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Abstract 

The Portuguese pension system is going through a number of difficulties regarding 

its sustainability.  

This evidence led to several changes in legislation, with the approval of the Decreto-

Lei nº187/2007 of the 10th of May. One of the main amendments introduces the element 

of sustainability in the calculation of pensions in order to ensure that pension payments 

are not affected. It is in this somewhat uncertain context that the use of private Pension 

Funds (FP) arises. 

The present report concerns an internship undertook in a FP manager, Caixa Gestão 

de Activos, SGPS, S.A. . The internship had the duration of 5 months and focused on 

asset management and on the interpretation of management supporting measures. 

The report is divided in six chapters. It begins by introducing the F.P. topic and the 

history of the institution where the internship was undertook. Then it is presented the 

literary review on the key topics studied and minor statistic information about the F.P. 

sector in Portugal. The fourth chapter focuses on the details regarding the activities 

developed during the internship. The two final chapters are reserved for the conclusion 

and bibliography. 
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Resumo 

O sistema de pensões português passa por algumas dificuldades relativamente à sua 

sustentabilidade. Este facto levou a que em 2007 fossem levadas a cabo uma série de 

alterações na legislação, com a aprovação do Decreto-Lei n.º 187/2007 de 10 de Maio. 

Uma das principais alterações é a que introduz um factor de sustentabilidade no cálculo 

das pensões, de forma a garantir que os pagamentos das pensões não sejam afectados. 

É neste contexto, de alguma incerteza, que o recurso a Fundos de Pensões (FP) privados 

surge. 

O presente relatório diz respeito a um estágio realizado numa gestora de FP, a Caixa 

Gestão de Activos, SGPS, S.A.. O estágio teve a duração de 5 meses e centrou-se na 

gestão de activos e interpretação de medidas de apoio à gestão. O relatório divide-se 

em seis capítulos. Começa por introduzir o tema dos FP e apresentar um pouco da 

história da instituição onde foi realizado o estágio. Seguidamente apresenta-se uma 

revisão literária sobre os temas chave abordados e uma pequena informação estatística 

sobre o sector do FP em Portugal. No quarto capítulo apresenta-se as actividades 

desenvolvidas no âmbito estágio de forma detalhada. Os últimos dois capítulos são 

constituídos pelas conclusões do trabalho e a bibliografia utilizada. 
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Lista de Acrónimos  

ALM - Asset-liability Management 

Caixagest – Caixagest – Técnicas de Gestão de Fundos, S.A. 

CGD – Caixa Geral de Depósitos, S.A. 

CXA – Caixa Gestão de Activos, SGPS, S.A. 

DID – Direcção de Investimento Directo 

DL – Decreto-Lei 

DSI – Direcção de Soluções de Investimento 

FP – Fundos de Pensões 

ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão 

LDI - Liability-Driven Investing 

OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

PAYG – Pay-As-You-Go 

PBD – Plano Beneficio Definido 

PCD – Plano Contribuição Definida 

PI – Política de Investimentos 

PM – Planos Mistos 

PP – Plano de Pensões 

SGC – Sistema de Gestão de Carteiras 

TE – Tracking Error 
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Capítulo I – Aspectos Introdutórios 

1. Enquadramento do Relatório 

O presente relatório de estágio foi realizado no âmbito do Trabalho Final de Mestrado 

em Finanças no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG).  

O estágio teve a duração de 5 meses, com início no dia 6 de Fevereiro de 2012 e 

finalizado a 5 de Julho de 2012. Assim, o presente relatório é o produto final de 5 meses 

de uma excelente e desafiante experiência laboral. Durante este período houve a 

oportunidade de consolidar conhecimentos adquiridos no decorrer do percurso 

académico, desde a Licenciatura até ao Mestrado, como será evidenciado neste relatório. 

O estágio foi concebido juntamente com um Plano de Estágio, que pode ser consultado 

no Anexo 1. Das tarefas enunciadas no plano de estágio destaca-se as seguintes: 

 Domínio dos sistemas de informação de mercados financeiros e back-office da 

CXA; 

 Desenvolvimento e aplicação das competências adquiridas no âmbito do cálculo 

financeiro para apoio à gestão; 

 Monitorização de níveis de liquidez e de operações nas carteiras de FP; 

 Actualização diária de ficheiros de apoio à gestão de carteiras de FP; 

 Análise da informação sobre performance e risco das carteiras sobre gestão; 

 Aquisição de competências a nível da interpretação de dados económicos e 

financeiros e da avaliação do respectivo impacto nas carteiras sob gestão; 

O relatório está dividido em sete capítulos. 

O primeiro capítulo enquadra a realização do relatório e introduz o tema dos FP. 

O segundo apresenta a instituição onde foi realizado o estágio, descrevendo 

sumariamente a sua organização e história. 

O terceiro expõe uma revisão de literatura sobre o tema em questão e um 

enquadramento do mercado de FP em Portugal. 

No quarto capítulo são apresentadas com detalhe as actividades realizadas durante o 

estágio, sem comprometer o sigilo de dados solicitado. Este capítulo apresenta as 

actividades em função das fases do estágio. 
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O quinto expõe as reflexões e conclusões da experiência que levou a este relatório. 

O sexto capítulo indica a bibliografia utilizada. Por último, o sétimo capítulo 

apresenta os anexos que apoiam o relatório. 

2. Introdução 

As pensões de reforma, pelos problemas com que se debatem nos dias de hoje, são 

uma realidade interessante de estudar, fundamentalmente, do ponto de vista da sua 

sustentabilidade. O sistema de protecção social em Portugal divide-se em três pilares: o 

primeiro é constituído pelas pensões garantidas pelo Estado; o segundo pelo sistema de 

pensões privadas suportadas pela entidade patronal; e o terceiro pelas poupanças 

individuais de cada um1. O actual envelhecimento da sociedade, com o aumento 

consistente da esperança média de vida é uma manifestação de progresso e de melhoria 

da condição humana, mas é também um desafio sob o ponto de vista social, médico e 

financeiro (WHO, 2002). 

  

Figura 1 – Pirâmide Etária Portuguesa (1960-2011)2  

Fonte: INE 

Através da Pirâmide Etária da População Portuguesa, Figura 1, que compara os anos 

de 1960 e de 2011, podemos analisar uma inversão na sua estrutura. É possível verificar 

que em 1960 o número de população com idade superior a 65 anos, é inferior ao de 

indivíduos entre os 0 e os 14 anos. Pelo contrário, em 2011 constata-se que a base da 

pirâmide diminuiu significativamente e o seu topo, que inclui a população não activa, 

                                                           
1 Mais recentemente fala-se de um quarto pilar que passa pela reabsorção da população reformada pelo mercado de 

trabalho. 
2 Os valores para o ano de 2011 são ainda provisórios. 
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alargou. Isto significa que a população não está a ser suficientemente renovada, 

traduzindo-se num aumento significativo do número de pensionistas. Em virtude do 

aumento da esperança média de vida, não só é crescente o número de pessoas a receber 

pensões, como também será mais prolongado o tempo por que se manterá esse 

pagamento, o que aliado ao facto de a população activa ser cada vez menor explica onde 

radica o problema de sustentabilidade da Segurança Social. Segundo dados do INE, para 

Portugal, a esperança média de vida, em 2010, era de 82,3 anos para o sexo feminino e 

de 76,4 anos para o sexo masculino em contraste com os valores de 1960, 

respectivamente, de 66,4 anos e de 60,7. 

Em Portugal, a taxa de natalidade em 2011 era de 9,5%, manifestamente inferior à de 

24,1% que se verificava em 1960. O rácio de indivíduos em idade activa por idoso em 

2011 era de 3,4, enquanto que em 1960 era de 7,93.  

Como é sabido, a taxa de substituição objectivo é a taxa a que o salário é substituído 

pela pensão que se irá auferir4. Em 2007, segundo dados da OCDE, a taxa de substituição, 

em Portugal, era de 69,2% da média dos países desenvolvidos. Na conjuntura que 

vivemos antevê-se que a taxa de substituição objectivo possa ser cada vez menor. 

Este problema, em Portugal, tem vindo a ser resolvido através do aumento da idade 

da reforma e da alteração da fórmula de cálculo das pensões. O método de cálculo das 

pensões foi alterado, em 2007 pelo Decreto-Lei n.º 187/2007 de 10 de Maio, de forma a 

incluir um factor de sustentabilidade, o qual reduz o valor da pensão à medida que a 

esperança média de vida aumenta. Este factor será definido pelo quociente entre a 

esperança média de vida em 2006 e a esperança média de vida no ano anterior à reforma 

(Murteira, 2008).  

No início dos anos 70 do século passado surgiram os planos de pensões privados. 

Estes sistemas complementares constituíram uma resposta, então encontrada, para a 

tendência de envelhecimento da população e é na sua gestão que o presente trabalho se 

centra.  

                                                           
3 Dados do INE. 
4 Caso se recebesse uma pensão de 60% do último salário, a taxa de substituição seria de 60%. 
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Capítulo II – A Instituição 

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) é detida por um único accionista, o Estado 

Português. 

A CGD foi fundada em 10 de Abril de 1876, por Carta de Lei, sendo administrada 

pela Junta de Crédito Público, com a finalidade essencial de recolher os depósitos 

obrigatórios constituídos por imposição da Lei ou dos Tribunais. Em 1880 foi criada a 

Caixa Económica Portuguesa, para receber e administrar os depósitos de classes menos 

abastadas, que viria a ser fundida com a CGD em 1885. Só em 1896 é que a CGD se 

autonomiza da Junta de Crédito Público. Após esta separação, a CGD cria a Caixa de 

Aposentações para trabalhadores assalariados e o Monte da Piedade Nacional, para a 

realização de operações de crédito sobre penhores. 

