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1. Enquadramento Teórico 

1.1 Introdução  

 

O negócio da Banca encontra-se dividido por múltiplos segmentos e atividades. Como 

em qualquer negócio envolve desafios e obviamente riscos. Todos eles terão de ser 

analisados, ponderados e sistematicamente monitorizados para que o objetivo fulcral – 

retorno do capital investido se concretize no tempo previsto.  

Para o controlo dos vários riscos decorrentes da atividade bancária e financeira: 

- risco de mercado; 

- risco de crédito; 

- risco de taxa de juro; 

- risco cambial; 

- risco de liquidez; 

 

Foram criadas, pelas diferentes Instituições Financeiras, áreas orgânicas específicas para 

análise e controlo de gestão dos mesmos. 

O Asset and Liability Management ou ALM é uma destas áreas de excelência. Esta 

apresenta como missão três grandes objetivos de atuação: o controlo da solvência, da 

liquidez e a maximização da rendibilidade dos vários itens do balanço. 

O estágio curricular por mim desenvolvido decorreu no departamento financeiro do 

Banco Espírito Santo, SA- BES. Este tem como responsabilidades gerir os riscos: (i) de 

mercado, (ii) de taxa de juro, (iii) de liquidez (intra diária e de Médio/Longo Prazo), (iv) 

cambial e a maximização da margem financeira. 

O objetivo deste relatório é de forma sucinta e concisa explicar a origem e aplicação 

destes conceitos e, simultaneamente, descrever a minha experiência e interação com os 

mesmos nesta instituição financeira nacional. 

Assim, este relatório, será dividido em duas partes: Enquadramento teórico do ALM 

com a sua evolução histórica, a descrição das suas principais funções, o ALM e a 

regulamentação inerente por um lado e a descrição do meu estágio e funções com o 

enquadramento do ALM na estrutura organizativa do BES e as funções/tarefas 

desenvolvidas no estágio, por outro. 
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1.2 Evolução Histórica do ALM na Banca 

 

O conceito de gestão de ativos e passivos foi criado e desenvolvido para controlar os 

riscos inerentes ao negócio de intermediação financeira. 

O uso do conceito de ALM ou Gestão de Ativos e Passivo foi vulgarizado a partir de 

meados da década de 70, em consequência da existência de um ambiente de grande 

volatilidade nas taxas de juro e concomitantemente de elevados níveis de 

regulamentação bancária. Também na área seguradora foi aplicado o ALM para melhor 

rentabilizar e, por esse modo, proteger os clientes segurados através de uma correta 

alocação dos fundos captados através das apólices de seguro em investimentos rentáveis 

e duradouros (Tilman, 2003). 

De facto, a forte instabilidade que caracterizou os mercados financeiros nessa década 

tornou imperativo, para o setor financeiro e especialmente para a Banca, a adoção de 

uma gestão coordenada dos seus ativos e dos seus passivos por forma a minimizar os 

diversos riscos, nomeadamente, o de liquidez e o de taxa de juro. Esta gestão 

sistematizada viria a traduzir-se num aumento das margens financeiras. 

A incerteza implícita associada, quer aos cashflows, quer aos custos dos recursos, 

compeliu os bancos a procurar em gerir de uma forma mais eficiente os seus ativos e 

passivos. (Ziemba & Kusy, 1986) 

Ao longo das últimas décadas foram elaborados vários estudos que visavam responder à 

necessidade de estruturar correctamente o balanço, de modo a obter trade-offs ótimos 

entre o risco, o retorno e a liquidez. 

Os fatores mais importantes e relevantes incluídos neste processo foram: i) o 

balanceamento antecipado do uso dos fundos para corresponder adequadamente às 

necessidades e restrições de liquidez e capital, tentando maximizar o seu retorno; ii) a 

alocação de fundos em ativos passou a ser efetuada tendo por base o seu risco, liquidez, 

maturidade e taxa de rentabilidade; e iii) o ajustamento da estrutura financeira da banca 

em termos de adequação de liquidez e determinação de capital. 

No entanto, os diversos intermediários financeiros entenderam que o problema da 

gestão de ativos e passivos deveria ser estudado numa perspetiva mais holística.  
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Para fazer face a estas questões, foi instituída em algumas companhias de seguro, 

sociedades gestoras de fundos de pensões, bancos e até agências estatais a política de 

compatibilizar os ativos e passivos pelas suas durations
1
. 

A imunização de uma carteira, ou por outras palavras, o alinhamento dos ativos e 

passivos pelas suas respetivas maturidades foi crucial para reduzir o desfasamento 

anormal, visível nos balanços, originado pelas políticas de captação a curto prazo e de 

investimento a médio/longo prazo instituídas nesta mesma década (Soteriou, 1997). 

No entanto, estas políticas de curto prazo foram-se generalizando na década seguinte e 

as suas evidentes desvantagens começaram a revelar-se com grande notoriedade. 

Assim, na década de 90 emergiu uma nova geração de modelos de controlo, que 

conseguiam aliar o ambiente volátil do mercado das taxas de juro, com a criação de uma 

diversidade de novos e complexos produtos derivados financeiros. 

No seu estado inicial, a gestão na ótica do ALM, era baseada num modelo quantitativo 

de gap simples que analisava o risco em termos da dispersão de cashflows e de 

mismatches (desalinhamentos) entre os ativos e passivos. 

Com o desenvolvimento da experiência na área da gestão do risco das instituições 

financeiras, o modelo do gap de cashflows passou a dar lugar ao modelo de duration 

gap, o qual recaía sobre o valor de mercado dos ativos e passivos bancários sensíveis às 

variações das taxas de juro.  

A rápida evolução desta área deve-se ao desenvolvimento do mercado financeiro, 

nomeadamente: i) o crescimento e reengenharia de produtos nos mercados de capitais 

(principalmente os derivados financeiros); ii) o desenvolvimentos das teorias e 

tecnologias utilizadas para análise e controlo do risco; iii) o aumento da qualificação e 

conhecimento dos intermediários (Zawalinska, 1999). 

Desta forma, o ALM é hoje um instrumento essencial no apoio à tomada de decisões 

estratégicas por parte da Comissão Executiva de qualquer instituição financeira. 

Constatando-se que a capacidade de gerar resultados depende, fundamentalmente, da 

natureza dos ativos e passivos existentes em balanço, em termos de rendibilidade e de 

risco, e que variam de acordo com a forma como estes ativos reagem às evoluções 

macroeconómicas, a área do ALM passou a assumir um papel de maior preponderância. 

                                                           
1
Duration – Vida média de um activo/passivo. É calculada com base nos cashflows descontados de cada 

operação, sendo também uma medida de risco de taxa de juro como se verificará nos próximos pontos. 
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De facto, tornou-se evidente que o valor dos ativos e passivos está fortemente 

correlacionado com variáveis macroeconómicas - a curva das taxas de juro, o mercado 

de capitais, o mercado cambial, o mercado monetário, entre outros. 

Assim, a gestão do resultado gerado pela instituição financeira, para além de ter em 

conta a componente rendibilidade, tem que considerar também a componente de risco, 

que funciona como garantia, não só da sustentabilidade dos rendimentos, mas também 

da redução do impacto das condições macroeconómicas adversas. 
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1.3 A pertinência da Área de Asset and Liability Management - ALM 

 

O ALM poderá propor um investimento otimizado, cumprindo, em simultâneo, os 

objetivos e responsabilidades futuras. O suporte do ALM para a apresentação destas 

propostas é a avaliação conjunta dos riscos e benefícios dos ativos e passivos duma 

instituição. 

Dentro dos diferentes riscos aos quais uma instituição está sujeita (como risco de 

mercado, de crédito, de liquidez, operacional e de negócio), o ALM foca-se 

prioritariamente nos riscos do foro financeiro. 

A definição de ativos, passivos e riscos é específica para cada instituição, mas na 

generalidade, os ativos podem ser vistos como responsabilidades de terceiros perante a 

instituição (entradas de dinheiro futuras) e os passivos como responsabilidades da 

instituição perante terceiros (saídas de dinheiro futuras).  

