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RESUMO 

Um dos principais desafios que se colocam para o futuro é encontrar uma forma sustentável de 

financiamento do sistema público de Segurança Social, em especial das pensões, num contexto em 

que a idade média da população tende a subir e a proporção de activos face aos reformados tende 

a descer. Tendo em conta a incerteza ligada à sustentabilidade financeira da Segurança Social a 

longo prazo, os fundos de pensões representam cada vez mais um papel fundamental na 

constituição de poupança para a reforma, bem como um meio de desenvolvimento do mercado 

financeiro e de capitais. 

A legislação e as novas normas de contabilidade, resultantes da transposição das directivas 

comunitárias, apresentam grandes desafios aos fundos de pensões, pois estão cada vez mais 

exigentes, impondo uma maior atenção para a volatilidade do excedente e sendo menos tolerantes 

ao sub-financiamento. Estas alterações levam a uma focalização e crescente importância das 

técnicas de Asset and Liability Management (ALM). 

A aplicação das novas regras faz com que os planos de benefício definido se tornem cada vez mais 

dispendiosos, levando a que as empresas optem por planos de contribuição definida. O objectivo 

deste trabalho é tentar apresentar soluções para a mitigação parcial do risco associado àquele tipo 

de planos de pensões, através da aplicação de técnicas de ALM, em particular, da importante 

Análise Média-Variância. 

O presente texto aborda quer os conceitos básicos inerentes à constituição de planos de pensões, 

quer os aspectos associados à gestão dos fundos de pensões necessários à concretização dos 

referidos planos. A entidade gestora deve assegurar que os activos que integram o património de 

cada fundo de pensões são adequados às responsabilidades decorrentes do plano de pensões, 

devendo para o efeito ter em conta: a natureza dos benefícios previstos, o horizonte temporal das 

responsabilidades, a política de investimento estabelecida e os riscos a que os activos financeiros 

estão sujeitos e, por fim, o nível de financiamento das responsabilidades. 

Palavras-chave: Mitigação do Risco, Plano de Pensões, ALM, Análise Média-Variância  
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ABSTRACT 

One of the main challenges for the future is to find a sustainable way of funding the Social 

Security public system, especially pensions, in a context where the average age of the population 

tends to rise and the proportion of actives over pensioners tends to decrease. Given the 

uncertainty in the long term financial sustainability of Social Security, pension funds represent an 

increasingly vital role in building savings for retirement, as well as a means of financial and capital 

market development. 

The new legislation and accounting standards, resulting from the transposition of EU directives, 

present major challenges to pension funds because they are more and more demanding, requiring 

greater attention to the volatility of the surplus and being less tolerant to under-funding. These 

changes lead to a growing importance of the Asset and Liability Management (ALM) techniques. 

The new rules make defined benefit plans to become more expensive, prompting companies to 

choose defined contribution plans. The aim of this paper is to present partial solutions to mitigate 

the risk associated with that type of pension plans, by applying ALM techniques, particularly, by 

means of the essential Mean-Variance Analysis. 

This text addresses both the basic concepts inherent to the creation of pension plans, or aspects 

associated with the management of pension funds necessary to implement those plans. The fund 

manager shall ensure that the assets of each pension fund liabilities are appropriate to the pension 

plan, and therefore shall take into account: the nature of benefits, the time horizon of liabilities, 

the investment policy established and the risks to which financial assets are subject, and finally the 

level of funding.   

 

Key-words: Risk Mitigation, Pension Plan, ALM, Mean-Variance Analysis. 
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1 OS FUNDOS DE PENSÕES 

1.1 ENQUADRAMENTO 

1.1.1 Os três pilares do sistema de reforma 

Em Portugal, nos termos da Lei n.º 4/2007, de 16 de Janeiro – Lei de Bases do Sistema de 

Segurança Social – o chamado Sistema Complementar compreende: 

- um regime público de capitalização e 

- regimes complementares de iniciativa colectiva e de iniciativa individual. 

Os regimes complementares são reconhecidos como instrumentos significativos de protecção e de 

solidariedade social, concretizada na partilha das responsabilidades sociais, devendo o seu 

desenvolvimento ser estimulado pelo Estado, através de incentivos considerados adequados. 

O Sistema de Previdência em Portugal assenta no modelo dos três pilares, que associa o 

financiamento das prestações sociais a três figuras na sociedade: Estado (1.º pilar), Empresas (2.º 

pilar) e Particulares (3.º pilar). 
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O primeiro pilar é a Segurança Social e abrange a gestão pública do sistema de pensões com 

benefícios definidos e financiamento pay-as-you-go, o que significa que os benefícios são 

financiados directamente pelas contribuições da população activa, baseando-se no princípio da 

solidariedade. 

O segundo pilar é constituído por regimes complementares de iniciativa colectiva, que são de 

instituição facultativa a favor de um determinado grupo de pessoas, integrando-se nestes os 

regimes profissionais complementares. Abrangem os trabalhadores por conta de outrem de uma 

empresa, de grupos de empresas ou de outras entidades empregadoras de um sector profissional 

ou interprofissional e os trabalhadores independentes. São financiados pelas entidades 

empregadoras, sem prejuízo de eventual pagamento de quotizações pelos trabalhadores por conta 

de outrem, ou pelos trabalhadores independentes. 

O terceiro pilar é constituído por regimes complementares de iniciativa individual, que são de 

instituição facultativa, assumindo, entre outras, a forma de planos de poupança-reforma, de 

seguros de vida, de seguros de capitalização e de modalidades mutualistas. 