Em 1929 a CGD passa a denominar-se Caixa Geral de Depósitos, Crédito e 

Previdência, denominação que manteve até 1993. Em 1969 a sua “Lei Orgânica” alterou 

profundamente o enquadramento jurídico da instituição. Sendo a CGD, até então, um 

serviço público, passou a ser definida como empresa pública. Em 1993 a CGD foi 

transformada numa sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, regendo-se 

pelas mesmas normas das empresas do sector privado.  

O capital social da CGD foi, recentemente, aumentado pelo seu accionista, elevando-

o para 5 050 milhões de euros. 

Ao longo do tempo a CGD foi crescendo no mercado e alargando as áreas de negócio 

onde actua. Nos dias de hoje a CGD encontra-se em todos os quadrantes do negócio 

bancário, designadamente: Banca de Investimento, Corretagem e Capital de Risco, 

Imobiliário, Seguros, Gestão de Activos, Crédito Especializado, Comércio Electrónico e 

Actividades Culturais.  

A Caixa Gestão de Activos, SGPS, S.A. (CXA) é a empresa do Grupo CGD que se 

dedica à actividade de Gestão de Activos. Esta detém a totalidade do capital da Caixagest 

- Técnicas de Gestão de Fundos, S.A., da CGD Pensões - Sociedade Gestora de Fundos 

de Pensões, S.A., e da FUNDIMO.  

A Caixagest foi criada em 1990 com o objectivo de administrar, gerir e representar os 

Fundos de Investimento Mobiliário, abertos ou fechados. A Caixagest é, presentemente, 
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responsável pela gestão de 50 fundos, diversificados pelos principais mercados 

financeiros mundiais, possibilitando a qualquer investidor a constituição de uma carteira 

de investimentos devidamente adaptada às suas necessidades e perfil de risco. 

Esquematicamente tem-se: 

 

Figura 2 - Organigrama CGD. Fonte: CXA 

A Caixagest, por sua vez, divide-se em dois departamentos: DSI, Direcção de 

Soluções de Investimento e DID, Direcção de Investimento Directo. A DSI organiza-se 

da seguinte forma: 

 

Figura 3 - Organigrama DSI. Fonte: CXA 
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Capítulo III – Os Fundos de Pensões 

1. Revisão de Literatura 

1.1 Os Planos de Pensões 

Começa-se por definir, com base no tipo de garantias estabelecidas, três tipos de 

Planos de Pensões (PP): Planos de Benefício Definido (PBD); Planos de Contribuição 

Definida (PCD); Planos Mistos (PM).  

Os PBD estabelecem previamente os respectivos benefícios e as suas contribuições 

são calculadas de forma a garantir o pagamento daqueles. Este benefício é calculado em 

função de uma fórmula, designada por fórmula benefício que considera os anos de serviço 

para o empregador e o salário do empregado (Garcia, 2003). Estes esquemas prometem 

pagar uma pensão baseada no seu benefício definido, independentemente do montante do 

fundo que sustenta a promessa (Blake, 2006). Os PBD têm aplicado, cada vez mais, 

técnicas inovadoras de gestão de risco de outras áreas das finanças, contudo têm-se vindo 

a concluir que gestão de risco não significa necessariamente redução de risco (Frazen, 

2010). 

PCD são aqueles em que as contribuições, de empregadores e empregados, estão 

previamente definidas e os benefícios são os determinados em função dos montantes das 

contribuições entregues e dos respectivos rendimentos acumulados. Por definição, um 

PCD está sempre em equilíbrio. 

Davis (1995) alerta para a circunstância dos altos custos administrativos dos fundos 

de pensões baixarem as pensões no caso dos PCD e aumentarem o custo para o associado 

no caso dos PBD. 

Diversos autores, como Bodie et al (1988) e Garcia (2003), que compararam os PBD 

com os PCD, concluíram que nenhum deles domina o outro na perspectiva do bem-estar 

do empregado. Blake (2003) refere que podemos definir um PBD em função de um PCD. 

Um PBD, quando este é funded, será um PCD mais uma opção put (emitida pelo 

associado) menos uma opção call (emitida pelo contribuinte)5. A diferença principal, em 

termos práticos, reside no facto de o beneficiário ficar sujeito ao risco de investimento 

                                                           
5 Consultar Anexo 2 para ver explicação da ideia. 
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que está relacionado com a performance dos activos do fundo num PCD, o que não 

acontece num PBD (Blake, 2006). 

Garcia (2003) e Blake (2006) referenciam a existência de Planos Mistos (PM), com 

características tanto de PBD e PCD. Estes “(...) oferecem um mínimo garantido de 

rendimento de reforma (a base) assente numa fórmula de benefício definido, o qual é 

suplementado com um plano de contribuição definida6.”  

Pode-se analisar os PP na perspectiva da sua integração com a segurança social. Esta 

integração é tanto mais pertinente para empregadores e empregados, quanto menor for a 

taxa de substituição garantida pelos regimes de segurança social. Um plano diz-se 

integrado com a segurança social quando a fórmula de contribuição ou de benefício do 

plano é estabelecida em função da contribuição ou do benefício do sistema de segurança 

social, havendo uma relação muito próxima entre os sistemas privado e público (Garcia, 

2003). 

Em relação à segurança social, os PBDs podem classificar-se de três formas: 

Complementar Integrado; Complementar não Integrado; e Independente. Um plano é 

complementar integrado quando os montantes estabelecidos são um complemento à 

pensão da segurança social. Um plano é complementar não integrado quando há um limite 

superior, definido em termos percentuais do salário à data de reforma, que a pensão total, 

resultante da soma das parcelas do plano e da segurança social, não pode ultrapassar. Um 

plano é independente quando não está limitado, nem relacionado com a segurança social.  

1.2 O Financiamento 

O financiamento de um FP realiza-se através da constituição de uma carteira de 

activos que seja suficiente para pagar as responsabilidades com pensões actuais e futuras. 

Como referido, os PCD estão sempre funded, pois baseiam-se no valor acumulado das 

contribuições feitas para o esquema e dos retornos do investimento destas. Já os PBD 

podem estar sub-financiados se o valor actual dos activos em carteira for inferior ao valor 

actual das responsabilidades estimadas. 

Os FP podem ser financiados por reservas ou fundos que foram constituídos ao longo 

de um determinado período de tempo através do investimento de contribuições 

                                                           
6 Garcia (2003). Fundos de Pensões, Vida Económica. Pág 73. 
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acumuladas de ganhos, ao que se chama accumulation of funds7 ou funded financing 

(Blake, 2006). Em alternativa pode ser financiado por contribuições correntes dos 

empregadores e empregados, caso existam, ou de outras receitas numa base de ano para 

ano, ao que se designa de Pay-as-you-go (PAYG) financing. Num esquema PAYG as 

contribuições correntes servem para financiar directamente as pensões correntes. A 

população activa corrente financia as pensões da população activa precedente e espera 

que a população activa que lhe vai suceder lhe pague as suas. De forma esquemática o 

financiamento dos FP pode representar-se: 

 

Figura 4 - Financiamento por Tipo de Plano 

Blake (2006) distingue ainda fundos internos de fundos externos. Um esquema de 

funding interno é aquele em que o fundo irá investir nos activos da empresa que lhe deu 

origem. Já no funding externo o fundo investe em activos externos à empresa que o criou, 

e uma instituição independente é nomeada para o gerir em função dos interesses dos 

pensionistas. 

1.3 A Política de Investimento 

Na gestão de fundos de pensões uma componente importante é a Política de 

Investimentos (PI). Esta é muitas vezes discutida com o cliente e é entendida como “o 

conjunto de linhas orientadoras sobre todas as decisões importantes relacionadas com o 

plano, os seus activos e a sua gestão do longo do tempo e em diferentes mercados 

financeiros.” (Logue & Rader 1998). Garcia (2003), enuncia os factores que determinam 

a PI, sendo eles: integração da gestão do plano de pensões com a gestão da empresa 

patrocinadora; responsabilidade com pensões; e enunciação do binómio risco-

rendimento. Winklevoss (1993) considera que a política de investimentos do plano inclui 

                                                           
7 Regime de capitalização. 

Tipo Plano

Plano Benefício 
Definido

Funded PAYG

Plano 
Contribuição 

Definida

Funded
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a decisão de afectação de activos, a selecção do gestor de investimentos e a medição de 

performance; no entanto, atribui maior importância à primeira decisão. 

1.4 Tipos de Gestão 

É possível distinguir três tipos de gestão de fundos de pensões: a Gestão Passiva, a 

Gestão Activa e a Gestão Passiva-Activa, (Garcia, 2003 e Blake, 2006). 

De acordo com Blake (2006), a gestão passiva pode envolver uma estratégia buy-and-

hold ou a pura réplica de uma dada referência de mercado, índex-matching. 

Uma estratégia buy-and-hold implica apenas ajustamentos pouco expressivos e 

pressupõe que as posições nas várias classes de activos são estabelecidas de acordo com 

as preferências de rendimento e risco definidas na PI, sendo que as transacções efectuadas 

são apenas as essenciais para as necessidades de liquidez do fundo. 

Garcia (2003) menciona para além da estratégia buy-and-hold, a estratégia índex-

matching. Esta consiste em criar um fundo índice que replique a performance de um 

índice de mercado, sendo a carteia óptima determinada como uma combinação do activo 

sem risco e do fundo índice. A este tipo de gestão está inerente a ideia de que o mercado 

de capitais é eficiente e de que as expectativas são homogéneas.  

A gestão activa envolve acertos da carteira muito regulares e por vezes substanciais. 

Blake (2006) afirma que os gestores de activos acreditam que os títulos podem ser mal 

avaliados e que as transacções constantes podem levar a retornos elevados. Crêem que as 

expectativas sobre o risco e o rendimento dos títulos são heterogéneas e que a sua 

avaliação é mais correcta do que a do resto do mercado, o que lhes permite obter 

rendimentos em excesso. Para Blake8 (2006) “(…) the objective of active managers is to 

‘beat the market’.” 