Apesar da importância de minimizar e quantificar os riscos de curto prazo, originados 

principalmente pela impossibilidade da instituição não conseguir satisfazer as suas 

responsabilidades imediatas, o conceito ALM assenta normalmente numa perspetiva de 

longo prazo. Por essa razão, é considerado, na literatura, como uma disciplina 

estratégica ao invés de ser considerada como tática (Choudhry, Bank Asset and Liability 

Management: Strategy, Trading, Analysis, 2007). 

Os benefícios do ALM são óbvios dado que permite: (i) a compreensão da Instituição 

como um todo, possibilitando determinar as áreas que originam maior valor 

acrescentado; (ii) uma gestão orientada com a estratégia definida pelos órgãos 

decisores; (iii) quantificar riscos e preferências de risco; e (iv) uma melhor preparação 

para fazer face a acontecimentos futuros (cenários delineados nos stress tests). 

O reconhecimento destes benefícios conduziram os Bancos e outras instituições a 

implementar as suas próprias metodologias de ALM, contudo, todas se consubstanciam: 

i) na definição de políticas financeiras integradas; ii) na estruturação do repricing e das 

maturidades dos créditos; iii) no estabelecimento de posições de cobertura financeira; 

iv) na orçamentação dos níveis de capital; e v) na medição da rendibilidade gerada. 

Assim, o planeamento da gestão de ativos e passivos numa instituição bancária tem um 

impacto directo no mix e estrutura de balanço, nas maturidades, na sensibilidade às 

taxas de juro e na qualidade e liquidez dos seus ativos e passivos (Zawalinska, 1999). 
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Adicionalmente, o ALM permite criar planos de contingência. Nestes são estabelecidos 

procedimentos para combater situações de adversidade que possam ocorrer como por 

exemplo: variações abruptas nas taxas de juro, situações de stress nos bancos da 

concorrência, e conjuntura económica. 

Em síntese, o risco proveniente da gestão de balanço é uma parte integral do ALM, 

inclui a sensibilidade às taxas de juro, risco de crédito, adequação de capital, risco 

cambial e risco de custo de funding ou financiamento de aplicações. 

O ALM tem como objetivo e missão a obtenção de um rácio risco/retorno correto para a 

instituição, o que o compele a desempenhar um papel crítico na gestão do risco. É por 

isso de especial importância que as instituições bancárias, na sua organização interna, 

possuam uma área de gestão de ativos e passivos, para a implementação de todos 

procedimentos necessários á gestão de risco. 
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1.4  Funções da Área de ALM 

 

1.4.1 Principais Funções 

 

O termo ALM assume o significado de apoio à gestão de topo de uma instituição, dado 

que as principais linhas orientadoras do negócio da mesma são normalmente definidas 

através de um Comité próprio de ativos e passivos designado de ALCO (Assets and 

Liability Comittee). 

Apesar das metodologias utilizadas pelo ALM serem mais ajustadas às necessidades dos 

bancos comerciais do que aos de investimento, na realidade é importante aplicá-las a 

ambos. 

A missão do ALM passa, primordialmente, por apoiar a gestão dos diversos riscos, 

nomeadamente o risco de liquidez e o risco de taxa de juro dada a sua importância e 

impacto. 

O risco de taxa de juro pode ser subdividido em duas grandes áreas: 

 - Incerteza da sua evolução em termos de mercado, a qual poderá levar a 

reduções/aumentos significativos dos valores dos ativos e dos passivos. Este aspeto 

assume maior relevância quando se tem a valorização de muitos instrumentos 

financeiros feita com base nas taxas de juro de mercado. 

 - Na opcionalidade de vários produtos transacionados, como créditos multidivisa com 

opção de swaps, créditos com opção de reembolso antecipado ou de alteração de tipo de 

taxa fixa versus variável. 

O outro tipo de risco que esta área monitoriza com mais atenção é o de liquidez. O qual 

se revela na incerteza da existência e abundância de fundos disponíveis nos mercados e 

na própria dificuldade em transformar ativos em moeda. 

O ALM é conduzido primeiramente a um nível global, através da gestão dos balanços, 

sendo neste caso avaliado o risco numa ótica agregada. É, de facto, a forma mais 

plausível de o fazer, dado que permite aferir se a instituição como um todo está a 

cumprir as metas estabelecidas pelo ALCO. 

As mais variadas operações bancárias, até mesmo as mais simples, têm inerente o risco 

de liquidez e de taxa de juro, já que provocam normalmente desfasamentos 

(mismatches) de prazos e de taxas de juro entre o ativo e passivo. Este mismatch 

manifesta-se fundamentalmente de duas formas - ou na diferente estrutura temporal das 
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suas maturidades ou na divergência das suas taxas remuneratórias – denominados de 

gap do ALM. 

Este gap Global, que acaba por abarcar estes dois mismatches, pode ser dividido em 

outros dois gaps distintos: o de liquidez e o de taxa de juro.  

Considerando os cashflows do activo, do passivo, do fora de balanço bem como as 

variáveis macroeconómicas, tais como as taxas de juro, taxas de câmbio e evolução do 

mercado de capitais, o ALM determina o matching dos ativos relativamente aos 

passivos, projectando os cashflows de maturidades (gap de liquidez), e, conforme a sua 

data de revisão de taxa de juro (gap de risco de taxa de juro) estima também os valores 

de resgates que possam vir a ocorrer. 

Para além disto, através das análises de sensibilidade às variações das taxas de juro e à 

desvalorização do mercado acionista, a área testa a resistência dos ativos e verifica a 

capacidade da instituição financeira para fazer face às responsabilidades assumidas. 

 

1.4.2 Gestão de Balanços 

 

Numa instituição financeira é de extrema importância efetuar uma adequada gestão de 

balanço. A gestão de balanço é uma das responsabilidades do ALM e pode ser 

subdividida em três grandes grupos: 

- Asset Allocation (Alocação de ativos) – escolha dos ativos a investir, por forma a 

maximizar a rendibilidade e a minimizar o risco (consumo de capital); 

- Liability Management (Gestão de Recursos) – manter uma estrutura de funding 

diversificada, minimizando o seu custo, ou seja, o seu impacto no resultado; 

- Hedging (Imunização) – cobertura de risco associado às operações de balanço ou 

extrapatrimoniais através de produtos derivados financeiros. 
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1.4.3 Monitorização 

 

Para monitorizar o risco nas suas múltiplas dimensões é necessário recolher uma vasta e 

pormenorizada quantidade de informação, que deverá ser analisada de forma 

permanente.  

Assim, torna-se necessário distinguir várias tipologias de risco de acordo com a fonte de 

incerteza da sua proveniência e a amplitude dos impactos que poderão vir a ter na 

rendibilidade do negócio. 

Desta forma, o sistema de monitorização necessita de definir perfis da exposição 

bancária ao risco de crédito, às taxas de juro e ao risco de liquidez, o que pode ser 

concretizado através da identificação dos cashflows por contraparte, prazo e duração. 

A monitorização contínua dos vários indicadores possibilitará, não só, analisar 

permanentemente as conformidades/inconformidades com as políticas e orientações de 

negócio pré-definidas, mas igualmente identificar e, proativamente, perspetivar 

suspeitas de risco inesperadas, propondo ações corretivas a implementar de forma a 

minorar qualquer tipo de perdas para a instituição.  

Estas medidas são definidas nas reuniões regulares do ALCO. 

Nos últimos anos, tem havido uma significativa translação de uma análise 

predominantemente qualitativa do risco para uma análise quantitativa do mesmo, devido 

à evolução da própria gestão de risco e de fortes incentivos por parte dos reguladores. 

De modo a tornar este processo exequível, as entidades reguladoras, para colmatar os 

possíveis riscos provenientes da atividade exercida, impuseram requisitos mínimos de 

capital que pudessem por sua vez corresponder à proporção de perdas de elevada 

probabilidade de ocorrência. 
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1.4.3.1 Risco de Liquidez 

 

A atividade bancária tem claramente uma exposição ao risco de liquidez resultante do 

mismatch de maturidade entre o funding ou fluxos de caixa captados e as aplicações 

efetuadas, o qual é ainda mais visível nos bancos comerciais, dado que a sua base de 

clientes é maioritariamente constituída por clientes de retalho.  