1.1.2 Segurança Social vs. fundos de pensões 

O desenvolvimento dos fundos de pensões, ou de quaisquer outros esquemas complementares da 

Segurança Social, na esfera privada, está directamente dependente das características do sistema 

público. Quanto menor for a fatia assegurada pelo Estado, maior será a necessidade de recorrer a 

alternativas. Uma das principais razões por que não se tem assistido a um maior crescimento do 

mercado de fundos de pensões em Portugal é precisamente o facto de o sistema de Segurança 

Social português ser considerado "generoso", não obstante as críticas e os defeitos que lhe são 

apontados. 

É hoje ponto assente que o Estado não poderá, a médio prazo, continuar a garantir reformas ao 

nível dos valores actuais. Os fundos de pensões são certamente parte muito importante da solução 

para este grave problema: 

• A constituição de um complemento de reforma passou a ser uma necessidade; 

• As empresas passam a ter um papel efectivamente importante no desempenho das suas 

responsabilidades sociais; 

• Cada pessoa individualmente sentirá necessidade de constituir o seu complemento de 

reforma logo a partir do início da vida activa. 
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As medidas recentemente postas em prática e as outras que se afiguram como iminentes 

despoletam receios junto da população e, ao fazê-lo, contribuem para uma maior 

consciencialização quanto à necessidade de, durante a vida activa, se afectar uma parte do 

rendimento disponível a produtos destinados a financiar o período pós-activo.  

Neste sentido assiste-se também ao envolvimento cada vez maior das empresas, para quem está 

reservado um papel de especial relevo nesta matéria. Os fundos de pensões são actualmente parte 

integrante dos modernos esquemas de remuneração, constituindo um meio eficaz quer na 

motivação, quer na captação e manutenção de quadros. 

A oferta de complementos de reforma pelas entidades empregadoras faz, hoje em dia, parte das 

modernas práticas de gestão de recursos humanos. Ao longo das últimas décadas, o conceito de 

responsabilidade social das empresas tem sido reforçado e tem levado os gestores a preocuparem-

-se com o papel desempenhado pelas organizações na sociedade. 

A decisão de poupar, utilizando os fundos de pensões como veículo financeiro, passa por uma 

tomada de consciência inequívoca quanto à necessidade de acautelar um complemento de 

reforma. Trata-se de ambicionar uma reforma condigna no futuro, uma ambição de longo prazo 

que carece de uma decisão hoje. Os benefícios serão visíveis quer para as empresas, quer para os 

trabalhadores. 

Existe sobre este tema uma profusão de trabalhos publicados, alguns dos quais sobre a realidade 

portuguesa. Podem citar-se, por exemplo, António, S. (2009), Garcia, T. (2009), Marques, P. 

(2009), Martinho, R. (2009), Pereira da Silva, C. et al. (2004), Pereira da Silva, C. (2009), Rosa, E. 

(2009). Relativamente a outras realidades, veja-se também por exemplo Gonzalez-Eiras, M. e 

Niepelt, D. (2008); Jimeno, J. et al. (2007); Boldrin, M. et al.  (1999); Bongaarts, J. (2004); Fehr, 

H. and Habermann, C. (2006); Kuné, J. (2008); Milonas, N.T. et al. (2009); Moscarola, F. and 

Fornero, E. (2009) e Robalino, D. and Bodor, A. (2009). 

1.2 ALGUNS CONCEITOS 

Um fundo de pensões é um património autónomo exclusivamente afecto à realização de um ou 

mais planos de pensões, que se definem como programas que estabelecem as condições em que 

se constitui o direito ao recebimento de uma pensão. As contingências que podem conferir direito 

ao recebimento de uma pensão são a pré-reforma, a reforma antecipada, a reforma por velhice, a 

reforma por invalidez e ainda em caso de sobrevivência, entendendo-se estes conceitos nos 

termos definidos no respectivo plano de pensões. 
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1.2.1 Intervenientes num fundo de pensões 

Num fundo de pensões, para além da sociedade gestora e das entidades de supervisão, intervêm 

diversas entidades, definidas no Decreto-Lei n.º 12/2006 de 20 de Janeiro - lei que regula a 

constituição e o funcionamento dos fundos de pensões e das entidades gestoras que os podem 

gerir – da seguinte forma: 

• Associado: pessoa colectiva cujos planos de pensões são objecto de financiamento por um 

fundo de pensões. 

• Participante: a pessoa singular em função de cujas circunstâncias pessoais e profissionais se 

definem os direitos consignados no plano de pensões, independentemente de contribuir ou não 

para o seu financiamento. 

• Contribuinte: a pessoa singular que contribui para o fundo ou a pessoa colectiva que efectua 

contribuições em nome e a favor do participante. 

• Beneficiário: a pessoa singular com direito aos benefícios estabelecidos no plano de pensões, 

tenha ou não sido participante. 

1.2.2 Tipos de planos de pensões 

Os planos podem, com base no tipo de garantias estabelecidas, classificar-se em: 

• Planos de benefício definido, quando os benefícios se encontram previamente definidos e 

as contribuições são calculadas de forma a garantir o pagamento desses benefícios;  

• Planos de contribuição definida, quando as contribuições são previamente definidas e os 

benefícios são determinados em função do montante das contribuições entregues e dos 

respectivos rendimentos acumulados;  

• Planos mistos, quando se conjugam as características dos planos de benefício definido e de 

contribuição definida. 

Com base na forma de financiamento, os planos podem classificar-se em: 

• Planos contributivos, quando existem contribuições dos participantes; 

• Planos não contributivos, quando o plano é financiado exclusivamente pelo associado. 