A gestão activa-passiva é uma combinação da gestão activa e da gestão passiva. Os 

defensores deste tipo de gestão advogam que a estratégia que lhe está subjacente permite 

aos fundos de pensões gerar maiores rendimentos sem consequências no agravamento do 

risco. Blake9 (2006) apresenta um exemplo da security- selection, numa gestão deste 

género, “(…) the asset allocation decision can be passive, but the fund manager actively 

                                                           
8 Blake, D. (2006) Pension Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, Capítulo 7 página 221. 
9 Blake, D. (2006) Pension Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, Capítulo 7 página 248. 
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engages in security selection.” Para além desta a literatura expõe ainda asset-allocation 

style e enhanced passive management.  

Existe uma função da gestão denominada de Asset-Liability Management (ALM) que, 

em sentido lato, se centra na caracterização da carteira de activos, em termos de variáveis 

financeiras, adequada à cobertura das responsabilidades com pensões. 

O resultado do trabalho de ALM pode ser a definição de um referência de gestão 

(benchmark) composta por várias classes de activos que os gestores directos podem 

replicar (gestão passiva) ou procurar superar em termos de performance (gestão activa). 

Num sentido mais estrito, fala-se de gestão ALM, no sentido de uma gestão directa 

da carteira de activos contra as responsabilidades do fundo, sem a mediação de uma 

referência de gestão.  

Segundo Fabozzi & Konishi (1991), Campbell & Viceira (2002) e Blake (2003) o 

ALM é importante quando é essencial pagar os cash-flows das responsabilidades, ou seja, 

os pagamentos de pensões. Os pensionistas de um fundo de pensões querem garantir que 

o valor presente dos activos do fundo é, pelo menos igual, ao valor actual das 

responsabilidades com pensões. Assim, é necessário projectar ou estimar os cash-flows 

associados às responsabilidades com pensões futuras. O ALM envolve o 

desenvolvimento de cenários matemáticos da evolução futura das responsabilidades e 

activos dos fundos de pensões dado um conjunto de suposições sobre propriedades 

estatísticas da economia, do sector financeiro e de variáveis biométricas que influenciam 

a evolução de activos e responsabilidades Blome et al. (2007). 

As estratégias do ALM, no seu sentido estrito, são, segundo Blake (2006): 

Immunisation ou Matching Duration, Cash-Flow Matching, Horizon Matching e 

Liability-Driven Investing (LDI). 

 A primeira estratégia Immunisation, envolve a construção de uma carteira de 

obrigações com um valor presente igual ou maior do que o valor actual das 

responsabilidades, independentemente das variações das taxas de juro.  

A estratégia Cash-Flow Matching visa encontrar a carteira com custo mais baixo que, 

por sua vez, gera um padrão de cash-flows que é idêntico ao padrão de pagamento das 

responsabilidades.  
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A estratégia de Horizon Matching é uma combinação de Cash-Flow Mactching e 

Immunisation. Por exemplo, um gestor pode construir uma carteira onde os cash-flows 

são equivalentes às responsabilidades durante os primeiros quatro trimestres e que 

durante o resto do tempo é imune.  

A última estratégia Liability-Driven Investing é, segundo Scherer (2005), a mais 

recente e a mais sofisticada forma de ALM. A LDI clássica é uma combinação de Return 

Seeking com Cash-Flow Matching. O objectivo da LDI é assegurar os cash-flows 

esperados das responsabilidades ao mais baixo nível para o empregador. Este será 

comparado com um benchmark ou com as próprias responsabilidades.  

1.5 Análise do Risco 

Os FP estão, frequentemente, sujeitos a diferentes riscos dos quais se destacam: o 

risco de investimento (ou mercado); o risco de crédito; o risco operacional; o risco 

liquidez; o risco empresa-fundo; e o risco demográfico, com destaque para o de 

longevidade. 

Garcia (2003) defende que o risco de investimento está relacionado com a volatilidade 

ou desvio-padrão dos preços ou rendibilidades. Essa volatilidade pode ter diversas causas 

como, por exemplo, variações na taxa de juro, variações nos preços dos activos, variações 

na taxa de câmbio ou ainda a concentração de exposições num determinado sector de 

actividade ou classe de activos. 

O risco de crédito está relacionado com a possibilidade de um emitente de dívida, seja 

um Estado ou uma empresa, não pagar os juros devidos ou não reembolsar o capital 

aplicado. As obrigações dos principais emitentes estão graduadas segundo um 

determinado rating (consultar Anexo 6) muito debatido nos dias de hoje. 

O risco operacional incide sobre a possibilidade de perdas que resultam de erros 

humanos, fraudes, sistemas inadequados ou, ainda, catástrofes. 

O risco de liquidez verifica-se quando uma entidade interessada em transaccionar um 

determinado activo não encontra contraparte ou apenas a encontra a um preço muito 

inferior ao justo. 

O risco empresa-fundo reside na correlação existente entre os activos do FP e os 

fluxos financeiros da empresa associada, Garcia (2003). Naturalmente, as decisões de 
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gestão, que afectam os fluxos financeiros da empresa associada, vão influenciar a 

performance de investimento do fundo. 

O risco longevidade está associado ao aumento da esperança média de vida da 

população. Quanto maior esta for, em média, durante mais tempo as pensões terão de ser 

pagas. Este risco é aquele que diferencia um fundo de pensões dos restantes tipos de 

fundos, pois amplia no tempo as responsabilidades do fundo. 

Blake (2006) aborda a questão do risco com formas de o solucionar. Para este autor o 

objectivo da gestão do risco nos fundos de pensões é transferir o risco de um fundo para 

outro fundo ou empresa. A contra-parte que se quer desfazer do risco é o hedger e a que 

assume o risco é o especulador ou segurador. Assim, o hedging pode ser feito com futuros, 

com opções e com swaps. Um exemplo de um swap que reduz a exposição ao risco de 

longevidade é o longevity swap. Este visa minimizar o risco de longevidade a que os FP 

estão sujeitos pela sua exposição às flutuações das taxas de mortalidade. 

Na análise de risco quantitativa podemos encontrar inúmeras medidas que nos podem 

ajudar a definir o risco a que um fundo está sujeito e auxiliar nas decisões de gestão. As 

principais medidas de risco que serão abordadas são: a Variância (risco total); o Desvio-

Padrão ou Volatilidade; o Risco Sistemático ( ); a Duração; a Relative Duration; e o 

Tracking Error. 

A variância pode ser definida como sendo o risco total, ou seja, a soma entre o risco 

não-sistemático (específico) e o risco sistemático (beta). Esta é uma medida de dispersão 

de uma variável em torno da sua média. 

(1.1)  P

2
 P

2M

2
P

2
 

Onde P

2
 é o risco específico do portfolio. 

Em termos de rendibilidade: 

(1.2)  P

2
 E Rp  E(RP ) 

2  E(RP

2
) E(RP ) 

2

 

Na amostra: 
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P  é a média amostral e i representa o índice da rendibilidade diária.
 

O desvio-padrão, raiz quadrada da variância, é também uma medida de dispersão. 
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Na amostra:
 

(2.2)  P
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n 1
, desvio-padrão empírico (momento centrado). 

Segundo o modelo CAPM, com base no modelo de Markowitz (1952), o   é 

designado como o risco de mercado, ou seja, a parcela do risco total que não é 

diversificável. Este mede a sensibilidade da rentabilidade do activo ou portfolio às 

variações na rentabilidade da carteira de mercado ou benchmark. 

(3)  p 
Cov(rp ,rm )

Var(rm )
 

Onde rp  é a taxa de retorno do activo ou portfolio e
 
rm  

é a taxa de retorno do 

mercado.  

A Duração é uma medida, desenvolvida por Macaulay (1938), que se aplica 

exclusivamente em portfolios de obrigações, indicando a sensibilidade do preço de uma 

obrigação ás variações na taxa de juro. Esta consiste, então, no tempo médio de 

recebimento (em anos) dos cash-flows gerados pela obrigação e transmite o risco do 

investidor face a alterações nas taxas de juro, sendo tanto maior a exposição ao risco de 

taxa de juro quanto maior for a duração. 

No caso de uma obrigação de taxa fixa: 
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(4.1) DP 

tiCi

(1 y)
ti

i1

n



P  

(4.2) Cn  VN  c , Ci  c ,  i  n  

Onde c  é o cupão, VN é o valor nominal recebido na data do último cupão, y é 

a yield da obrigação e P é o preço da obrigação, incluindo o juro decorrido. 

A Relative Duration é uma medida que se baseia na duração de Macaulay calculada 

em relação à de mercado. Assim a medida que iríamos calcular apresentar-se-ia como 

sendo a duração do portfolio de obrigações em relação á duração do mercado. 

(5) RDP 
Dp

Dm

 

Onde Dp  é a duration do portfolio e Dm  é a duration do mercado. 

O Tracking Error (TE), ou risco activo, consiste no desvio-padrão da diferença entre 

a rentabilidade da carteira e a rentabilidade do benchmark. Quando medido de forma 

histórica é designado por tracking error “ex-post” e quando é utilizado um modelo de 

previsão será designado de “ex-ante”. 

(6.1) TEP  E (RP  RB )
2   E(RP  RB ) 

2
 

Onde RP  é a rendibilidade do portfolio e RB  é a rendibilidade do benchmark. 

Na amostra: 

(6.2) TEP

^



(rp

i
 rB

i
) (rP



 rB )





i1

n


2

n 1
 252  

Onde TEP

^

 é o TE empírico anualizado, rP
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 são médias amostrais. 
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1.6 Análise de Performance 

A análise da performance de fundos de pensões envolve o cálculo do retorno ajustado 

pelo risco ex post durante um determinado período de tempo, (Blake, 2006). O resultado 

obtido é posteriormente comparado com um benchmark ou com as próprias 

responsabilidades10 do fundo que reflecte o objectivo definido para o gestor do fundo 

pelos pensionistas.  

A performance pode, também, ser decomposta nas componentes que a constituem, 

nomeadamente, o market-timing ou a capacidade de escolha de títulos do gestor do fundo. 