Este facto é decorrente dos clientes emprestarem fundos aos bancos a curto prazo e de 

pedirem, com maior frequência, financiamentos com maturidades longas. Esta diferença 

de maturidades permite obter ganhos de spreads entre taxas de juro de curto prazo e 

longo prazo fruto da inclinação da yield curve (se for positivamente inclinada permite 

obter ganhos no resultado financeiro, caso contrário resulta em perdas). 

Assim, por definição o risco de liquidez é o risco que a instituição bancária incorre 

quando não consegue financiar corretamente as aplicações que concretiza. As razões 

para essa ocorrência são: a não renovação dos fundos que captou, ou a não captação 

atempada de novos fundos. 

O risco de liquidez assume duas formas distintas, porém, estreitamente relacionadas: i) 

risco de liquidez de ativos, o qual pode ocorrer sempre que uma transação não possa ser 

realizada a preços vigentes de mercado (por exemplo o volume da transação ser muito 

elevado em relação aos volumes normalmente transacionados, o que fará diminuir o 

valor do ativo subjacente) e ii) o risco de liquidez de ou de fluxos de caixa que pode 

ocorrer por exemplo quando há a utilização de linhas de crédito ou loan  commitments. 

(Choudhry, An Introduction to Banking: Liquidity Risk and Asset-Liability 

Management, 2011) 

Muitas vezes observa-se uma mentalidade de ”rebanho/manada “ onde, por exemplo, 

todos os traders querem vender os seus ativos simultaneamente. Nesta situação os 

preços reduzem-se drasticamente e os ativos são vendidos ao desbarato. Os resultados 

desta situação são a redução do valor das carteiras de investimentos e o aumento do 

risco de liquidez para o banco, pois, a instituição pode não realizar o montante 

suficiente para fazer face às suas responsabilidades. 

Torna-se necessário reter um nível reduzido, mas constante, e proporcional de liquidez 

para poder satisfazer os levantamentos de depósitos e acesso de créditos imediatos. A 

manutenção de uma situação de escassez de liquidez será agravada pela exposição à 
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variação das taxas de juro e aumentará o próprio risco de incumprimento do pagamento 

de fundos. 

As fontes, normalmente, identificadas como geradoras de exposição ao risco de liquidez 

são o levantamento súbito de depósitos (run-offs) ou, por outro lado, a concessão 

excessiva de crédito. As formas mais imediatas de resposta a estas situações criadoras 

de risco de liquidez são: a venda de ativos muito líquidos, como Bilhetes de Tesouro 

(BT’s) e Obrigações de Tesouro (OT’s) de curto prazo; a captação de fundos no 

mercado monetário interbancário e ainda a utilização do excesso de reservas de liquidez 

constituídas, para cumprir os requisitos mínimos regulamentares. 

 Deste modo, para se poder comparar a performance das várias instituições, com 

similaridades geográficas e estruturais, a nível de risco de liquidez, são calculados 

alguns rácios que traduzem a capacidade de cobertura que cada uma delas possui: i) 

Rácio de Crédito/Total de Depósitos (Rácio de Transformação); ii) Crédito/Activo 

Total; e iii) Wholesale/Total Funding. 

Quando os dois primeiros rácios, anteriormente referidos, são elevados, isto significa 

que o banco normalmente depende mais fortemente do mercado monetário interbancário 

(MMI) para se financiar do que dos depósitos – esta situação pode levar a problemas de 

liquidez futuros, caso estejam a financiar-se próximo do seu limite. 

Do mesmo modo, um rácio elevado de loan commitments em relação à dimensão do 

ativo traduz-se em necessidades de liquidez elevadas para financiar o exercício súbito 

desses créditos. 

Outro conceito criado para quantificar a exposição ao risco de liquidez é o índice de 

liquidez de Jim Pierce (BIS). Este rácio demonstra o valor das perdas obtidas caso seja 

necessário alienar ativos em condições de escassez de liquidez, pressupondo que delas 

resultem preços baixos para os ativos a serem vendidos. O seu valor está entre zero e 

um (0≤I≤1), e é dado pela seguinte expressão: 

 

 

 

Onde: 

Wi- proporção do activo na carteira; 

Pi- preço actual; 

Pi⁺ - preço justo (fair – value). 
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Por outro lado, o risco de liquidez de Funding está relacionado com o aparecimento de 

dificuldades de uma instituição em cumprir com as obrigações contratadas nas datas 

definidas. Estas dificuldades podem levar à venda antecipada e desordenada de ativos, 

conduzindo a perdas significativas, sendo esta uma das causas que pode conduzir uma 

instituição a ter dificuldades em cumprir as suas responsabilidades a uma corrida aos 

depósitos, por parte dos clientes. 

Como se sabe, a banca, exceto a de investimento, é caracterizada por ter um grande 

volume de recursos na forma de depósitos. Estes, normalmente, são produtos de curto 

prazo e por vezes de cariz muito volátil, como no caso dos depósitos à ordem (DO’s). 

Contudo, mesmo podendo ser levantados a qualquer altura sem qualquer penalização 

para o depositante, na generalidade os DO’s apresentam, em termos médios, elevado 

grau de permanência e estabilidade, sendo normalmente até considerados fundos 

fulcrais ou core funds. 

Com esta distribuição o banco consegue determinar se pode fazer face a um run-off de 

depósitos. 

Teoricamente, a um dado instante é possível averiguar a distribuição de probabilidade 

dos levantamentos de depósitos, ou seja determinar os que permanecem na instituição 

após os sucessivos créditos e débitos da conta à ordem. 

Outra forma de analisar a exposição ao risco de liquidez é calcular as suas necessidades 

de financiamento ou o rácio de Funding/Financing requirements. 

De facto, como a maioria dos depósitos à ordem revelam em média um comportamento 

estável, a base de recursos apurada engloba também estes depósitos. Assim, o Funding 

Gap poderá calcular-se da seguinte forma: 

 

Funding GAP= Créditos médios- Depósitos Médios 

    Ou 

Funding GAP= Fundos captados- Activos Líquidos    

 

Logo, 

Funding Gap + Activos Líquidos= Fundos Captados ou necessidades de Financiamento 

 

Para fazer face ao risco de funding existem duas formas de proceder: a Stored Liquidity 

Management ou a Purchased Liquidity Management (a mais usual). 
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A Purchased Liquidity Management, é concretizada através de operações de mercado 

monetário, como a execução de Repos, a recorrência a fundos de bancos centrais, a 

alienação de certificados de depósito e emissões obrigacionistas. 

No entanto, este procedimento pode tornar-se oneroso pois está a utilizar produtos de 

wholesale, que habitualmente acarretam taxas mais elevadas de financiamento quando 

comparadas com os depósitos à ordem. Esta situação implica, á posteriori, que a 

instituição financeira tenha que obter maior retorno das suas aplicações para fazer face 

aos custos acrescidos de financiamento. 

 A maior vantagem deste método reside em manter incólume a estrutura do balanço 

quanto aos ativos, reestruturando apenas os passivos. É também uma forma facilitada de 

captar recursos devido à maior liquidez do mercado interbancário comparativamente 

com o setor do retalho. 

Apesar de se tornar numa forma cada vez mais usual de gerir a liquidez, o risco inerente 

desta forma de financiamento origina alguma preocupação às entidades reguladoras e 

supervisoras, visto que em casos de contração económica (aumento das taxas de juro e 

credit crunch), estas fontes de financiamento tornam-se escassas e praticamente 

inexistentes. 

Na Stored Liquidity Management não é utilizado o mercado monetário interbancário e 

de wholesale, mas a liquidação de passivos através de liquidez detida (Stored). 

Uma forma deste tipo de liquidez são as próprias reservas mínimas obrigatórias, 

proporcionais ao montante dos depósitos existente na entidade “depositada” junto dos 

bancos centrais de cada país.  