Relativamente à aquisição de direitos, tem-se: 

• Planos com direitos adquiridos, quando o acesso aos benefícios do plano se mantém após 

a quebra do vínculo laboral com o associado.  

• Planos sem direitos adquiridos, quando o acesso aos benefícios do plano é anulado após a 

quebra do vínculo laboral com o associado.  
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Quanto às formas de adesão: 

• Planos com adesão obrigatória, quando o plano abrange, obrigatoriamente, todos os 

colaboradores, sem que estes tenham possibilidade de escolha. 

• Planos com adesão facultativa, quando o colaborador pode decidir sobre a sua inclusão no 

plano. 

Relativamente à ligação com a Segurança Social, podem classificar-se em: 

• Independentes ou não integrados, quando os benefícios estabelecidos no plano de 

pensões são totalmente independentes do benefício estabelecido pela Segurança Social. 

• Complementares, quando os benefícios estabelecidos no plano de pensões complementam 

explicitamente o benefício estabelecido pela Segurança Social. 

1.2.3 Tipos de fundos de pensões 

Os fundos de pensões podem revestir a forma de fundos fechados ou abertos: 

• Um fundo de pensões é fechado quando respeita apenas a um associado ou, existindo 

vários associados, quando existir um vínculo de natureza empresarial, associativo, profissional 

ou social entre os mesmos, e seja necessário o acordo destes para a inclusão de novos 

participantes no fundo; 

• Um fundo de pensões é aberto quando não exigir a existência de qualquer vínculo entre os 

diferentes aderentes ao fundo, dependendo a adesão ao fundo unicamente de aceitação pela 

entidade gestora, podendo ser esta efectuada de forma colectiva ou individual. 

Os fundos fechados podem ser constituídos por iniciativa de uma empresa ou grupos de empresas, 

de associações, designadamente de âmbito sócio-profissional, ou por acordo entre associações 

patronais e sindicais. Os fundos de pensões abertos podem ser constituídos por iniciativa de 

qualquer entidade autorizada a gerir fundos de pensões, sendo subscritos por iniciativa de uma 

pessoa individual. 

Os planos de pensões a financiar através de fundos de pensões fechados ou adesões colectivas a 

fundos de pensões abertos podem ser de benefício definido, de contribuição definida ou mistos. Os 

planos de pensões a financiar através da adesão individual a um fundo de pensões aberto só 

podem ser de contribuição definida. 
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1.3 ESTRUTURAS DE GOVERNAÇÃO 

De acordo com a legislação em vigor e as normas emitidas pela entidade de supervisão, as 

principais estruturas de governação dos fundos de pensões definem-se da seguinte forma: 

A entidade gestora 

A entidade gestora, no exercício das suas funções, age de modo independente e no exclusivo 

interesse dos associados, participantes e beneficiários. Deve exercer as funções que lhe competem 

segundo critérios de elevada diligência e competência profissional, e actuar de forma célere e 

eficaz na colaboração com as demais estruturas de governação dos fundos de pensões e na 

prestação da informação exigida nos termos da lei. A sociedade gestora deve dispor de adequada 

margem de solvência e de fundo de garantia compatível.  

Depositário 

Os títulos e os outros documentos representativos dos valores mobiliários que integram o fundo de 

pensões devem ser depositados numa ou várias instituições de crédito autorizadas à recepção de 

depósitos, ou outros fundos reembolsáveis, ou em empresas de investimento autorizadas à 

custódia de instrumentos financeiros por conta de clientes, desde que estabelecidas na União 

Europeia. 

Comissão de acompanhamento 

O cumprimento do plano de pensões e a gestão do respectivo fundo de pensões, no caso de 

fundos de pensões fechados e de adesões colectivas aos fundos de pensões abertos que abranjam 

mais de 100 participantes, beneficiários ou ambos, são verificados por uma comissão de 

acompanhamento do plano de pensões constituída por representantes do associado e dos 

participantes e beneficiários. 

Actuário responsável 

Deve ser nomeado, pela entidade gestora, um actuário responsável para cada plano de pensões 

de benefício definido ou misto. São funções do actuário responsável certificar: 

• As avaliações actuariais e os métodos e pressupostos usados para efeito da determinação das 

contribuições; 

• O nível de financiamento do fundo de pensões e o cumprimento das correspondentes 

disposições vigentes em matéria de solvência; 

• A adequação dos activos que constituem o património do fundo de pensões às 

responsabilidades previstas no plano de pensões; 

• O valor das responsabilidades totais para efeitos de determinação da existência de um eventual 

excesso de financiamento. 
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1.4 MECANISMOS DE GOVERNAÇÃO 

1.4.1 Gestão de riscos 

As entidades gestoras de fundos de pensões devem implementar e manter políticas e 

procedimentos que lhes permitam identificar, avaliar e gerir continuamente todos os riscos 

internos e externos que sejam significativos, nomeadamente os riscos operacionais e financeiros. 

A gestão de riscos é um processo contínuo, o seu objectivo consiste na identificação, avaliação, 

mitigação, monitorização e controlo de todos os riscos a que a entidade gestora e os fundos de 

pensões por si geridos se encontram expostos, tanto a nível interno como externo. Procura-se 

assim assegurar que tais riscos se mantêm numa dimensão que não afecte significativamente a 

respectiva situação financeira e os interesses dos participantes e beneficiários dos fundos de 

pensões.  

Um sistema de gestão de riscos adequado deve tomar em consideração os riscos directamente 

associados à actividade de gestão de fundos de pensões e os riscos relevantes subjacentes a essa 

actividade. 