A performance pode ser apurada de várias formas, Blake (2006) enumera três: através de 

retornos ex post; em comparação com os benchmarks; e através de retornos de risco 

ajustado.  

Na literatura, autores como Garcia (2003) e Blake (2006) agrupam as medidas de 

performance em dois grupos: o baseado nos rendimentos em excesso e o assente no alpha. 

Nas medidas de performance baseadas nos rendimentos em excesso ajustados pelo 

risco podemos encontrar: Rácio de Sharpe; Rácio de Treynor; Excess Return to Relative 

Duration; e o Rácio de Informação. 

Sharpe (1965) definiu um rácio onde apresenta os rendimentos em excesso por 

unidade de risco total suportado, calculado face ao índice de rendibilidade da taxa de juro 

sem risco. É bastante útil pois permite comparar umas carteiras com as outras.  

(7) ISp 
rp  rf

 p

 

Onde rp é a rendibilidade do portfolio, rf a taxa de juro sem risco e  p  o desvio-

padrão do portfolio. 

O Rácio de Treynor, concebido por Treynor (1965), apresenta os rendimentos em 

excesso em relação à medida de risco sistemático, o beta.  

                                                           
10 Depende se estamos perante uma gestão contra benchmark ou contra as próprias responsabilidades do fundo de 

pensões. 
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(8) ITp 
rp  rf

p

 

Onde o  p é o beta do portfolio. 

Ao comparar o rácio de Sharpe com a medida de Treynor verifica-se que a primeira 

dá uma noção quanto à boa ou má selecção da carteira e do seu nível de diversificação e 

a segunda dá uma ideia de bom ou mau market timing.  

A terceira medida é o excesso de retorno para relative duration, que apenas se aplica 

a portfolios de obrigações. Esta pretende estimar o excesso de retorno em relação à 

relative duration. 

(9) E R R Dp 
rp  rf

Dp

DM

 

O Rácio de Informação (IR) indica o excesso de rendibilidade obtida em relação ao 

benchmark, por unidade de risco adicional suportada em relação a esse mesmo 

benchmark. 

(10) IRp 
rp  rb

TEp

 

Nas medidas de performance baseadas no alpha podemos encontrar duas medidas que 

diferem entre si apenas na medida de risco a que recorrem. 

 Caso a medida de risco seja o risco total (volatilidade) o alpha é definido em relação 

à linha de mercado-capital e temos: 

(11.1) rp  rf  (
rM  rf

M

) P  

Onde rP  é o retorno esperado do portfolio, rM o retorno esperado do mercado e 

 M o desvio-padrão do mercado. O respectivo alpha é: 

(11.2)   rP  rP  
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Caso a medida de risco seja o risco sistemático, o alpha será definido em relação à 

linha mercado-security. Esta medida é normalmente conhecida como Jensen alpha, 

(Jensen, 1969).  

(12.1) rP  rf  (rM  rf )P  

O respectivo alpha será: 

(12.2)   rP  rP    

1.7 Equipa Gestora de Fundos de Pensões 

Num estudo elaborado por Blake et al (2010) discute-se a mudança de um único 

gestor, que investe em todos as classes de activos, para um conjunto de gestores, cada um 

especializado em apenas um classe de activos. Uma conclusão de enorme importância 

neste estudo é que esta mudança leva a uma descentralização significativa de custos e ao 

aumento de taxas, que usualmente exibem economias de escala. Para Binsbergen et al 

(2008) a descentralização incorre num risco sub-óptimo ao nível do portfolio, devido ao 

problema de coordenar, através de contractos atractivos, os diferentes gestores. Em 

contrapartida, Shleifer (1985) defende que a contratação de vários gestores incentiva a 

competição interna, permitindo ao gestor principal determinar qual a performance 

comparativa de cada gestor e ajuda também a ultrapassar o problema de fugas e acções 

ocultas. Maior transparência e controlo na gestão de FP pelas companhias gestoras, 

particularmente em Portugal, pode aumentar a sua eficiência (Garcia 2010). 

2. Os Fundos de Pensões e o Mercado 

No sentido de analisar a relação entre os FP e o mercado, torna-se pertinente 

compreender a situação actual do mercado privado em Portugal. Na Tabela I, pode-se 

verificar a evolução do número de FP, no primeiro trimestre de 2012 e em comparação 

com Dezembro de 2011: 

Tabela I - Evolução dos Fundos de Pensões 

Número Dezembro 2011 Março 2012 

Total FP 229 227 

Fundo Fechados 156 156 
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Fundos Abertos 73 71 

Fonte: Instituto Seguros Portugal 

Ao analisar a composição das carteiras de investimento dos FP, com base na Tabela 

II, é de realçar o facto de a análise ser enviesada devido à categoria Outros, que reflecte 

o valor dos FP do sector bancário transferido para a Segurança Social durante o primeiro 

semestre de 2012. 

Tabela II - Composição das Carteiras de Investimento dos Fundos Pensões 

Categoria 

de Activos 
Mar -11 Jun -11 Set - 11 Dez - 11 Mar -12 

Total de 

Activos (103 

Euros) 

19.604.704 19.300.554 18.314.189 13.237.867 13.502.682 

Dívida 

Pública 
20% 19% 20% 25% 24% 

Obrigações 

Privadas 
20% 21% 20% 24% 23% 

Acções 14% 13% 12% 15% 14% 

Fundos de 

Investimento 
24% 24% 24% 32% 32% 

Imóveis 10% 10% 10% 14% 13% 

Depósitos 

Bancários 
13% 13% 15% 12% 15% 

Outros -1% -1% -1% -22% -22% 

Fonte: Instituto Seguros Portugal 

É possível concluir que a composição das carteiras é conciliável com as 

responsabilidades dos FP que têm necessariamente uma natureza de longo prazo. 
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Capítulo IV – Experiência de Estágio 

1. Enquadramento do Estágio 

No sentido de melhor descrever as actividades desenvolvidas ao longo do estágio é 

pertinente dar a conhecer o organigrama da Caixagest, Figura 5. 

 

Figura 5 - Organigrama Caixagest. Fonte: CXA 

A DID é o departamento responsável pelo investimento directo em cada classe de 

activos, sendo o investimento indirecto nas carteiras de FP efectuado pela área de 

Pensões, com o acompanhamento da equipa de Multi Manager da DSI que é especializada 

na selecção de fundos. Assim, é oportuno ver quais as equipas que compõem a DID: 

 

Figura 6 - Organigrama DID. Fonte: CXA 

Considerando os tipos e funções de gestão já explicados no Cap. III, na área de 

pensões, onde o estágio foi realizado, a gestão praticada é activa e contra um benchmark. 

Parte do trabalho da área de pensões passa pela definição de targets para as várias classes 

de activos em cada carteira, tendo em conta o benchmark definido na PI. Os targets são 

os pesos de cada classe na carteira cujo desvio, face ao peso no benchmark constitui o 

posicionamento em termos de alocação de activos.  

A alocação de activos, a selecção de activos e a sua interacção são os principais 

aspectos da gestão activa. A rendibilidade da gestão activa, é calculada como sendo a 
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diferença entre a rendibilidade do portfolio e a rendibilidade do benchmark. Em termos 

de cálculo matricial: 

 (13) RA  RP  RB  

 Pode ser decomposta em: Alocação; Selecção; e Interacção. Para chegar às fórmulas 

de ganhos de alocação, selecção e interacção podemos manipular algebricamente a 

fórmula da rendibilidade anteriormente apresentada, a demonstração apresenta-se no 

Anexo 7. Pode-se concluir que os ganhos de alocação são calculados por: 

(14) (WP WB )RB  

Onde WP  é o peso do portfolio, WB  o peso do benchmark e Rb a rendibilidade do 

benchmark 

Os ganhos de selecção são calculados por: 

(15) WB

T
(RP  RB )  

Onde Rp  é a rendibilidade do portfolio. 

Por últimos, os ganhos de interacção serão calculados por: 

(16) (WP WB )
T

(RP  RB ) 11 

De forma a controlar a sua gestão de um modo independente e continuado a Caixagest 

trabalha em conjunto com a DGR (Direcção Gestão de Risco), mais concretamente a 

Unidade de Controlo de Risco e Análise de Performance. Esta unidade elabora vários 

relatórios, com diferentes periodicidades, sobre a performance e risco dos fundos e peso 

do investimento por classe de activo. Toda a informação recolhida ajuda a perceber se as 

opções de gestão tomadas estão a resultar e a alterar as opções quando isso se mostrar 

oportuno.  

 

                                                           

11 Note-se que: W
T
R  WiRi

i1

n
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2. 1ª Fase do Estágio 

A primeira fase do estágio correspondeu ao mês de Fevereiro. O trabalho consistiu 

essencialmente em observar o dia-a-dia da área de FP e analisar documentos, papers e 

artigos que enquadram o tema do trabalho que vim a desenvolver. Conheci os membros 

de todas as outras equipas com as quais a área de FP trabalha, como sejam equipa de 

acções Portugal, equipa de acções Europa, equipa de Alocação e equipa de Fixed Income 

e equipa Multi Manager.  

Logo nesta altura comecei a assistir à Moorning Meeting, uma reunião diária onde 

são apresentadas as notícias do dia anterior e algumas do próprio dia. Nesta reunião são 

discutidas em primeiro lugar as notícias macroeconómicas, em segundo lugar as notícias 

do mercado accionista português e europeu, em terceiro lugar as notícias relativas aos 

mercados de dívida privada e em quarto lugar as notícias relativas ao mercado de dívida 

pública. 

Como parte da minha integração na área de FP foi-me dada a oportunidade de assistir 

a uma conferência e ter duas formações para me familiarizar com terminal Bloombeg. 

Estas duas formações vêm enquadradas na 1.ª fase descrita no meu Plano de Estágio, 

consultar Anexo 1, como sendo o domínio dos sistemas de informação  

Assim, no dia 14 de Fevereiro assisti no Hotel Ritz à Schroders Lisbon Client 

Conference. A conferência, cujo programa e resumo apresento no Anexo 3, centrou-se na 

apresentação de Outlook para o ano de 2012 em duas áreas centrais: Economia e Acções. 