O problema óbvio deste método é o da não aplicação de fundos, isto é a potencial perda 

de oportunidades disponíveis de investimento, de forma a garantir que as entidades 

financeiras permaneçam aptas para a liquidação imediata de ativos. A sua não aplicação 

também pode, e por norma resulta, em acréscimos de custos resultantes da diferença 

entre os custos de financiamento, que continuam a existir, e os rendimentos não 

auferidos das aplicações que não se concretizaram com essa liquidez remanescente. 

Pensa-se que a melhor situação seja uma utilização ponderada dos dois métodos. 



Mestrado em Finanças do Instituto Superior de Economia e Gestão 
Universidade Técnica de Lisboa, 2010-2012  17 | P á g i n a  
 

A forma de controlo deste risco é a monitorização do gap de Liquidez por intervalos ou 

buckets temporais (t), 

 

Liquidity gap (t) = Assets(t) - Liabilities(t) 

 

Qualquer instituição bancária deve, então, tentar deter um elevado volume de aplicações 

muito líquidas, de muito curto prazo e de baixo risco, adotando essencialmente a forma 

de obrigações de tesouro (OT’s) e Bilhetes do Tesouro, Caixa, etc. 

O gap de liquidez pode ser positivo ou negativo. No primeiro caso (negativo) existe um 

superavit ou excesso de aplicações logo a instituição bancária consegue fazer face às 

suas responsabilidades. No segundo (positivo), existe um défice, ou seja, naquele bucket 

o Banco necessita de captar fundos ou vender ativos para fazer face às suas obrigações.  

Existindo um gap de liquidez negativo, estamos perante uma situação de underfunding 

em que a instituição se encontra em stress para se financiar. Esta situação é típica das 

instituições que realizam aplicações com maturidades longas financiadas por 

passivos/recursos de curto prazo, pelo que a gestão do risco de liquidez não se deve 

reduzir ao controlo do gap produzido pelos ativos e passivos mas também aos das 

maturidades a eles inerentes. 

Já no caso do gap de liquidez positivo, estamos perante um overfunding, que apesar de 

ser uma situação mais procurada, também não é a mais conveniente. De facto, poderão 

estar a ser desperdiçados potenciais ganhos, devido á não aplicação dos recursos 

existentes em ativos de médio/longo prazo. Esta situação deriva de um elevado nível de 

incerteza sobre a existência de oportunidades de aplicações no mercado com 

remunerações favoráveis, que possam possibilitar a cobertura dos diferentes custos 

incorridos para as diversas fontes de financiamento. 

 

Temos, então, outro risco a controlar o de mismatch, e neste caso um mismatch de 

maturidades. 

 O mismatch de maturidades é mais uma vertente, e importantíssima, para a 

determinação correta do risco de liquidez e consequentemente dos gaps de liquidez. 

 Os gaps podem assumir formas dinâmicas e formas estáticas. 

Os que são baseados nos ativos e passivos existentes são denominados de gaps 

estáticos. Estes revelam a posição de liquidez do banco num momento específico. 



Mestrado em Finanças do Instituto Superior de Economia e Gestão 
Universidade Técnica de Lisboa, 2010-2012  18 | P á g i n a  
 

Quando ao Gap estático é incorporado em projeções dos ativos e passivos, 

nomeadamente novos negócios, pré-pagamentos, renovações de operações, 

transformamos o gap anterior no gap dinâmico.  

Desta forma, o gap dinâmico pode ser visto como uma análise de sensibilidade sobre o 

excesso ou de escassez de fundos num futuro próximo.  

O Gap estático pode ser descrito como uma medida de liquidez estrutural, enquanto o 

gap dinâmico permite efetuar um planeamento de tomadas e cedências de fundos de 

curto prazo. 

O gap global de liquidez, é teoricamente monitorizado num horizonte máximo de 5 

anos numa perspetiva de curto/médio prazo, e dividido em intervalos de tempo pré-

definidos (time buckets). 

Para cada intervalo temporal é calculado o seu próprio gap de liquidez.  

É igualmente possível apurar os denominados “gaps marginais” que representam a 

variação temporal do gap de liquidez dando-lhe uma perspetiva dinâmica. 

Para minorar este tipo de risco, qualquer instituição bancária deve, sempre que possível, 

tentar diversificar o seu perfil de funding, e ter o controlo das necessidades de 

financiamento de grande proporção momento a momento. 

Apesar de não o termos focado, até ao momento, existe igualmente o risco ligado às 

aplicações e recursos sem data de maturidade definida, as quais são muito recorrentes 

no setor da banca comercial. 

 

 A existência e proliferação deste tipo de produtos (recursos: depósitos à ordem; 

Aplicações: linhas de crédito, descobertos, plafonds de cartões de crédito) estão 

dependentes da realidade macroeconómica vigente momento a momento. 

Desde logo, este tipo de risco de liquidez terá de ser tratado e analisado de forma 

diferenciada, da anteriormente aludida. 

Para melhor compreensão deste risco torna-se necessário apresentar o enquadramento 

dos vários produtos transacionados. 

Por parte das instituições creditícias existem três formas distintas de encarar estes 

produtos: 

A visão mais comum é considerar que estes produtos devem ser tratados como de muito 

curto prazo, assumindo assim o worst case scenario, ou seja, que podem maturar a 

qualquer momento. 
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Outras instituições adotam uma posição quase que oposta, ao remeterem estes produtos 

a médio prazo, mais de 12 meses (visão considerada muito arriscada para a instituição). 

Por fim, uma terceira perspetiva (a considerada mais correta) que opta por separar estes 

produtos entre os mais estáveis, sendo estes remetidos para um time bucket de maior 

prazo, e mais instáveis, para um time bucket de um prazo mais curto, de acordo com 

uma análise prévia estatística que permita definir as tendências de entrada, maturação e 

ou incumprimento. 

O principal negócio da banca, que muita literatura considera ser a “transformação de 

maturidades”, ou seja, a prática de emprestar ou aplicar a longo prazo, financiando - se 

com produtos de curto prazo assume, desde logo, a existência de uma capacidade de 

financiamento contínua e permanente. Para tal, teria de haver liquidez inesgotável 

disponível para a instituição e para a manter deveria bastar criar uma carteira estável de 

ativos líquidos. 

Contudo, esta premissa não é de todo, como se tem vindo a verificar, praticável. 

Há então que percecionar, perceber e identificar cenários que têm associados altos 

níveis de stress na atividade bancária. 

Para resolução destes problemas, os bancos efetuam stress tests (testes de stress),que 

permitem calcular níveis de ativos líquidos necessários para funcionar como um buffer 

ou “almofada” em situações de disrupção de mercado, como por exemplo a escassez 

extrema de liquidez, como a que ocorreu após a falência do Banco Lehman Brothers ou 

durante a crise de divida soberana na Zona Euro que está a decorrer desde meados de 

2008.  
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1.4.3.2 Risco de Taxa de juro 

 

Como se sabe, a atividade central do setor bancário é a concessão de crédito que é em 

grande parte financiada pelos depósitos constituídos pelos particulares e empresas.  

O risco de taxa de juro existe devido às taxas de juro dos ativos e passivos de um banco 

variarem diariamente, e muitas vezes com impactos extremamente significativos nas 

margens do negócio. 

Este risco é definido, habitualmente, como o impacto potencial provocado por uma 

variação das taxas de juro entre as datas de refixação das taxas das operações no valor 

líquido dos ativos e passivos. 

No entanto, basta existir um mismatch nas maturidades das aplicações ou dos recursos 

para que haja exposição a este tipo de risco.  

O risco de taxa de juro resulta, essencialmente, dos seguintes factores: 

- Risco de refixação de taxa (repricing risk) – é gerado por desfasamentos (mismatches) 

entre as maturidades ou os prazos de refixação das taxas de juro dos ativos, dos passivos 

e dos elementos extrapatrimoniais (Jorion, 2000).  