No que respeita à entidade gestora: 

a) Risco de investimento: risco decorrente da garantia de um rendimento mínimo a um fundo de 

pensões por si gerido; 

b) Risco operacional: risco de perdas resultantes de inadequação ou falha nos procedimentos 

internos, pessoas, sistemas ou até de eventos externos à entidade gestora. 

No que respeita aos fundos de pensões geridos: 

a) Riscos específicos do plano de pensões: riscos inerentes aos benefícios estabelecidos, 

associados à mortalidade ou longevidade das populações abrangidas, à ocorrência de 

situações de invalidez, à rotação da população de participantes, à passagem às situações de 

reforma antecipada ou pré-reforma e ao grau de dependência dos benefícios dos regimes de 

Segurança Social; 

b) Risco de mercado: risco de movimentos adversos no valor de alguns activos do fundo de 

pensões, associados a variações dos mercados de capitais, dos mercados cambiais, das taxas 

de juro e do valor do imobiliário; está também relacionado com o risco de mismatching entre 

activos e responsabilidades, e ainda os riscos associados ao uso de instrumentos financeiros 

derivados, ou de produtos equiparáveis; 
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c) Risco de crédito: risco de incumprimento ou de alteração na qualidade creditícia dos 

emitentes de valores mobiliários aos quais o fundo de pensões está exposto, bem como dos 

devedores prestatários, mediadores, participantes, beneficiários e resseguradores que com ele 

se relacionam; 

d) Risco de concentração: risco que resulta de uma elevada exposição do fundo a determinadas 

fontes de risco, tais como categorias de activos ou tipos de benefícios, com potencial de 

perda suficientemente elevado para afectar de forma material a situação financeira ou de 

solvência do fundo; 

e) Risco de liquidez: risco que advém da possibilidade do fundo de pensões não deter activos 

com liquidez suficiente para fazer face aos requisitos de fluxos monetários necessários ao 

cumprimento das responsabilidades assumidas para com os beneficiários, à medida que se 

vencem. 

O processo de identificação, avaliação, mitigação, monitorização e controlo de riscos deve 

assegurar o desenvolvimento, a implementação e a manutenção dos procedimentos, 

organizacionais e de controlo necessários à gestão prudente dos riscos a que a entidade gestora e 

os fundos de pensões se encontram expostos. 

O sistema de gestão de riscos deve incluir análises qualitativas e quantitativas adequadas de risco. 

Deve assim incluir a realização de exercícios de stress test que permitam a determinação, quer 

individualmente, quer de forma agregada, da probabilidade da entidade gestora e dos fundos de 

pensões por si geridos cumprirem os seus compromissos face a desenvolvimentos adversos dos 

diferentes factores de risco, num dado horizonte temporal. 

1.4.2 Controlo interno 

O controlo interno tem como objectivo assegurar: 

a) A eficiência e a eficácia das operações; 

b) A existência e prestação de informação fiável e completa; 

c) A eficiência do sistema de gestão de riscos; 

d) Uma correcta e adequada avaliação dos activos e responsabilidades; 

e) Um desempenho prudente da actividade; 

f) O cumprimento da legislação e demais regulamentação. 
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O sistema de controlo interno deve ter por base um eficiente sistema de gestão de riscos, 

actividades de controlo e procedimentos de monitorização apropriados, e claramente definidos, 

suportados por uma estrutura organizacional adequada. 

1.4.3 Composição dos activos 

Na composição do património dos fundos de pensões, as entidades gestoras devem ter em conta o 

tipo de responsabilidades que aqueles se encontram a financiar, de modo a garantir a segurança, 

o rendimento, a qualidade e a liquidez dos respectivos investimentos, assegurando uma 

diversificação e dispersão prudente das aplicações, sempre no melhor interesse dos participantes e 

beneficiários. 

A política de investimentos é o instrumento que permite a gestão do resultado financeiro, pois 

define os investimentos em carteira, de modo a atingir os objectivos de rentabilidade e risco. São 

definidos objectivos para a composição dos activos em carteira, objectivos de maturidades de 

investimento, níveis de rating, graus de liquidez e níveis de exposição a diferentes moedas, 

incidência geográfica dos principais mercados e sectores alvo, bem como regras de utilização de 

instrumentos financeiros derivados e de operações de reporte e de empréstimos de valores. São 

também definidas medidas de referência relativas à rentabilidade e ao risco, estabelecidas como 

padrão de comparação para a análise do desempenho da gestão de investimentos. 

A definição da política de investimentos está condicionada pelo enquadramento económico, mas 

está fundamentalmente dependente do tipo de responsabilidades assumidas pela entidade gestora 

perante os seus clientes.  
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2 ADEQUAÇÃO ENTRE ACTIVOS FINANCEIROS E 

RESPONSABILIDADES 

2.1 ENQUADRAMENTO 

A entidade gestora deve assegurar que os activos que integram o património de cada fundo de 

pensões são adequados às responsabilidades decorrentes do plano de pensões, devendo para o 

efeito ter em conta: a natureza dos benefícios previstos, o horizonte temporal das 

responsabilidades, a política de investimento estabelecida e os riscos a que os activos financeiros 

estão sujeitos e, por fim, o nível de financiamento das responsabilidades. 

Deverá ser analisada a adequação da política de investimentos face ao normativo em vigor e às 

características do fundo de pensões, bem como se lhe está a ser dado o respectivo cumprimento, 

analisando a composição da carteira de activos e a sua evolução e efectuando a comparação da 

estrutura da carteira com o benchmark definido, caso exista. 

