente alteradas, favor consultar seu gerente de

relacionamento do Banco ABC Brasil. Recomendamos que você consulte

também seus próprios consultores jurídicos, fiscais, financeiros e outros

consultores profissionais para uma orientação mais específica.

Algumas taxas de referência estão sendo reformadas ou serão descontinuadas

e substituídas por taxas de referência alternativas que atendam às novas

exigências regulatórias e de mercado. Isto pode ter impacto nos produtos e

serviços que estão atualmente à sua disposição e naqueles que iremos fornecer

no futuro.

Se seu empréstimo (ou a respectiva taxa final fixada) tiver vencimento ou

aplicação previsto para data anterior às estabelecidas abaixo para a cessação

de LIBORs, ela poderá evoluir naturalmente, e nenhuma ação será necessária.

- 31 de dezembro de 2021 para taxas estabelecidas em libras esterlinas, euros,

francos suíços, ienes japoneses e settings de 1 semana e 2 meses em dólares

americanos; e

- 30 de junho de 2023 para as demais taxas estabelecidas em dólares

americanos.
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Informações Adicionais

Para mais informações sobre a reforma das taxas de referência, favor
contatar seu gerente de relacionamento do Banco ABC Brasil.
Continuaremos a atualizá-lo à medida que as reformas e transições das
taxas de juros de referência se desenvolverem. As informações aqui
apresentadas não pretendem ser uma visão completa ou exaustiva.

Informações externas podem ser encontradas aqui:

• Loan Markets Association

• ISDA

• ESTR

• New York Federal Bank Committee on LIBOR transition

Disclaimer

Todos os clientes são aconselhados a obter seu próprio aconselhamento
antes de tomar qualquer decisão ou tomar qualquer ação baseada neste
documento, e o Banco ABC Brasil se isenta de qualquer responsabilidade
por qualquer dano ou perda direta, indireta ou consequente que possa ser
sofrida pelo uso ou referência das informações aqui contidas, mesmo se
notificado da possibilidade de tais danos ou perdas, e independentemente
de ter ou não sido obtido aconselhamento independente.
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