Caracteriza-se por ser o que se refere à valorização dos instrumentos monetários e 

instrumentos de fora-de-balanço de taxa de juro fixa. Este que acarreta ainda outro risco 

adicional decorrente da variação das taxas associadas, sendo, por essa razão, também 

denominado de “risco de preço”; 

- Risco de opção (option risk) – que resulta da existência de opções permitidas ou 

consignadas em instrumentos financeiros de balanço ou fora-de-balanço, tais como 

opções de resgate ou de amortização antecipada em produtos como depósitos e 

empréstimos; 

- Risco de indexante (basis risk) – que decorre da deficiente correlação entre as taxas 

recebidas e pagas nos diversos instrumentos, em consequência de serem utilizados 

diferentes indexantes de taxa de juro (Jorion, 2000).  

Denomina-se também como “risco de resultado” e ocorre quando não existe uma 

sincronia na variação das taxas dos recursos e das aplicações, o que origina um risco de 

gap (exemplo: um activo indexado à Euribor 3M financiado por um passivo indexado à 

Euribor 6M). 

O risco de taxa de juro não deve, por norma, ser totalmente eliminado uma vez que se 

todas as aplicações ficassem alinhadas com recursos no mesmo montante, tipo de taxa e 
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maturidade, levaria a que a margem obtida, por se jogar com as diferentes maturidades e 

tipos de taxas, fosse praticamente eliminada.  

A diversificação de maturidades e taxas dos diferentes ativos e passivos é uma situação 

que a área do ALM pretende perpetuar para otimizar os ganhos das instituições.  

No entanto, cada instituição deverá definir internamente limites para este tipo de risco. 

Um dos métodos utilizados para definir a exposição de uma entidade bancária ao risco 

de taxa de juro são os gaps de taxa de juro. Resultam da diferença entre os ativos e 

passivos de taxa fixa e da diferença entre ativos e passivos sensíveis às variações das 

taxas de mercado, ou seja remunerados a taxas de juro variáveis. Por essa razão 

concretizam-se diferentes iterações: 

 

Fixed Interest Rate Gap (t,t+1) = Fixed Rate Assets (t) – Fixed Rate Liabilities (t) 

 

Variable Interest Rate Gap(t,t+1) = Interest Rate Sensitive Assets(t)–Interest Rate Sensitive Liabilities(t) 

 

Tal como acontece nos gaps de liquidez, existem gaps de taxa de juro estáticos e 

dinâmicos. 

Mais uma vez, os gaps estáticos nos produtos de taxa variável assumem uma enorme 

preponderância, pois, não será lógico começar a criar posições de imunização sobre 

indicadores ainda desconhecidos.  

Aliás, estes indicadores são continuamente alterados e vão incluindo informação de 

novas operações realizadas.  

No entanto, os produtos de taxa fixa são objeto de imunização ao risco da taxa de juro, 

através de operações de cobertura com produtos derivados (IRS, CIRS, FRAs etc.). 

Ao realizar projeções, a situação mais inquietante é definir os horizontes de reset dos 

ativos e passivos remunerados a taxa variável. Teoricamente, para efetuar estas 

projeções utiliza-se o prazo de um mês mas pode variar até 1 ou 3 anos. 

Devemos, no entanto, frisar que para o cálculo destes gaps não se incluem produtos sem 

taxa, já que ao não serem remunerados não criam gap entre duas datas distintas. 

Estes gaps são relevantes para o ALM dado que representam uma medida de 

sensibilidade do resultado financeiro às variações das taxas de juro. Caso o prazo de 

remuneração ou de reset entre os ativos e passivos seja idêntico então o aumento dos 

ativos ou diminuição dos passivos resulta num acréscimo/decréscimo no resultado 

financeiro, equivalente ao valor do acréscimo multiplicado pela variação das taxas. 
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Existem vários modelos para chegar ao cálculo dos gaps de taxa de juro. 

Inicialmente, o cálculo era efetuado através do gap de maturidades. Porém dado este 

método ser muito passível de erros caiu em desuso. 

Posteriormente, começou a adotar - se um método mais verosímil e simples de 

mensuração para o risco de taxa de juro: o modelo de Repricing (Repricing Model ou 

Funding Gap Model). Este modelo consiste, essencialmente, na dedução do resultado 

financeiro devido a uma variação das taxas de juro ou Net Interest Income ou NII. O 

Repricing incide e formaliza a variação do ganho líquido proveniente da questão dos 

activos e passivos estarem sujeitos maioritariamente a alterações de taxas por intervalos 

ou buckets temporais (o método dispersa os activos e passivos de acordo com a sua data 

de revisão de taxa multiplicando seguidamente a diferença obtida pela variação de 

taxas). 

 

 

Ou 

 

 NII – net interest income;  

 IRSA - interest rate sensitive assets; IRSL – interest rate sensitive liabilities 

 i – interest rate. 

 

Todavia, mesmo sendo este modelo muito intuitivo, não tem em conta as possíveis 

perdas de capital que advêm do aumento de taxas de juro, denominado de Capital 

LossEffect.  

Normalmente utiliza-se ainda o gap cumulativo dos vários buckets temporais. Quanto 

maior for este for gap, maior exposição ao risco de taxa de juro a instituição terá. De 

facto, as variações do resultado financeiro líquido (NII) resultante das oscilações das 

taxas de juro serão bastante maiores, demonstrando uma relação quase linear e directa 

com a evolução do gap cumulativo.  

Se o gap cumulativo for positivo e as taxas de juro tiverem uma tendência de 

crescimento, então o resultado financeiro deverá aumentar, inferindo-se que as taxas dos 

ativos e dos passivos variam na mesma proporção, o que normalmente não acontece. 

 Logo, à variação do gap cumulativo, haverá ainda que adicionar o efeito das variações 

de spreads de taxa de juro denominado de spreadeffect. 
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Contudo, após a sua utilização, veio a verificar-se que este modelo possuía algumas 

limitações: i) o efeito criado pela utilização dos valores históricos (book value 

accounting) em detrimento dos valores de mercado (marking to market) ; ii) o efeito da 

sobreagregação dentro dos próprios buckets de maturidades – leva à disseminação de 

desfasamentos (mismatches) gerados pelo volume de operações agregadas e pelo 

número de dias incluído no bucket; iii) o possível efeito de canibalização – o modelo 

não tem em conta a variação do valor dos ativos/passivos não sensíveis às taxas de juro 

(quando as taxas de juro aumentam, por vezes derivadas do aumento dos preços dos 

produtos, existe uma transferência de produtos como depósitos à ordem para produtos 

remunerados ou outros produtos mais complexos). 

Além destas limitações, as alterações afetam em grande medida o valor dos produtos 

fora de balanço, que por vezes podem acarretar perdas elevadas, não observáveis neste 

modelo. O Bank of International Settlements ou BIS propôs então, para melhor deduzir 

a exposição ao risco de taxa de juro, um modelo que assenta na contabilização de 

valores de mercado e nas duration. 

O modelo de duration tem como pressupostos a utilização de valores de mercado para 

valorizar os seus produtos no balanço e utiliza como medida de exposição ao risco o 

gap de durations. 

A duration pode ser definida como a vida média, em anos, de um activo ou passivo, 

para que este produza um retorno suficiente para neutralizar o custo incorrido ou o 

investimento feito com o mesmo. No entanto, também representa uma medida de 

sensibilidade às variações de taxa de juro, que se costuma referir na teoria económica de 

elasticidade. 

Como esta medida tem em conta as distribuições das maturidades, pode ser identificada 

como o nível de alavancagem que a instituição detém. 

 O conceito de duration é mais preciso que o de maturidade, já que além de ter em conta 

o reembolso do capital investido num certo produto, abrange concomitantemente os 

cashflows que vão sendo gerados até ao vencimento do produto. 

Além deste aspeto, a duration reflecte igualmente e identifica a desvalorização temporal 

que o produto vai sofrendo, traduzindo o time value do dinheiro. 

Na literatura além das definições previamente referidas ainda é destacada a de payback 

period, onde se pode afirmar que após passar o prazo da duration, todo o retorno 

posterior é lucro. 
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A fórmula que foi inicialmente desenvolvida e amplamente utilizada para o cálculo 

deste valor designa-se de fórmula de Macaulay, a qual assume a inexistência de risco de 

incumprimento e a remuneração fixa de qualquer produto. 