A entidade gestora deve utilizar os métodos ou técnicas que considerar mais adequados com o 

objectivo de garantir, com elevado nível de razoabilidade, que oscilações desfavoráveis no valor do 

património não põem em causa o pagamento das responsabilidades assumidas. 
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A modelação dos cash flows futuros é necessária para muitas finalidades, nomeadamente, a 

avaliação da solvência, o nível de financiamento do fundo de pensões e a determinação da futura 

taxa de contribuição, de forma a fundear as responsabilidades inerentes ao plano de pensões. Em 

traços gerais, os cash flows de entradas consistem nas contribuições e no rendimento enquanto as 

saídas se traduzem no pagamento de benefícios e despesas inerentes ao fundo. 

Para a definição dos cash flows há que contar com a influência de diversos factores, que podem 

ser considerados variáveis aleatórias (v.a.), nomeadamente factores económicos, tais como: 

inflação, crescimento salarial, taxa de rendibilidade e taxas de juro e factores demográficos 

(mortalidade, reformas e outras saídas). Aquando da modelação dos cash flows futuros, o actuário 

deve ter presente a evolução de cada uma destas variáveis. Se por um lado a evolução dos 

factores demográficos é relativamente estável e previsível ao longo do tempo, por outro os 

factores económicos, de um modo particular, a inflação e a rendibilidade, estão rodeados de 

incerteza. 

É necessária a utilização de modelos estocásticos que permitam gerar um grande número de 

simulações da evolução dos diversos factores e, para cada simulação, permitam calcular os cash 

flows futuros. Os modelos actuariais têm dois passos cruciais: a projecção dos cash flows para 

cada período de tempo futuro e o desconto desses cash flows, para se obter o valor actual. 

Asset and Liability Management 

Asset and Liability Management (ALM) é o instrumento que permite a definição da política de 

investimentos, com base na análise das responsabilidades assumidas. Considerando os cash-flows 

do passivo, os cash-flows do activo e as variáveis macroeconómicas das taxas de juro e da 

evolução do mercado de capitais, o ALM estima os valores de resgates e verifica o matching dos 

activos relativamente aos passivos, em termos de cash-flows e de maturidades. 

O ALM permite fazer a avaliação da utilização de técnicas de gestão conjunta de aplicações 

financeiras e responsabilidades do plano, por parte da entidade gestora, isto é, se esta define o 

processo de formulação, implementação, monitorização e revisão das estratégias de investimento, 

face às responsabilidades do plano de pensões cujo fundo tem por objectivo financiar. 

Existem vários textos, alguns deles de referência, cujos conteúdos estão de alguma forma ligados 

à teoria e à prática do ALM, podendo destacar-se Booth, P. et al. (1999), Focardi, S.M. and 

Fabozzi, F.J. (2004), Garcia, J.A. e Simões, O.A. (2010), Hull, J. (2005), Klugman, S.A. et al.. 

(2008), Markowitz, H.M. (1952;1959) e Wright, D. (2010). 
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As políticas de ALM devem prever:

a) Uma estrutura dos activos que assegure que existe liquidez suficiente e 

diversificada de títulos e valores mobiliários de natureza

as obrigações correspondentes

b) Um plano para lidar com 

outflows esperados.  

c) A identificação das técnicas de mitigação e 

possíveis efeitos ao longo da vida dos fundos.

A entidade gestora deve adequar as suas políticas de ALM às necessidades dos diferentes produtos 

e linhas de negócio e combinar adequadamente as políticas

O quadro que se segue sintetiza um esquema tradicional de ALM:

Figura 2.2 – Esquema Tradicional de ALM 

A fase (A) constitui um primeiro passo para o conhecimento da estrutura e dimensão das 

responsabilidades, bem como uma escolha prévia das principais classes de activos a considerar. A 

fase (B) irá definir a alocação estratégica, ou seja, a definição dos lim

activos, de forma a obter a optimização desejada.

A estratégia de investimento a seguir depende da realidade de cada fundo de pensões, da 

composição da sua população e do

com uma população jovem beneficia se optar por uma estratégia de investimento de activos de 

médio/longo prazo, enquanto um fundo de pensões composto essencialmente por uma população 

de pensionistas deverá seguir uma estratégia que aposte mais na liquidez e em activos de curto 

prazo. 

ACTIVOS

Classes de activos possíveis

Estratégia inicial função do risco e retorno 
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As políticas de ALM devem prever: 

a) Uma estrutura dos activos que assegure que existe liquidez suficiente e 

ores mobiliários de natureza, prazo e liquidez adequados

correspondentes; 

b) Um plano para lidar com cash outflows inesperados ou com alterações nos 

c) A identificação das técnicas de mitigação e o seu impacto sobre as opções

ao longo da vida dos fundos. 

A entidade gestora deve adequar as suas políticas de ALM às necessidades dos diferentes produtos 

e linhas de negócio e combinar adequadamente as políticas, a fim de optimizar a gestão global.

O quadro que se segue sintetiza um esquema tradicional de ALM: 

Fonte: Garcia, J. e Simões, O. (2010). 

Tradicional de ALM  

fase (A) constitui um primeiro passo para o conhecimento da estrutura e dimensão das 

responsabilidades, bem como uma escolha prévia das principais classes de activos a considerar. A 

fase (B) irá definir a alocação estratégica, ou seja, a definição dos limites 

de forma a obter a optimização desejada.  