A formação sobre o terminal da Bloomberg foi ministrada por técnicos da própria 

Bloomberg. A primeira formação que me foi dada, cujo resumo se encontra no Anexo 3, 

ocorreu no dia 17 de Fevereiro e consistiu na iniciação ao terminal Bloomberg. A 

formação teve a duração de 40 min e foi ministrada pelo Dr. Geraldo Chan. No dia 22 de 

Fevereiro recebi outra formação da Bloomberg desta vez sobre o tema “Bloomberg e o 

Excel”, cujo resumo se encontra no Anexo 4. A formação foi dada pela Dr.ª Susana 

Barbosa e teve a duração de 40 min. 

No final de Fevereiro comecei a aceder ao Sistema de Gestão de Carteiras (SGC), 

outro dos sistemas de informação necessários para a realização das tarefas que me foram 

sendo propostas. Através deste sistema é possível consultar os movimentos que são 

realizados nas carteiras geridas, nomeadamente os movimentos de compra e venda 
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registados para cada carteira, no espaço temporal definido. Para tal faz-se uma consulta 

de transacções no mercado monetário sem juro e dessa forma é possível compreender a 

situação de liquidez indicada no ficheiro Asset Allocation. A figura 7 ilustra o layout de 

opções existentes: 

 

Figura 7 - Layout SGC Mercado Monetário  

Fonte: SGC 

Para além desta informação, este sistema, permitia também consultar a composição 

completa de cada carteira por classe de activo12, através da opção consulta de valorização 

detalhada. De forma idêntica, a figura 8 ilustra o layout de opções para consultar a 

composição completa de uma carteira sob gestão. 

 

Figura 8 - Layout SGC Valorização Detalhada  

Fonte: SGC 

Este sistema é utilizado em simultâneo com um ficheiro de Excel, denominado de 

Asset Allocation, onde posso consultar todas as carteiras que a área de pensões gere, a 

alocação de activos definida, o benchmark definido na PI, a posição real das várias 

                                                           
12 Naturalmente o SGC tem mais funcionalidades que não menciono por não se relacionarem directamente com o meu 

trabalho. 
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equipas da DID e quais o títulos em carteira. Assim todos os dias consultava, de forma 

informal, este ficheiro para perceber qual a liquidez disponível. O estágio permitiu 

começar a compreender como poderia resolver as situações de excesso ou falta de 

liquidez através de resgates e subscrições. Esta monitorização, quase diária, é mais 

relevante no final do mês quando são pagas as pensões aos participantes. Nesta altura é 

indispensável que as carteiras tenham liquidez suficiente, o que implica coordenar com 

as restantes equipas a compra ou venda de activos. 

 

Figura 9 - Asset Allocation - Previsão de Liquidez 

3. 2ª Fase do Estágio 

A segunda fase do estágio decorreu nos meses de Março e Abril. Nesta altura comecei 

a compreender como se processa a gestão de carteiras e quais as que comportam mais 

risco.  

As carteiras podem ser definidas numa óptica de risco. Podemos encontrar quatro 

perfis: Prudente, Moderado, Activo e Arrojado. A cada um corresponde um intervalo de 

volatilidade (desvio-padrão), como ilustra a Tabela III: 
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Tabela III – Classificação de Carteiras segundo o Desvio-Padrão 

 Desvio-Padrão 

(Volatilidade) 

Prudente 0%-1.5% 

Moderada 1.5%-5% 

Activa 5%-10% 

Arrojada >10% 

 

Para além de definir as carteiras em função do nível de desvio-padrão é também 

possível definir pela quantidade investida em acções, pois esta é a classe de activo que 

apresenta mais risco. Assim, de forma semelhante encontramos na Tabela IV, em função 

do peso do investimento em acções, quatro perfis de carteiras: 

Tabela IV - Classificação de Carteiras segundo o Investimento em Acções 

 Peso em Acções 

Prudente 0%-5% 

Moderada 5%-15% 

Activa 15%-40% 

Arrojada >40% 

 

Dada a preocupação com os vários riscos, nomeadamente de mercado, crédito, 

operacional e até de liquidez13, normalmente as PIs estabelecem restrições ou limitações 

no investimento. Uma restrição muito comum no âmbito do controlo de risco de crédito 

é a limitação, em termos de notação mínima de rating, para obrigações. Por motivos de 

confidencialidade não posso revelar nenhuma PI, no entanto, quando possível serão 

referidas, a título de exemplo, restrições na gestão por esta impostas. 

A gestão activa de selecção passa por escolher títulos diferentes dos benchmark ou 

escolher os mesmos títulos mas com pesos diferentes dos de referência. 

                                                           
13 Definição deste risco nas páginas 12 e 13 do presente relatório. 
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A gestão activa de alocação pode ser definida em função do tipo de carteiras 

referenciado. Assim, de forma a tornar mais explícitas as ideias anteriores, apresenta-se, 

na tabela 3, um resumo da alocação de activos para cada tipo de carteira: 

Tabela V - Alocação das Carteiras Tipo 

 

A composição de cada classe de activos pode ser ainda discriminada de forma mais 

específica. De notar que em todas as classes o investimento pode ser directo, através da 

compra directa de títulos pelas equipas da DID, ou indirecto, através do investimento em 

unidades de participação de fundos que investem, eles próprios, em títulos. A única 

excepção verifica-se nos hedge funds, pois na Caixagest o investimento nesta classe de 

activos é puramente indirecto. 

Na classe de Liquidez, para além dos depósitos à ordem que constituem a liquidez 

imediatamente disponível, também é costume incluir os depósitos a prazo dada a 

facilidade de disponibilizar os fundos investidos, mediante acordos de resgate antecipado. 

As obrigações podem ser classificadas segundo vários critérios como: tipo de cupão, 

tipo de emitente ou ainda sector de actividade do emitente. Quanto ao tipo de cupão, 

podem ser divididas em obrigações de taxa variável e de taxa fixa. A primeira categoria 
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inclui obrigações de empresas (corporate) que podem ser financeiras ou não financeiras, 

pois os Governos só raramente emitem em taxa variável. São consideradas empresas 

financeiras aquelas, do sector financeiro, como bancos, sociedades financeiras, etc. Esta 

rubrica abrange, também, o investimento em fundos que agregam obrigações de taxa 

variável, os quais que, por vezes, se dividem em fundos de financeiras e fundos de não 

financeiras. 

A rubrica de obrigações de taxa fixa inclui Governos, Corporate (financeiras e não 

financeiras), Fundos Governos e Fundos Corporate. Tal como o nome indica as primeiras 

duas rubricas incluem apenas obrigações de governos e obrigações corporate, 

respectivamente. As últimas duas rubricas são de investimento indirecto, em, obrigações 

de governo e corporate, respectivamente. Assim temos:  

 

Figura 10 - Investimento em Obrigações 

A classe de acções tem três grandes divisões, no caso geográficas: Portugal; Europa; 

e World x Europa. A rubrica de acções Portugal investe apenas em acções cotadas na 

bolsa portuguesa. A rubrica de acções Europa investe em todos os mercados europeus 

sejam eles euro ou pan-euro. Finalmente, a rubrica de acções World x Europa, investe em 

acções no mercado mundial com excepção da Europa. O mercado mundial pode ainda ser 

dividido em EUA, Japão, Ásia excepto Japão e Emergentes. 

A classe de investimentos alternativos inclui, nas carteiras geridas pela Caixagest, 

Hedge Funds e Real Estate. Os hedge funds são fundos, com alguma complexidade, 

desenvolvidos primeiramente por Alfred Winslow Jones em 1949. Nestes pode assumir-

se posições curtas ou longas e comprar ou vender activos, respectivamente, sub ou  

sobrevalorizados. Estes activos podem ser à vista como derivados. Os hegde funds 
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procuram ganhos em qualquer conjuntura de mercado, sendo ela positiva ou negativa, e 

implicam um elevado grau de alavancagem financeira. À data da sua criação os hedge 

funds atraíam pela possibilidade de ganhos, pela capacidade de redução do risco 

financeiros e grande flexibilidade de gestão.  

Os investimentos em imobiliário são muito ilíquidos, envolvem grandes quantias e 

dependem bastante de cash-flows. São por isso investimentos de maior horizonte 

temporal e de menos peso nos fundos. 

A compreensão da composição dos FP foi conseguida não só pela monitorização de 

liquidez já realizada desde o mês de Março, mas também pelos ficheiros que passei a 

preencher e a actualizar, a partir do mês de Abril. 

O preenchimento dos Mapas de Efectuados de regastes e subscrições de fundos que a 

área de FP faz, levaram-me a conhecer o investimento indirecto. Os fundos podem ser 

considerados externos ou internos. Os internos são aqueles geridos pela própria 

Caixagest, enquanto que os externos são geridos por outras entidades gestoras de activos, 

como por exemplo, o JPMorgan. 

Actualizei um ficheiro de risco do sector imobiliário das carteiras da CGD e CGD 

Seguros, com periodicidade trimestral, enviado à administração. A actualização deste 

ficheiro permitiu-me aplicar os conhecimentos adquiridos nas formações da Bloomberg, 

em particular da formação que relacionou a Bloomberg com o Excel. Foi muito útil, 

também, para aprender algumas funções do Excel mais complexas. 

Outro ficheiro que actualizei diz respeito às performances por benchmark e aos 

contributos de alocação e selecção. Este ficheiro é baseado nas projecções semanais que 

a DGR publica internamente. É um ficheiro que se actualiza semanalmente e no final de 

cada mês para que as comparações sejam sempre feitas com o final do mês anterior e com 

a semana que antecedeu. 