 

Duração de Macaulay 

 

 

 
   

      
 
    

   

      

   ç               çã 
 

 

Onde: 

t = respectivo período de vigência da obrigação, em anos 

C = Cupão periódico 

y = yield 

n = nº total de períodos 

M = data de maturidade, em anos 

  

A duration e a maturidade têm uma relação de proporcionalidade direta, no entanto, o 

crescimento da primeira é marginalmente negativa. 

Já com a yield e a taxa de cupão a relação é inversa, visto que ao remunerar mais o 

investidor, menor será o tempo necessário para obter o retorno do investimento. 

Todavia, interessa para a questão em foco, analisar este conceito como a sensibilidade 

dos produtos às taxas de juro. 

Cada vez mais esta noção é utilizada pelas instituições financeiras para controlar a sua 

exposição ao risco de taxa de juro. 

Para isso, é preciso utilizar uma medida ainda mais complexa, o gap de duration, sendo 

necessário calcular a duração tanto da carteira de ativos como a da carteira de passivos 

da entidade. Procede-se a este cálculo pela soma ponderada das durations dos diferentes 

produtos de cada carteira valorizados ao seu valor de mercado (Modified Duration).  
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Modified Duration 

 

 
                   

  
   
 

  

 

n – nº de períodos por ano;  

YTM – yield to maturity 

 

O objetivo para o gestor de risco consiste em anular o gap existente entre ativos e 

passivos, de modo a não perder valor de capital. Contudo, como usualmente a 

proporção não é idêntica, visto que as instituições financeiras costumam usufruir de um 

nível de alavancagem positivo, o objetivo passa a ser diferente. 

Para as entidades reguladoras, um bom controlo de exposição ao risco de taxa de juro 

promove um bom nível de solvência, logo a adequação de capital é considerada a 

finalidade desse controlo e o reforço do rácio de capital é o método mais utilizado para 

o efeito. Porém, nem sempre a sua aplicação converge com a finalidade de aumentar o 

capital do banco. 

Este modelo acaba igualmente por apresentar debilidades que afetam a sua plena e 

corrente utilização no controlo do risco de taxa de juro. É identificado como um 

processo muito oneroso e demorado, que não possibilita uma atuação eficaz e célere 

sobre a exposição excessiva que possa haver ao risco de taxa de juro. Não obstante, esta 

exposição tem vindo a ser atenuada pela crescente tendência de securitização e venda de 

créditos. 

Como alternativa à restruturação do balanço, existe a utilização de produtos derivados 

que são, acima de tudo, usados para imunizar e, desse modo, afetar o balanço da mesma 

forma. Outra questão que se torna difícil de contornar é a constante alteração das taxas. 

Ao conferir-lhes um carácter dinâmico alteram o valor dos produtos em balanço, tal 

como no caso das obrigações, o que acarreta a dificuldade inerente à constante 

monitorização e controlo pelo uso do modelo de duration. 

Outro aspeto a ter em conta é o facto de a duration ser maioritariamente uma medida 

viável e credível para alterações reduzidas das taxas de juro. Para variações maiores o 

conceito perde a sua precisão. Existem muitos produtos que ao invés da duration não 

seguem uma tendência linear quando relacionam o seu preço/valor com a taxa de juro 
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correspondente. Para ter uma melhor correspondência a duration tem que ser ajustada 

pelo conceito de convexidade, uma vez que na maioria dos produtos, a sua função de 

rendibilidade tem uma forma convexa (curva) e não linear. 

Ainda outro ajustamento a ter presente é o de considerar que as yields das obrigações 

estão a alterar-se constantemente tornando o valor da obrigação variável no tempo. 

O modelo apresenta, no entanto, uma falha considerável quando toma como pressuposto 

que os produtos subjacentes são sempre remunerados com taxas fixas quando na 

realidade uma grande parte, se não a grande generalidade, é remunerada a taxas 

variáveis, e nesse caso a sua duration passa a ser o seu prazo de repricing. 

 

Em conclusão, este risco pode ser percecionado de dois modos distintos, mas 

complementares: 

- Com efeito sobre a margem financeira – a variação nas taxas de juro de mercado 

influencia a margem financeira de uma instituição através da alteração dos proveitos e 

custos sensíveis às oscilações das taxas; 

- Com efeito sobre o valor do capital decorrente de movimentos das taxas de juro que 

afetam o valor económico da instituição – através da alteração do valor subjacente dos 

seus ativos, passivos e instrumentos fora de balanço, uma vez que a sua valorização é 

efetuada com base na curva de rendimentos. 
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1.5  Regulamentação e o ALM – Basileia I, II e III 

 

Inicialmente, com a implementação do acordo de Basileia I em 1988 pelo BIS para 

segurança do setor bancário, foram instituídas diretivas que pressupunham valores 

mínimos adequados de capital à quantidade de riscos que as instituições de crédito e 

financeiras estavam expostas. 

O principal objetivo deste acordo era garantir a segurança no setor bancário pela 

imposição de requisitos mínimos de capital, em linha ou ponderados pelos vários riscos 

que o banco possuía, sendo na altura apenas reconhecido como mais relevante o risco de 

crédito. Restringir o risco sistémico e o risco de contágio constituía o principal 

problema dos reguladores, sendo estes uma consequência do risco de crédito. 

Só mais tarde, em meados da década de 90, com a criação da emenda ao acordo sobre o 

risco de mercado é que se passou a vislumbrar a regulamentação deste risco e a 

possibilidade do uso de modelos internos para o seu controlo. 

Esta atuação tem assim um impacto decisivo na gestão do risco já que, ao instalar 

limites e restrições, contribuiu indiretamente para a aplicação de metodologias de 

monitorização e mensuração do risco. 

O fundamento principal de toda a regulação de risco bancário é a adequação de capital, 

tendo em conta que tem o efeito de prevenir insolvências, o que é efetivamente mais 

prudente e menos dispendioso do que gerir essas situações após a sua ocorrência. 

Todos estes requisitos vieram posteriormente instaurar modelos de mensuração de risco 

e práticas de conduta, elevando o desempenho das áreas de gestão de risco o que levou 

as próprias instituições bancárias a serem mais previdentes e cautelosas do que 

acontecia anteriormente. 

No entanto, existe sempre o dilema da regulamentação restringir a livre concorrência 

dos vários intermediários financeiros. A imposição de um número elevado de novas 

regras, torna complexa a tarefa de prever o comportamento tanto do mercado como das 

próprias entidades reguladas, o que limita notoriamente as transações que anteriormente 

efetuadas. 

O problema destas restrições é o seu possível incumprimento, o que mais tarde poderia 

resultar em perdas de confiança no próprio sistema e nos seus diferentes intervenientes e 

atores. 

A imposição de reservas mínimas é um dos requisitos feitos aos bancos, que apesar de 

ter como objetivo o controlo, normalmente até incentiva alguns comportamentos 
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arriscados e dá poucas garantias aos depositantes, que não podem em todo o caso pedir 

garantias reais de ressarcimento dos seus depósitos. 

O intuito de ambos os acordos desenvolvidos pelas entidades supervisoras, Basileia I e 

II, era criar regras com um efeito proativo. Dado o evento de colapso do Lehman & 

Brothers e consequente efeito no sistema financeiro observado em 2008 a orientação da 

regulação virou-se, decisivamente, para o princípio da adequação de capital, principal 

pilar do acordo de Basileia I, sendo este o último recurso antes da ocorrência de uma 

falência grave. A existência de um nível de solvência adequado garante, em princípio, 

que a ocorrência de grandes perdas financeiras não se traduzam na imediata insolvência 

da instituição. 

O desaparecimento de valores mínimos para certas medidas de risco como o rácio dos 

activos de curto prazo e dos passivos de curto prazo e do rácio de transformação de 

Longo prazo levou a que riscos como o risco de mismatch reaparecessem. 