A estratégia de investimento a seguir depende da realidade de cada fundo de pensões, da 

composição da sua população e dos tipos de responsabilidades assumidas. Um fundo de pensões 

com uma população jovem beneficia se optar por uma estratégia de investimento de activos de 

médio/longo prazo, enquanto um fundo de pensões composto essencialmente por uma população 

á seguir uma estratégia que aposte mais na liquidez e em activos de curto 

 

ACTIVOS

Classes de activos possíveis

Estratégia inicial função do risco e retorno 

RESPONSABILIDADES

Estrutura de riscos - avaliação actuarial

Exigibilidade dos cash-

Mapa de saídas (valores esperados)

MATCHING - ACTIVOS / RESPONSABILIDADES

Optimização da composição da carteira

Retorno e contribuições

Análise de sensibilidade

Controlled funding

Implementação e revisão do modelo

(A) 

(B)
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a) Uma estrutura dos activos que assegure que existe liquidez suficiente e se tem uma carteira 

adequados para cumprir 

alterações nos cash inflows e cash 

seu impacto sobre as opções e a avaliação dos 

A entidade gestora deve adequar as suas políticas de ALM às necessidades dos diferentes produtos 

a fim de optimizar a gestão global.  

fase (A) constitui um primeiro passo para o conhecimento da estrutura e dimensão das 

responsabilidades, bem como uma escolha prévia das principais classes de activos a considerar. A 

ites para cada tipo de 

A estratégia de investimento a seguir depende da realidade de cada fundo de pensões, da 

de responsabilidades assumidas. Um fundo de pensões 

com uma população jovem beneficia se optar por uma estratégia de investimento de activos de 

médio/longo prazo, enquanto um fundo de pensões composto essencialmente por uma população 

á seguir uma estratégia que aposte mais na liquidez e em activos de curto 

RESPONSABILIDADES

avaliação actuarial

-flows

Mapa de saídas (valores esperados)

) 
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Construção de modelos estocásticos para uso actuarial  

Existem diversos modelos estocásticos de ALM, cujo objectivo é a obtenção de um excedente 

activos vs passivos que seja nulo ou, enfim, positivo. A vantagem destes modelos é a 

caracterização, em geral por simulação, da distribuição do excedente final, que permite o cálculo 

do VaR e/ou do TailVaR.  

Do lado dos activos os modelos são afectados normalmente pelas variações ao nível das taxas de 

juro e das taxas de inflação, enquanto do lado do passivo os riscos se situam essencialmente nas 

populações – movimentos populacionais (entradas, saídas, reformas, aumentos de salários, 

aumentos de pensões) e aumento da longevidade – o que se traduz numa volatilidade do lado do 

passivo menos acentuada do que a observada do lado do activo. 

A construção de um modelo estocástico deverá seguir objectivos-chave, de forma a demonstrar 

uma estrutura variância-covariância de longo prazo que seja razoável (aspecto que será 

desenvolvido mais adiante) e ser suficientemente compreensível para modelar todos os tipos de 

activos. 

Modelos em tempo contínuo (por exemplo, o Modelo Black-Scholes para o preço das opções e 

Modelo Vasicek para a estrutura das taxas de juro) são frequentemente utilizados para modelar o 

comportamento no curto prazo. No entanto, como os actuários estão mais interessados em 

modelar o comportamento de longo prazo dos activos e das responsabilidades, bem como modelar 

as interacções entre os activos e as responsabilidades, e entre as diferentes classes de activos, o 

modelo em tempo discreto é frequentemente utilizado aplicando a simulação de Monte-Carlo para 

gerar a distribuição empírica das variáveis aleatórias chave. 
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2.2 MODELOS DE EQUILÍBRIO 

Nesta secção faz-se um resumo de alguns dos principais desenvolvimentos teóricos necessários à 

concretização do projecto.  

Os modelos de equilíbrio aqui aplicáveis geralmente começam com hipóteses sobre as variáveis 

económicas e derivam num processo para a taxa de juro de curto prazo, "�#�. A taxa de juro de 

curto prazo no momento # é a taxa aplicada a um período de tempo infinitesimal (entre # e # % &' ,  &' suficientemente pequeno). Os preços das obrigações, das opções e outros preços 

derivados dependem do processo seguido por " numa situação de risco neutro, no sentido em que 

no período de tempo infinitesimal acima indicado os investidores ganham em média "�#�&'.   
Considerando que no momento # o preço de mercado de 1 pagável no momento ) * # é +�#, )�, e 

que este preço varia aleatoriamente de dia para dia, a função ,+�#, )�, ) * #- pode ser 

determinada, em princípio, pelos preços de mercado observados das obrigações. Com efeito, pode 

escrever-se +�#, )� � ./0�12�#, )��) 1 #�!, em que 2�#, )� é a taxa spot aleatória no momento # 
para o período ) 1 #. 
A adopção de um modelo de um factor implica aceitar que todas as taxas se movem na mesma 

direcção em qualquer pequeno intervalo de tempo, mas não implica que se movam no mesmo 

valor. A forma da zero curve pode mudar com a passagem do tempo. 

Num modelo de equilíbrio de um factor, o processo para " envolve unicamente uma fonte de 

incerteza. Assumindo uma situação de risco neutro, a dinâmica é descrita por um processo de Itô 

da seguinte forma: 

3" � 4�"�3# % 5�"�36 

de que se seguem dois exemplos clássicos (ver, por exemplo, Hull, J. (2005)): 

1. Vasicek   

No modelo de Vasicek, 4�"� � 7�8 1 "� e 5�"� � 9, o que resulta num processo de risco neutro 

para " definido por 3" � 7�8 1 "�3# % 936, em que 7, 8 e 9 são constantes.  