Uma forma que o gestor tem, quando aplica uma gestão contra benchmark, de 

controlar a eficácia da sua gestão é através do tracking error. Esta medida, como já foi 

referido14, mede o desvio-padrão da diferença de rendibilidades que existe entre a 

performance do FP e a do benchmark. Contudo, muitas vezes, o seu valor pode ser 

                                                           
14 Consultar página 15 do presente relatório. 
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insuficiente para avaliar o desempenho. Complementarmente, devem, ser calculadas 

medidas de performance, absoluta ou relativa, como o Índice de Sharpe ou o Rácio de 

Informação. O índice de Sharpe demonstra a rendibilidade em excesso do activo sem 

risco, por unidade de risco suportada. O rácio de informação, indicar, tal como já 

referido15, o excesso de rendibilidade obtida em relação ao benchmark, por unidade de 

risco activo (TE). 

Assim, para monitorizar a gestão e tomar decisões existe um documento que calcula 

o tracking error, o rácio de informação, o índice de Sharpe e o beta de cada fundo de 

obrigações externo que compõe as carteiras gerias na área de Pensões. Foi também este 

documento que actualizei.  

A série de preços utilizada neste ficheiro, designado de TE Obrg Longo Prazo, é 

mensal, sendo depois anualizada, e foi retirada da Bloomberg. Depois de retirado o preço 

é calculada a performance do fundo e do benchmark e posteriormente são calculadas as 

medidas já enumeradas. De notar que a performance do fundo é ponderada pelo peso que 

este tem na carteira em questão ou, no caso de ser uma simulação, o peso que se pretenda 

que o fundo tenha na carteira. Isto permite criar cenários aumentando e diminuindo o peso 

e dessa forma o calcular o tracking error e as restantes medidas, já enumeradas, ex-ante. 

Com a interpretação destas medidas é possível fazer um duplo trabalho do desempenho 

passado e de previsão do futuro. 

A análise e interpretação deste documento levou-me a conhecer melhor os fundos, 

que tipo de fundos apresenta mais volatilidade, que fundo se adequada melhor a cada 

perfil de risco, mais prudente ou a mais agressivo. Segue-se um exemplo do ficheiro: 

                                                           
15 Consultar página 16 do presente relatório 
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Figura 11 - TE Obgr Longo Prazo 

Os resultados para o traking error e restantes medidas podem ser encontrados do lado 

esquerdo da imagem com a correspondência a cada fundo. No lado direito estão os 

resultados para as mesmas medidas mas ponderadas por pesos simulados nalguns fundos. 

O peso que queremos dar a cada fundo pode ser alterado na parte superior esquerda da 

imagem. Assim, no exemplo, são construídos seis portfolios com pesos diferentes para 

diferentes fundos externos de obrigações. 

4. 3ª Fase do Estágio 

A terceira fase do estágio decorreu no mês de Maio. Neste mês há a realçar, 

essencialmente, a elaboração de um ficheiro para controlar o tranking error do 

investimento indirecto em Acções Europeias, Taxa Fixa Corporate, Taxa Fixa Governos 

e Taxa Variável.  

Para a construção deste ficheiro retirei da Bloomberg o preço diário de todos os fundos 

externos que compõem as várias carteiras sob gestão. Seguidamente, retirei o preço do 

benchmark correspondente a cada classe de activos, naturalmente que nem todas as 

carteiras têm o mesmo benchmark portanto para a mesma classe de activos pode existir 

dois benchmark. 

Depois de ter todos os preços para o horizonte temporal pretendido, a partir de 1 

Janeiro 2011, calculei as performances com base na fórmula: 

(17) R(t 1,t) 
Pt  Pt1

Pt1

 

Onde P é o preço. 
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Uma vez calculada a performance, o passo seguinte era calcular, para cada carteira, o 

peso que cada fundo tinha, não no total da carteira, mas no total da classe de activos a que 

o fundo corresponde. A fórmula utilizada foi: 

(18)
 

FundoAClasseX

TotalFundosClasseX
 

Onde o Total de Fundos é composto pela soma dos montantes investidos nos 

fundos da classe de activos em questão. 

Para cada carteira foi então calculado o peso que cada fundo tem na carteira, em 

função da sua classe de activos. De notar que no caso do cálculo dos pesos a sua 

periodicidade é mensal sendo os valores utilizados os do primeiro dia de cada mês. O 

resultado16 final foi: 

 

Figura 12 - peso por Classe de Activo 

Depois o objectivo seguinte foi calcular a rendibilidade da carteira, por classe de 

activo, ponderada pelo peso. Para tal a fórmula encontrada foi: 

(19) R Fundoi  PesoFundoi , sendo i  A, B,C,... , onde RFundoi é a 

rendibilidade o fundo i.  

Depois de alcançado este valor subtrai-se a rendibilidade do respectivo benchmark e 

obtém-se a seguinte tabela17:  

                                                           
16 Os valores apresentados na Figura 12 não são reais. 
17 Apresento, de forma ilustrativa, apenas o mês de Maio 2012. 
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Figura 13 - Diferença de Rendibilidade Portfolio-Benchmark 

Após ser calculada a diferença de rendibilidade entre o portfolio e o benchmark o 

passo seguinte é aplicar a fórmula do tracking error, já enunciada. Aplicada esta fórmula 

e anualizada chegamos ao resultado final. De forma a completar a análise optou-se por 

refazer os cálculos numa base mensal e semanal. Assim, com base na série já existente 

refez-se os cálculos e apresenta-se de seguida os resultados para a série diária, semanal18 

e mensal para três Fundos: 

 

Figura 14 - Tracking Error Investimento Indirecto 

                                                           
18 De notar que o dia considerado é sempre o último dia da semana ou do mês. 
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Desta forma consegui atingir o objectivo que me foi proposto e concluir um 

documento que é continuamente actualizado como suporte à gestão. 

5. 4ª Fase do Estágio 

A última fase do estágio corresponde ao mês de Junho. Neste último mês a 

actualização de documentos e a monitorização da liquidez constituíam as principais 

actividades desenvolvidas. Esta última fase serviu para a consolidação de conhecimentos 

e aperfeiçoar a interpretação de dados financeiros. 

Neste mês as actividades que se salientam são os comités a que assisti. Estes comités 

fizeram a ligação necessária entre o trabalho do dia-a-dia e as razões que o justificam.  

O primeiro comité a que assisti foi o comité de Selecção, que agrupa as equipas de 

Acções Europeias, Acções Portuguesas e Fixed Income. O objectivo do comité consiste 

em informar as restantes equipas o que se tem passado no mercado da classe de activos 

em questão, quais as perspectivas num futuro a curto prazo e aquilo que a equipa se 

propõe fazer. 

A equipa de acções europeias divide a sua apresentação em três tópicos centrais: 

Performance do Mercado Europeu – por país, sector e estilo (tipologia de acções); a 

estimativa de earnings; e a perspectiva futura para o mercado europeu. 

No primeiro tópico, performance do mercado europeu, foi, por exemplo, possível 

notar uma clara tendência de melhor desempenho dos países core face aos periféricos. No 

tópico das estimativas de earnings foi exposta, sem surpresa, a revisão em baixa das 

estimativas de earnigns nos índices da zona Euro. A evolução das expectativas de 

earnings ao longo de 2012 é também apresentada, por sector de actividade. No último 

ponto da apresentação é exposto o posicionamento considerado adequado às expectativas 

face ao mercado. Apresentam dessa forma qual a alocação sectorial e geográfica e a 

selecção de títulos a implementar. 

A apresentação da equipa acções portuguesas é estruturada de forma diferente da 

anterior. São quatro os principais pontos desta apresentação: Índice PSI20 vs SX5E19; 

Portfolio; Concorrência; e Performance. 

                                                           
19 Refere-se ao Índice Euro Stoxx 50 
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O primeiro ponto expõe uma comparação entre o PSI20 e o benchmark europeu, 

Stoxx Euro 50. No segundo ponto é apresentada uma breve caracterização de como irá 

funcionar a recapitalização dos bancos nacionais (CGD, BPI e BCP). Para além disso é 

apresentado o portfolio de acções nacionais da Caixagest e são enumerados os pilares 

desse mesmo portfolio. No terceiro ponto são apresentados os desvios (overweight ou 

underweight) face à concorrência nos títulos. No último ponto é analisada a performance 

absoluta e relativa, face ao PSI20, da Caixagest e das suas concorrentes. 

A apresentação de fixed income dividiu-se em quarto pontos: Mercado Monetário; 

Taxa Juro & Governos; Mercado Crédito; Posicionamento.  

Na primeira parte da apresentação, o mercado monetário, são apresentados diversos 

gráficos com a evolução dos futuros sobre a Eonia (a um dia), da Euribor, a três meses, 

da REFI rate e das curvas alemã e americanas. Na segunda parte, taxa de juro & governos, 

são apresentados diversos gráficos com a evolução dos spreads de países periféricos, da 

comparação entre as yields de Espanha e Itália com as da Alemanha, para além de outros 

que levam à compreensão do comportamento do mercado e a perspectivar o que poderá 

ser o comportamento futuro. Na parte do mercado de crédito é representado o 

comportamento dos principais índices como o ITRAXX, XOVER e MAIN e uma 

comparação entre esses índices. É também exibido um gráfico com a evolução do número 

de novos emitentes num espaço temporal de dois anos. Na última parte da apresentação, 

é fundamentado, com base no exposto anteriormente, o posicionamento face ao mercado 

e é também feita uma pequena comparação com os principais concorrentes. 

Outro comité a que assisti foi o de Alocação. Este comité tem por finalidade 

recomendar a posição mais adequada em termos de pesos nas várias classes de activos, 

depois de analisar os mercados e os dados económicos. Assim, este comité divide-se em 

duas partes: Classes de Activos; e Recomendações. 

Na primeira parte é apresentada a performance dos mercados, as tendências e 

surpresas e o comportamento das taxas directoras. Para além disso, é efectuada uma 

análise mais detalha da classe de obrigações, nomeadamente, soberanos, spreads e 

defaults, comparativamente em termos de performance e risco. No final são expostas as 

recomendações de overweight, underweight ou neutral nas diversas classes. 