Por isso, inicialmente os reguladores incidiam mais a sua preocupação na manutenção 

de níveis estáveis e suficientes de capital, utilizando para tal, o famoso rácio 

denominado de Cooke ratio, que corresponde correntemente ao rácio de capital Tier I. 

O inverso do indicador representa o nível de alavancagem ao qual a instituição está 

exposta. 

No que se refere à regulação de risco de mercado, a complexidade é ainda maior dado 

que este advém dos mais variados fatores económicos de mercado cuja recoleção e 

análise é mais morosa e penosa. O método mais utilizado para deduzir as perdas deste 

risco é através da utilização do indicador VaR ou Value at Risk, que representa o valor 

esperado de perda resultante da variação de vários indicadores de mercado desde 

alterações de taxas de juro, de Ratings de crédito, entre outros. 

Em Dezembro de 2010 foi redigida uma reforma às anteriores medidas e diretrizes do 

acordo de Basileia agora denominado de Basileia III. 

Tendo em conta os eventos observados na década de 2000 as entidades reguladoras do 

setor bancário concluíram que era necessário ser efetuada uma regulação do risco de 

crédito dos vários produtos financeiros que até então era efetuada apenas pelas agências 

de rating, entidades privadas independentes não supervisionadas. 

Para o efeito, foram instaurados novos requisitos para as instituições bancárias 

cumprirem como o aumento dos rácios de adequação de capital (tier I, core tier I), a 

criação de novos rácios no foro da alavancagem (rácio de alavancagem ou leverage 

ratio) e no foro de disciplina de mercado, com maior incidência no risco de liquidez, de 
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outros rácios (Liquidity Coverage Ratio – LCR e Net Stable Funding Ratio – NSFR). 

Todas estas alterações têm como objetivo fazer face á conjuntura atualmente observada, 

aumentar a transparência e robustez do capital dos bancos, conter os níveis de 

alavancagem e garantir níveis de liquidez suficientes de modo a não por em causa a 

resiliência de mercado de curto e médio prazo, a abundância de funding e a obtenção 

preços competitivos.  

Em termos mais latos, a finalidade desta última reforma ao acordo de Basileia é de 

municiar o setor bancário das condições necessárias para este poder absorver choques 

derivados de alterações abruptas do mercado financeiro e económico que possam por 

em causa o normal funcionamento da economia real global. 

Esta reforma vem dar acrescida relevância á gestão de risco no setor bancário e 

consequentemente á área do ALM, onde a monitorização e controlo do risco de liquidez 

e da estrutura de balanço assumem uma preponderância crucial.     
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1.6  Conclusão e desenvolvimentos futuros 
 

A área da gestão de activos e passivos de um ponto vista institucional é provavelmente 

muito mais complexa, abrangente e exaustiva que a normalmente efectuada ao nível da 

análise de um portefólio de uma instituição financeira. 

 A monitorização e análise efectuada por esta área têm três grandes objetivos de 

optimização conjugada - rendibilidade, liquidez e solvabilidade. Perante cenários reais 

de mercado bastante instáveis, voláteis e até considerados inconcebíveis a sua acção 

atempada e eficaz na mais correcta e rápida alocação dos itens do balanço de uma 

instituição fica prejudicada e por vezes impossibilitada. 

Contudo, a existência desta área e desta tipologia de análise tornou-se cada vez mais 

relevante não só para coordenar os três objectivos anteriormente referidos mas para 

tornar sustentável e duradouro o negócio da banca.  

Será uma área que, seguramente, continuará a ter grandes desenvolvimentos em termos 

técnicos e de metodologias utilizadas. 

Futuramente, a regulação sobre o sistema financeiro virá a ter outros contornos mais 

pragmáticos, complexos e agilizados, de forma a garantir, de facto, que as instituições 

bancárias possam fazer face a cenários adversos e incontroláveis como já se pode 

observar na regulamentação proposta em Basileia III.  

A crescente necessidade e diversidade de negócios produzida pela economia real gerará 

a criação de novos e mais complexos produtos financeiros acarretando alterações das 

regulamentações e requisitos para níveis cada vez mais restritivos. Esta situação 

associada a um crescimento concorrencial global aumentará os desafios impostos ao 

sector bancário, pondo em causa o seu futuro funcionamento e, até, os seus níveis de 

rendibilidade. 
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2. ALM no BES – Estágio e Funções 

2.1 Enquadramento do ALM na estrutura organizativa do BES 
 

No BES, o ALCO realiza-se mensalmente. É presidido pelo Chief Executive Officer 

(CEO) e conta com a presença de toda a Comissão Executiva e Directores 

coordenadores das áreas de Produto, Marketing e Contabilidade. 

A função do ALM é desenvolvida em dois departamentos o Departamento Financeiro 

de Mercados e Estudos (DFME) e o Departamento de Risco Global (DRG) tendo o 

primeiro a função de gestão dos riscos e o segundo o controlo dos mesmos. No DFME 

existem duas áreas distintas que abordam esta temática, o Gabinete de Gestão de 

Activos e Passivos (GGAP), muitas vezes denominada de ALCO e a Área de Apoio de 

Gestão do Risco mais próxima das áreas de mercado. 

A função ALM é responsável pela monitorização dos riscos de taxa de juro e de 

liquidez do Grupo BES. Foca-se essencialmente nos resultados financeiros extraídos 

dos activos e passivos, integrantes do balanço, gerados em grande escala pelos negócios 

da concessão de crédito a Empresas e Retalho e a captação de recursos de clientes dos 

mesmos segmentos, sendo assim consideradas áreas core da instituição, e por isso, as 

que mais geram estes tipos de riscos. 

Para melhor gestão dos riscos previamente referidos é realizada uma monitorização 

contínua sobre a estrutura de balanço, a carteira de produtos, a sensibilidade ao risco de 

taxa de juro, o desfasamento das taxas activas e passivas de mercado, a sensibilidade do 

risco de liquidez, o mismatch de liquidez e o mismatch de maturidades dos vários 

activos e passivos. 

Para esta monitorização as áreas que constituem o ALM tem que interagir com outras 

áreas operacionais do banco por forma a obter informação de índole vária, que será 

posteriormente analisada. 

As principais áreas contribuidoras de informação relevante para estes processos de 

supervisão são a área de Informação de Gestão, a área Comercial, a área de Marketing, a 

área de Research Macroeconómico, a área de Trading e a área de Contabilidade e 

Planeamento. 

Desta forma, o meu estágio foi concretizado no GGAP ou ALCO, onde são elaborados 

vários relatórios e controlados vários indicadores e métricas internas de monitorização 

para o apoio à tomada de decisão superior do Banco. 
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Este controlo e apoio à tomada de decisão tem vindo a tornar-se cada vez mais 

preponderante, face à crise da dívida soberana desencadeada na zona euro desde do 

início de 2010 e que, correntemente, continuamos a enfrentar. 

Esta crise ao começar por afetar inicialmente países periféricos (Grécia, Irlanda, 

Portugal, Espanha, Itália ou GIPSI), tende agora a alastra-se a toda a Zona Euro, o que 

se tem traduzido numa crise de profunda escassez de liquidez derivada de uma 

desconfiança e perda de credibilidade generalizada no sistema de mercado monetário 

interbancário (MMI) e de whosale funding. 

Assim, a gestão de liquidez de curto prazo ganhou elevada importância e tornou-se 

numa das maiores inquietações das diversas instituições financeiras, e deste modo levou 

a uma mais forte orientação para a utilização da área do ALM. 

De facto, com esta crise as instituições bancárias, e não só, passaram a viver uma 

situação de stress-test regional, só até agora teorizada e observada em case studies da 

literatura, mas com efeitos bem mais gravosos de stress sistémico desencadeado pela 

falência da Instituição Lehman & Brothers em 2008. 

Esta situação obrigou à ativação, por parte das entidades bancárias, de diferentes planos 

de contingência e até à implementação de novos organismos, internos e regulamentares, 

para um controlo e gestão do risco de liquidez em quase todas elas. 