O modelo admite reversão à média, isto é, a tendência de uma variável de mercado, neste caso 

a taxa de juro, de voltar a um nível médio de longo prazo. Quando " é elevado, a reversão à 

média faz com que haja tendência para uma variação negativa, quando " é baixo a tendência é 

para uma variação positiva. 
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O termo de estrutura do modelo Vasicek assume a expressão: 

+�#, )� � :�#, )� exp�1>�#, )�"�#�!, 
ou a equivalente   2�#, )� � ?@A' �1BC:�#, )� % >�#, )�"�#�!, 
com  

:�#, )� � exp D�>�#, )� 1 ) % #� E7F8 1 GH
F I7F 1 9F>F�#, )�47 K , 

>�#, )� � 1 1 exp�17�) 1 #�!7 . 
2. Cox, Ingersoll & Ross (CIR)   

No modelo de Vasicek, " pode assumir valores negativos. Cox, Ingersoll & Ross propõem um 

modelo alternativo onde as taxas são sempre não negativas. O processo para " é definido por 

3" � 7�8 1 "�3# % 9√" 36  em que 4�"� � 7�8 1 "�  e  5�"� � 9√".  
O modelo CIR também admite reversão à média, mas o desvio-padrão da alteração nas taxas 

de curto prazo num período pequeno de tempo é proporcional a √". Se a taxa de juro aumenta 

o seu desvio padrão também aumenta. 

Note-se que em ambos os modelos o parâmetro b descreve a taxa média de longo prazo e a 
descreve a força do "puxão" de volta para a taxa média. 

O termo de estrutura do modelo CIR assume a mesma expressão do modelo Vasicek: 

+�#, )� � :�#, )� exp�1>�#, )�"�#�!, 
 ou a equivalente  2�#, )� � ?@A' �1BC:�#, )� % >�#, )�"�#�!, 
mas com diferentes funções : e >:    

:�#, )� � D 2R.�STU��VWX�H�R % 7��.Y�@A'� 1 1� % 2RK
HSZ[H  , 

>�#, )� � 2�.Y�@A'� 1 1!�R % 7��.Y�@A'� 1 1� % 2R, 
R � \7F % 29F. 
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2.3 TEORIA MÉDIA-VARIÂNCIA 

A primeira abordagem a esta teoria surgiu nos anos 50, por Henry Markowitz num artigo publicado 

em 1952 (Markowitz, H.M. (1952)), tendo sido aprofundada mais tarde no seu livro (Markowitz, 

H.M. (1959)). 

A análise Média-Variância permite a selecção de carteiras de investimento baseada na 

performance dos investimentos e no comportamento do investidor, face ao risco. Esta análise 

baseia-se na diversificação das carteiras através dos conceitos estatísticos de covariância e 

correlação. Os investidores decidem com base no trade-off entre o risco e o retorno esperado dos 

activos, assumindo que o retorno tem uma distribuição normal e que o risco é medido pela 

variância da distribuição do retorno dos activos. Para qualquer nível de retorno esperado, os 

investidores deverão escolher as carteiras de activos com menor variância, de todo o leque de 

carteiras possíveis. A variância é uma medida da incerteza e, consequentemente, do risco. As 

carteiras de variância mínima são chamadas carteiras de Média-Variância eficientes e o conjunto 

de todas as carteiras de Média-Variância eficientes é chamado fronteira eficiente.  

A teoria Média-Variância defende que, dadas as estimativas do retorno, volatilidade e correlação 

de um conjunto de investimentos e as restrições na escolha dos activos, é possível definir uma 

optimização que resulte na fronteira eficiente. Esta fronteira é eficiente porque subjacente a cada 

um dos seus pontos está uma carteira que resulta no maior retorno possível para um dado nível 

de risco, ou no menor risco para um dado nível de retorno. As carteiras que se situam na fronteira 

denominam-se carteiras eficientes. 

Recorrendo a um pouco mais de formalismo, admita-se que um investidor tem de escolher uma 

carteira composta por N activos. A escolha é consubstanciada num vector w � ,w_-, em que cada w_ representa o peso do activo i na carteira, i � 1,2, … , N.  
Supondo que o retorno dos activos tem uma distribuição normal N-dimensional com vector dos 

retornos esperados µ � ,µ_- e matriz NxN das variâncias e covariâncias Σ � dσ_fg, o retorno de uma 

particular carteira a, caracterizada por  wh � ,w_-h, é uma variável aleatória obtida por soma de 

variáveis aleatórias com distribuição normal. Assim sendo é imediato que a média e a variância da 

v.a. retorno são respectivamente iguais a 

ij � kj@i e 9jF � kj@ ∑ kj . 
Para resolver o problema de escolher uma das diferentes afectações na carteira de activos, ou 

seja, de escolher a particular carteira 7 que melhor serve os seus propósitos, o investidor procura 

resolver o problema de minimização óbvio: de entre todos os vectores k admissíveis, determinar o 

vector kj � ,kl-j tal que 
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4mC�9F ! � kj@ ∑ kj,      (2.1) 

sujeito a  ij � kj@i      e kj@1 � 1,    1@ � n1,1, … ,1o, 
que poderá ser resolvido recorrendo ao método dos multiplicadores de Lagrange: 

p � kj@Σkj % &?�ij 1 kj@  i� % &F�1 1 kj@  1�.   (2.2) 

Igualando as derivadas parciais a zero, vem kj � q % rij, onde q e r são funções de i e Σ (ver 

Focardi, Sergio M. e Fabozzi, Frank J. (2004)). 