 

Leonor Beça Pereira 34 

Relatório de Estágio – Gestão de Carteiras de Activos de Fundos de Pensões 

 

Capítulo V – Conclusões, Principais Limitações e Sugestões 

para Futuros Trabalhos 

O balanço final desta experiencia é bastante positivo. Foram cinco meses de uma 

aprendizagem contínua e exigente que veio complementar a minha formação académica 

da melhor forma.  

Do trabalho de gestão de carteiras percebi que a volatilidade dos mercados está 

associada à incerteza e à maior dificuldade em estimar o potencial de retorno dos activos 

de risco. Existe uma maior pressão dos clientes para uma gestão mais prudente com mais 

foco no mercado monetário. Esta gestão prudente leva a uma preferência generalizada 

por parte dos investidores para depósitos a prazo em detrimento de aplicações com maior 

risco. Do trabalho que realizei sobre o Tracking Error posso concluir que há cada vez 

mais uma necessidade de análise e controlo mais detalho do impacto dos investimentos 

no Traking Error da carteira. 

A ligação com os conteúdos aprendidos ao longo do percurso académico foi uma 

constante. Foi-me permitido fazer a ponte entre a componente teórica e prática e por isso 

sinto que consolidei os conhecimentos. As unidades curriculares da área financeira, 

nomeadamente aquelas que introduzem os temas de acções, obrigações e gestão de 

activos foram de grande importância para a realização deste estágio.  

Destaco duas unidades curriculares que facilitaram a minha aprendizagem ao longo 

do estágio, elas são: Planeamento e Financiamento da Empresa e Gestão de Sistemas de 

Pensões de Reforma. Estas duas unidades curriculares deram-me as bases dos principais 

conceitos com os quais lidei durante estes cincos meses e foi interessantíssimo ver a 

aplicabilidade dos conceitos estudados na vida real. Também as unidades curriculares que 

lidam com os conceitos de Sharpe Ratio, Tranking Error, Information Ratio e Beta, por 

exemplo, foram relevantes, como é o caso de Mercados e Investimentos Financeiros.  

Esta experiência permitiu-me conhecer, falar e debater com pessoas especializadas e 

conceituadas nas mais diversas áreas o que me levou a reflectir sobre vários temas e a 

conhecer um pouco mais profundamente a área financeira, que tão vasta é. 

Foi enriquecedor ter realizado o estágio que, para além de valorizar o meu percurso 

académico, veio desenvolver as minhas capacidades de relacionamento num ambiente 

formal, como o mundo corporativo. 
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O início desta experiência foi talvez o momento mais complicado pelo desafio que 

foi apreender toda a informação que me foi disponibilizada. Desde os aspectos 

administrativos até aos conceitos mais práticos e necessários.  

Os aspectos administrativos de reporte aos vários departamentos com os quais 

trabalhei condicionaram de alguma forma o trabalho desenvolvido. Apesar de não terem 

sido uma componente de peso estes aspectos burocráticos retêm, por vezes, o tempo de 

um gestor de uma forma menos necessária. Muitas vezes esta componente acaba por ser 

mais desgastante pela falta de comunicação que se pode verificar, entre alguns 

departamentos, que acaba por se reflectir no trabalho diário de gestão. 

A compreensão de todos os conceitos com que lidei, em especial aqueles que não se 

relacionavam directamente com o tema do trabalho, como sejam as várias classes de 

activos foi algo que me limitou um pouco no princípio. Esta limitação foi superada ao 

longo dos 5 meses de trabalho por serem conceitos com os quais passei a lidar 

diariamente.  

Outra componente que me desafiou foi compreender a ligação entre a divulgação de 

determinadas notícias e dados económicos e o seu efeito no comportamento dos 

mercados. Foi algo menos intuitivo nos primeiros meses mas que, com o tempo, se veio 

a demonstrar ser relevante para a gestão diária, pois se nos conseguirmos antecipar ao 

mercado poderemos ter ganhos consideráveis.  

Recomendo a opção por um estágio curricular a todos que por ela possam optar. É o 

complemento ideal para o final da vida académica e a melhor forma de consolidar todos 

os conhecimentos adquiridos ao longo desta. Para além disso valoriza-nos em termos 

pessoais e torna-nos melhores profissionais. 

A área dos FP é uma área muito interessante para a investigação pelos problemas com 

que se debate nos dias de hoje, pelo carácter social de enorme relevância e pelo desafio 

que será encontrar uma solução equilibrada. É uma área de estudo em constante evolução 

e que irá, num futuro próximo, precisar de uma resposta eficaz aos seus problemas. 
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Capítulo VII – Anexos  

 
Anexo 1 
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Anexo 2 

 
Blake (2003) refere que podemos definir um PBD em função de um PCD. Um 

PBD será um PCD mais uma opção put (emitida pelo associado) menos uma opção call 

(emitida pelo contribuinte).  

 Call Option 

Put Option 

 Compra Venda 

Compra  X 

Venda X  

 

Analisando a matriz apresentada podemos concluir que o beneficiário se coloca 

numa posição longa na put option e numa posição curta numa call option. Assim, 

escrevendo algebricamente verificamos que: 

 

 

Analisando o gráfico 15 podemos concluir que o valor presente de um PBD na 

data de reforma não depende do valor dos activos do fundo, enquanto que observando o 

gráfico 14 tiramos a conclusão contrária, que o valor presente de um PCD depende 

inteiramente do valor dos activos do fundo. 

 
Figura 15 - Plano Benefício Definido vs Plano Contribuição Definida  

Fonte: Blake (2003) 

O gráfico 16 demonstra como se pode replicar um PBD usando uma put option 

longa (+P) e uma call option curta (-C) ambas com o mesmo preço de exercício, que neste 

caso é igual ao valor presente do PBD na idade de reforma do membro. A put option é 

PBD=PCB + LP + SC 
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detida pelo membro do plano e vendida pelo associado. A call option é, por oposto, detida 

pelo associado e vendida pelo membro do plano. Na data de reforma do membro, que 

coincide com a data de termo da opção, se uma das opções estiver in-the-money20, será 

exercida. No caso do valor dos activos do fundo ser menor que o preço de exercício, de 

tal forma que o plano está com um défice actuarial, o membro vai exercer a sua put option 

contra a do associado que vai ter que fazer um pagamento deficitário (deficiency payment) 

correspondente ao valor de (L-A). Se, por outro lado, o valor dos activos do fundo for 

maior que o preço de exercício, de tal forma que o plano tem um excedente actuarial, o 

associado vai exercer a sua call option contra a do membro e vai recuperar o excedente 

no valor de (A-L). Tudo isto leva a concluir que, do ponto de visto do membro, um PBD, 

fully funded, não tem risco. 

 

Figura 16 - PBD vs Options  

Fonte: Blake (2003) 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Aplica-se o termo in-the-money quando vale a pena exercer a opção pois o seu preço de exercício está a baixo do 

preço de mercado, numa call option e acima do preço de mercado numa put option. 
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Anexo 3 
  

Conferência Schroders – 14 de Fevereiro de 2012 

Oradores:  

Chief Economist - Keith Wade;  

Head of US multi Sctor Fixed Income - David Harris;  

Client Portfolio Manager, QEP Investment Team - Tim Matthews;  

Country Head & Head of Distribution - Eduardo Mendes;  

Head of US Large Cap Equities - Joanna Shatney;  

Head of European Equities - Rory Bateman. 

 

Programa: 

  

 

    

09.00 

 

 

Registo e Café 

Salão Pedro Leitão 

09.30 Boas-vindas 
Carla Bergareche, Directora Geral 

09.40 Economic Outlook 

Keith Wade, Chief Economist 

10.10 US Fixed Income 
David Harris, Head of US Multi-Sector Fixed 

Income 

10.40 Global Equities  

Tim Matthews, Senior Portfolio Manager, QEP 

11.10 Coffee break 

11.40 Brazilian Equity 
Eduardo Mendes, Brazil Country Head 

12.10 US Equities  
Joanna Shatney, Head of US Large Cap Equities 

12.40 European Equities 

Rory Bateman, Head of European Equities 

13.10 Encerramento 

Pedro Assis, Subdirector Geral   

13.30 Almoço 

Sala Fernando Pessoa 

 

 

 

 

 

 

https://www.schrodersevents.com/SCHRODERS/media/uploaded/EVSCHRODERS/event_470/w40971%20LISBON%20SPRING%202012%20Client%20Agendv2.pdf
https://www.schrodersevents.com/SCHRODERS/media/uploaded/EVSCHRODERS/event_470/w40971%20LISBON%20SPRING%202012%20Client%20Agendv2.pdf
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Conferência Schroders – 14 de Fevereiro de 2012 - Continuação 

Resumo: 

A Conferência começou com uma breve declaração de boas-vindas por parte 

da Directora-Geral Ibérica Carla Bergareche.  

De seguida falou o Economista Keith Wade que apresentou o Economic 

Outlook 2012. A sua apresentação baseou-se muito na exibição de gráficos 

demonstrando aquilo que aconteceu em 2011, ou seja, uma clara desaceleração da 

economia mundial nesse ano, contudo mais estável do que em 2007/2008, e com base 

nesses acontecimentos expôs o que poderá acontecer em 2012. A principal conclusão 

a tirar é que 2012 será um ano de crescimento económico moderado.  

David Harris, o segundo orador, falou do valor e da volatilidade do mercado 

das obrigações americanas. David apresentou as três influências chave para o ano de 

2012 no mercado accionista americano. Estas serão: crescimento económico positivo, 

mas moderado e desigual; tendências de alavancagem ainda ditam o valor; e liquidez e 

volatilidade vão manter um papel dominante na construção de carteiras.  

O terceiro orador foi Tim Matthews que falou sobre Acções Globais. Esta 

apresentação foi um pouco diferente das anteriores visto que enunciou as estratégias 

usualmente utilizadas sem prever qualquer Outlook para o mercado de acções em 2012. 