Neste contexto, para além da elaboração do relatório core do GGAP-ALCO, suporte 

para o comité ALCO, o relatório de Liquidez, ainda que em consolidação, começou a 

tornar-se cada vez mais proeminente e futuramente virá a assumir um papel ainda mais 

preponderante e central para a área. 

De seguida passarei a evidenciar a importância e informação que cada um destes tem e a 

contribuição que foi dada por mim para a sua execução. 
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2.2 Reporting do ALM 

 

2.2.1 Relatório ALCO 

 

Este relatório compreende informação financeira consolidada do Grupo BES, bem como 

das diversas entidades que o compõem.  

Analisa opções financeiras para imunizar riscos e propõe linhas gerais orientadoras par 

as políticas de negócio. Tanto, as ações financeiras (funding, investimento e cobertura 

de riscos) como as políticas delineadas de negócio, devem assegurar um alinhamento 

concreto entre constituintes de balanço (manutenção, rendibilidade dos produtos e 

criação de novos produtos financeiros) e os componentes fora de balanço (como as 

politicas de cobertura de risco e os seus efeitos). 

A estrutura em que o relatório ALCO se encontra dividido é a seguinte: 

 Gestão de Balanços: 

- Evolução de Balanço, agrupado numa ótica financeira; 

- Evolução do rácio de transformação, rácio crédito líquido total sobre depósitos totais; 

 Este rácio traduz essencialmente a proporção de depósitos que financiam a concessão 

de crédito. Quanto maior for esta percentagem menor será a percentagem de depósitos 

que estará a financiar o crédito concedido, pelo que a instituição teve de financiar-se no 

mercado monetário interbancário ou de wholesale, formas de financiamento mais 

instáveis e por vezes mais onerosas.  

- Evolução do Gap Comercial, Gap entre Depósitos totais e Crédito Liquido Total; 

- Evolução do Gap de Tesouraria, Gap entre as Aplicações e Tomadas efectuados no 

Mercado Monetário interbancário e equiparadas. 

 

 Cálculo e monitorização da Margem Financeira Instantânea: 

- Cálculo da Margem Financeira Global; 

- Cálculo da Margem Financeira da área do Crédito; 

- Cálculo da Margem Financeira da área dos Recursos existentes no Balanço; 

 

 Exposição cambial: 

- Divisão das rubricas de Balanço pelas várias moedas; 

- Divisão das rubricas fora de Balanço pelas várias moedas; 
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 Repricing Gap e Gap de Liquidez: 

- Gap dos vários produtos de balanço que vão recalcular as suas taxas de remuneração 

nos períodos seguintes; 

- Gap gerado entre aplicações consumidoras de Liquidez e os recursos geradores de 

Liquidez. 

 

 Projecção da margem Financeira, para o período seguinte: 

- Projecção da margem baseada nos Gaps de Repricing e nas grandes operações 

esperadas (renovações ou novas) para o período seguinte. 

 

 Análise da Evolução dos Portefólios: 

- Análise dos Portefólios de Crédito, das taxas, dos spreads, das margens e montantes; 

- Análise dos Portefólios de Depósitos, das taxas, dos spreads, das margens e 

montantes; 

- Análise dos Portefólios de Obrigações e outras Aplicações de Longo Prazo, das taxas, 

dos spreads, das margens e montantes; 

- Análise dos Portefólios de Papel Comercial Activo, das taxas, dos spreads, das 

margens e montantes; 

- Análise dos Portefólios de Dívida Emitida e outros tipos de Recursos e Médio e Longo 

Prazo, das taxas, dos spreads, das margens e montantes; 
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2.2.2  Relatório de Liquidez 

 

Liquidez não tem uma definição consensual, tanto na vertente académica como na 

vertente institucional.  

No entanto pode-se afirmar que a Liquidez possibilita o funcionamento normal de 

qualquer negócio sendo ainda mais evidente no sector financeiro como a actividade 

bancária.  

O risco da sua escassez, o dito risco de liquidez, resulta normalmente do desfasamento 

da dimensão e maturidade dos activos e passivos de uma instituição. Contudo, e ao 

contrário do que acontece com outro tipo de riscos, a existência do risco de liquidez não 

é uma opção de gestão mas um risco inerente à actividade de intermediação 

desenvolvida pelos Bancos. 

Para evitar esta circunstância, é então necessário estar sensibilizado para 

antecipadamente detetar alguns sinais que indiquem a iminência de escassez de liquidez. 

Alguns dos indicadores mais comuns são por exemplo o aumento anormal de uma 

componente do balanço, a deterioração do valor real dos ativos em balanço, o declínio 

dos lucros projetados, o aumento do mismatch das maturidades de ativos e passivos e o 

crescimento inesperado do custo de financiamento e das garantias para a sua captação. 

Como referido anteriormente, no Grupo BES, a gestão de risco de liquidez é realizada 

no DFME, numa base diária, semanal, e conjuntamente numa base mensal, tendo o 

DRG como responsabilidade o seu controlo. 

Assim e neste período de maior escassez de Liquidez, para além de reportes internos, o 

banco passou a efectuar reportes diários ao Banco de Portugal (BdP), entidade 

reguladora, sobre a sua posição de Liquidez. Assim no meu estágio foi-me acometida a 

responsabilidade da execução de um reporte para o BdP com os seguintes indicadores: 

- Posição de Liquidez diária do BES (excesso ou défice); 

- Total de activos elegíveis disponíveis para novas operações Repo com o BdP; 

- Montantes e respectivas datas de vencimento dos maiores depósitos; 

- Novas operações realizadas de mercado monetário com respetivos montantes, spreads 

e períodos de vigência.  

Ainda no âmbito da Liquidez tive também como responsabilidade ajudar a preparar um 

relatório a apresentar, semanalmente, à comissão executiva com os seguintes 

indicadores: 
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- Evolução das tomadas Repo junto do Banco Central Europeu (BCE); 

- Evolução dos activos elegíveis e respectiva utilização; 

- Desagregação por cliente e datas de vencimento dos maiores montantes captados pelo 

BES (elemento que auxilia o cálculo do índice de concentração de funding); 

- Evolução dos Gap’s de tesouraria das principais entidades do Grupo BES, o que 

permite monitorizar as principais necessidades/dependências das mesmas da SEDE. 
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Anexos 

1. Evolução de Basileia II para Basileia III 

Alterações aos pilares 

 

 

2. Basileia II vs Basileia III 

Evolução do Rácio Core Tier I  
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3. Novos Rácios Basileia III 

Rácios de Liquidez 

 

4. Estrutura Orgânica do BES, SA 

ALM no BES 
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5. Estrutura Orgânica do BES 

Departamento Financeiro de Mercados e Estudos - GGAP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Gaps de Liquidez 

Buckets Temporais 

 

Direcção
(5)

Área Mercados e 
Tesouraria

Gestão de Risco
(20)

Taxa de Juro
(5)

Mercado Cambial
(4)

Crédito
(5)

Acções
(2)

Estruturação
(2)

Mercados Globais
(2)

Clientes
(9)

Tesouraria e 
Financiamento MLP

(10)

Tesouraria
(6)

Gestão de Liquidez
(2)

Mercado Monetário
(5)

Financiamento MLP
(3) 

Área Financeira

Gestão de Activos
e Passivos

(8)

Área de Controlo, 
Operações e Unidades

Financeiras

Área de Controlo
(29)

Controlo de operações e 
resultados

(17)

Núcleo de Projectos
(2)

Núcleo de Apoio à 
Gestão de Risco

(8)

Núcleo de Logistica e 
Controlo interno

(2)

Área de Operações
(27)

Serv. de Registo e 
Liquidação de 

Operações
(15) 

Serv. de Confirmações
de Clientes

(6)

Serv. de Controlo de 
Pagamentos

(4)

Serviço de CTR 
Pag/Rec-Investigações e 

Reclamações
(2)

Área de Controlo de 
Unidades Financeiras

(8)

Área de Securitizaçao

Controlo de 
Securitizações

(8)

Secretariado
(3)
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7. Rácio de Transformação 

Cálculo do Rácio através dos seus componentes 

 