Tim Matthews apresentou as três “sabedorias convencionais” que existem no mercado. 

Depois referiu alternativas para estas “sabedorias convencionais”, apresentando em 

forma de síntese diferentes estratégias para diferentes tipos de clientes.  

O quarto orador foi Eduardo Mendes que veio fazer uma apresentação sobre o 

mercado acções brasileiro. Esta apresentação demonstrou o desenvolvimento do Brasil 

como uma das maiores potências económicas e financeiras a nível mundial. Foram 

salientadas várias razões para os investidores acreditarem no crescimento sustentado 

do Brasil e porquê investir no Brasil.  

O quinto orador foi Joanna Shatney que apresentou o mercado de acções nos 

EUA. Começou por expor, de forma muito sucinta, razões para se investir nos EUA. 

De seguida apresentou algumas expectativas para o ano 2012 na economia americana, 

contrapondo o mundo empresarial americano com a economia americana. Depois 

referiu-se a dados de 2011, como o desemprego, o mercado imobiliário e a produção 

industrial. Foi também abordado o tema das eleições presidenciais nos EUA e como o 

mercado costuma reagir nesse período.  
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O sexto, e último orador, foi Rory Bateman que fez uma apresentação sobre 

acções europeias. Começou por expor o motivo por que escolheu a Europa e comparou-

a com algumas das maiores potências mundiais, demonstrando que não existem 

diferenças significativas entre elas e, principalmente, que em alguns indicadores a 

Europa, mais concretamente a Zona Euro, tem melhor performance.  

Esta oportunidade foi de enorme importância para o conhecimento de termos 

específicos da cultura financeira, para a compreensão do funcionamento da economia 

e dos mercados financeiros numa altura de grande instabilidade. Aprendi muito ao 

assistir a esta conferência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Leonor Beça Pereira 45 

Relatório de Estágio – Gestão de Carteiras de Activos de Fundos de Pensões 

 

Anexo 4 
 

Formação Iniciação Bloomberg – 17 de Fevereiro de 2012 

Formador: Drº Geraldo Chan 

Resumo: 

Esta formação consistiu em indicar-me as funções mais gerais da Bloomberg, como 

procurar índices, acções, obrigações, indicadores económicos, fundos, entre outros. 

Aprendi alguns comandos básicos que ajudam nas pesquisas que posso precisar de 

fazer e como procurar as principais notícias diárias de economia, obrigações, acções e 

todo o tipo de instrumentos financeiros. Para além disso aprendi a criar gráficos e 

estudos que possam servir para futuras apresentações. Foi uma formação que me foi 

muito útil ao longo de todo o estágio e com a qual consegui aprofundar conhecimentos 

de mercados financeiros. A título de exemplo, mostro aqui alguns dos comandos mais 

importantes e úteis que me foram ensinados. Para a pesquisa de índices basta escrever 

Index e aparece uma página, como a apresentada em baixo, onde tenho várias opções 

de pesquisa para encontrar aquele índice que eu procuro.  

 

Figura 17 - Menu Equity  

Fonte: Bloomberg 

O mesmo acontece com acções, obrigações e fundos, apenas tenho de escreve 

Equities, Bonds ou Funds e aparece uma página, em género de menu, que me 

direcciona para aquilo que eu quero. 

Para a pesquisa de notícias caso queira saber a evolução dos mercados de acções 

insiro o código WEI, para a evolução dos mercados de obrigações insiro o código WB, 

para notícias de economia insiro o código TOP ECO. Para exemplificar apresento uma 

imagem da evolução do mercado obrigacionista no dia 7 de Março de 2012. 
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Figura 18 - Evolução do Mercado Obrigacionista  

Fonte: Bloomberg 

Esta formação foi da maior importância para o trabalho que desenvolvi ao longo do 

estágio. Os conhecimentos que adquiri revelaram de enorme utilidade. 
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Anexo 5 
 

Formação Bloomberg e Excel – 22 de Fevereiro de 2012 

Formador: Dr.ª Susana Barbosa 

Resumo: 

Esta formação começou por me mostrar o layout da Bloomberg no Excel e quais as 

opções que me são dadas num acesso directo entre Excel e Bloomberg. 

A primeira parte desta formação deu-me a conhecer como posso importar a 

informação da Bloomberg directamente através do Excel e que tipo de informação se 

pode importar. O Excel dá a oportunidade de importar, através do Wizard Bloomberg, 

informação histórica, do próprio dia, escrita e momentânea (actualizada ao minuto).  É 

possível escolher entre acções, obrigações, índices entre outras opções no que se refere 

ao tipo de security pretendido. Existe ainda um painel de variadas opções onde se pode 

definir, por exemplo, o período de informação (semanal, diária, mensal, anual, 

semestral, etc.) e como aparece a informação (vertical ou horizontal). Aprendi também 

a importar a informação manualmente através da introdução de três funções no Excel. 

Com elas é possível fazer o mesmo que se faz com o Wizard Bloomberg apenas de 

forma manual. Na segunda parte da formação aprendi a importar a informação a partir 

do terminal Bloomberg. Desta maneira consegue-se extrair a informação que pretendo 

para o Excel através do terminal Bloomberg, posso fazer isso arrastando com o rato a 

informação seleccionada até um documento Excel ou posso, se me for dada essa 

hipótese, através de uma opção na página Bloomberg importar a informação. Contudo 

esta hipótese tem a desvantagem de manter a informação estática e ser necessário, caso 

eu queira, ir introduzir no Excel a função correcta para que a informação seja 

actualizada automaticamente. 

De forma exemplificativa apresento as funções com mais importância e qual a sua 

utilização. A função “=bdp(tiker;Campo Info (Preço,Rating))” serve para obter dados 

correntes, a função “=bdh(ticker, campo, start date, end date)” serve para obter dados 

históricos e a função “CIE_DES_BULK” serve para obter informação escrita em vez 

de numérica. Estas são as funções com mais importância e mais gerais que esta 

formação me deu a conhecer.  

Sem dúvida que esta formação foi muito útil para o trabalho que vim a desenvolver 

pois utilizei de forma semanal os conhecimentos aqui adquiridos. 
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Anexo 6 
 

Agências de Rating 

Classificação de Rating 

Moody’s S&P Fitch  

Longo 

Prazo 

Curto 

Prazo 

Longo 

Prazo 

Curto 

Prazo 

Longo 

Prazo 

Curto 

Prazo 

 

Aaa 

P1 

AAA 

A-1+ 

AAA 

F1+ 

Prime 

Aa1 AA+ AA+ 

High Grade Aa2 AA AA 

Aa3 AA- AA- 

A1 A+ 
A-1 

A+ 
F1 

Upper Medium Grade A2 A A 

A3 
P2 

A- 
A-2 

A- 
F2 

Baa1 BBB+ BBB+ 

Lower Medium Grade Baa2 
P3 

BBB 
A-3 

BBB 
F3 

Baa3 BBB- BBB- 

Ba1 

Not 

Prime 

BB+ 

B 

BB+ 

B 

Non-Investment Grade 

Speculative 
Ba2 BB BB 

Ba3 BB- BB- 

B1 B+ B+ 

Highly Speculative B2 B B 

B3 B- B- 

Caa1 CCC+ 

C CCC C 

Substantial Risk 

Caa2 CCC Extremely Speculative 

Caa3 CCC- 
In default with little 

prospect of recovery Ca 
CC 

C 

C 

D - 

DDD 

- In Default - DD 

- D 
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Anexo 7 

Desenvolvimento da expressão RA  RP  RB em termos matriciais. 

RA WP

T
RP WB

T
RB    

  RA WP

T RP WB

T RB  WB

T
(RP  RB )WB

T
(RP  RB )WP

T RB WP

T RB
     

  RA  (WP

T
WB

T
)RB WB

T
(RP  RB ) (W

T

P W
T

B )(RP  RB )    

  RA  (WP WB )
T

RB WB

T
(RP  RB ) (WP WB )

T
(RP  RB )  

A primeira parcela representa os ganhos em Alocação: (WP WB )
T

RB . 

A segunda parcela representa os ganhos de Selecção: WB

T
(RP  RB ) . 

A terceira parcela representa os ganhos de Interacção: (WP WB )
T

(RP  RB ) . 

Onde RA  é o vector de rendibilidades activas, Rp  é o vector de rendibilidades das 

classes de activos no portfolio, RB é o vector das rendibilidades das classes de activos no 

benchmark, W é o vector de pesos das classes (no benchmark e no portfolio). T indica a 

matriz transposta. 

Note-se que W
T
 R  WiRi

i1

n

 . 
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Glossário 

 

Plano de Pensões – programa que define as condições em que se constitui o direito ao 

recebimento de uma pensão a título de reforma por invalidez, por velhice ou ainda em 

caso de sobrevivência ou de qualquer contingência equiparável; 

Fundo de Pensões – património autónomo exclusivamente afecto à realização de um ou 

mais PP; 

FP Abertos – aqueles em que não é exigida a existência de qualquer vínculo entre os 

diferentes aderentes ao fundo, dependendo a respectiva adesão unicamente da aceitação 

por parte da entidade gestora; 

FP Fechados – aqueles que dizem respeito apenas a um associado ou, existindo vários 

associados, tem de haver um vínculo de natureza empresarial, associativo, profissional 

ou social entre os membros, sendo também necessário o consentimento destes para a 

inclusão de novos associados no fundo; 

Associado – pessoa colectiva cujos PP são objecto de financiamento por um FP; 

Participante – pessoa singular em função de cujas circunstâncias pessoais e profissionais 

se definem os direitos consignados no PP, independentemente de contribuir ou não para 

o seu financiamento; 

Contribuinte – pessoa singular que contribui para o fundo ou a pessoa colectiva que 

efectua contribuições em nome e a favor do participante; 

Beneficiário – pessoa singular com direito aos benefícios estabelecidos no PP, tendo ou 

não sido participante; 

Aderente – pessoa singular ou colectiva que adere a um FP aberto; 

 