2.3.1 Capital market line 

Como é evidente, o conjunto de carteiras eficientes disponíveis para os investidores que utilizam a 

análise Média-Variância, na ausência de activo sem risco, apresenta uma cardinalidade inferior ao 

conjunto de opções quando se considera adicionalmente existir um tal activo, com retorno Rs. 
Nesse caso, o investidor tem a possibilidade de escolher uma combinação de N activos com risco e 

ainda o activo sem risco. A soma dos pesos, que agora se passam a representar por wt � ,w_-t 

não tem de ser 1, pois o remanescente do investimento �1 1 wtu1!, aplicado no activo sem risco, 

poderá ser positivo ou negativo, considerando que se pode emprestar ou pedir emprestado tal 

activo. 

O retorno esperado da carteira 7 é ij � kv@i % �1 1 kv@1�2w e a variância continua a ser 

9jF � kv@ ∑ kv , pois por hipótese do modelo o activo sem risco e os activos com risco não estão 

correlacionados. 

O problema do investidor é  

 min�kv@ ∑ kv�,  sujeito a ij � kv@i % �1 1 kv@1�2w ,       (2.3) 

que novamente poderá ser resolvido recorrendo à função Lagrangeana,  

p � kv@ ∑ kv % 3zij 1 kv@i 1 �1 1 kv@1�2w{.   (2.4) 

Igualando as derivadas parciais a zero, vem a solução  

kv � |ΣA?�i 1 2w1�    com    | � }SAv~�}Av~?!V�W��}Av~?!. 

Conclui-se assim que os pesos dos activos com risco de qualquer carteira de variância mínima são 

proporcionais às componentes do vector ΣA?�i 1 2w1!,  sendo a constante de proporcionalidade C.  
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Qualquer carteira de variância mínima é uma combinação do activo sem risco e de uma dada 

carteira com risco, que se designa por “carteira de tangência” (tangency portfolio). 

Baseado em expectativas homogéneas na construção das carteiras de investimento, todos os 

investidores podem definir uma carteira eficiente composta por uma fracção kw investida no activo 

sem risco e k�@ 1 investida no tangency portfolio, a carteira �, �kw % k�@ 1 � 1!. 
O retorno esperado é igual ao peso médio do retorno esperado dos dois tipos de activos: 

��2�! � kw2w % k�@ ��2�� � ��2�! � �1 1 k�@ 1�2w % k�@ ��2�� � 

� ��2�! � 2w % k�@ z��2�� 1 2w1{.     (2.5) 

E a variância é: 

�7"�2�! � k�@ Σ�k� ,      (2.6) 

pois �7"�2w! � 0, uma vez que não é possível qualquer variação no retorno do activo sem risco, 

conhecido à partida (retorno que também não sofre qualquer alteração com a variação no retorno 

da carteira ��. Σ� é a matriz das variâncias e covariâncias das variáveis aleatórias que 

representam os retornos destes activos. 

Tomando a carteira � como um agregado, com peso k� e desvio padrão dos retornos igual a ���2��, pode escrever-se que o desvio padrão de 2� é  

���2�! � k����2�� � k� � ���v�����v��.    (2.7) 

Substituindo em (2.5), a capital market line fica 

��2�! � 2w % ���v��Av~���v�� � ���2�!,    (2.8) 

onde a segunda parcela da soma é o prémio de risco. 

A capital market line indica que o retorno esperado da carteira é igual ao retorno do activo sem 

risco, adicionado de um prémio de risco, por sua vez resultante do preço de mercado do risco e do 

peso do risco na carteira, isto é, �2� � 2w % 47"�.# 0"m�. �� "m5� � ��7C#m#� �� "m5�, resultado 

muito significativo do ponto de vista financeiro. 
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2.3.2 Selecção da carteira óptima 

Na selecção da carteira de investimento o investidor procura maximizar o retorno esperado, dada 

a sua tolerância ao risco. Assume-se aqui que o investidor é avesso ao risco, isto é, perante a 

escolha entre dois investimentos com o mesmo retorno esperado prefere o investimento com 

menor risco. 

A possibilidade, também introduzida no modelo de Média-Variância, de emprestar ou pedir 

emprestado à taxa do activo sem risco resulta num mercado de capitais onde os investidores 

avessos ao risco preferem, naturalmente, carteiras compostas por combinações do activo sem 

risco e do tangency portfolio �, na fronteira eficiente de Markowitz. 

Um outro aspecto essencial na análise Média-Variância é o facto de estar apoiada em funções de 

utilidade, definidas pelo retorno esperado e pela variância. Em síntese, e tendo em atenção os 

parágrafos anteriores, pode mesmo dizer-se que os três pontos-chave na metodologia da 

optimização da carteira de investimento são: (1) a previsão do retorno, (2) a função de utilidade e 

(3) um optimizador. 

(1) A previsão do retorno é entendida como uma previsão probabilística. Assume-se que os  

preços dos activos são processos aleatórios e que os seus retornos são variáveis 

mutuamente independentes e identicamente distribuídas.  

(2) A função de utilidade define o trade-off entre o risco e o retorno preferido pelo 

investidor. Pela escolha da função de utilidade o investidor decide qual o retorno pelo 

qual quer ser compensado por ter aceitado mais risco. O problema da escolha da 

carteira traduz-se na obtenção do par retorno médio-variância com a máxima utilidade: 

maxU�w µ⁄ , Σ�  sujeita a µh � whuµ  e  wu1 � 1,   1u � n1,1, … ,1o. 
Uma medida formal de aversão absoluta ao risco é definida como 

r��x� � 1U���x� � U��x� , 
onde a concavidade da função utilidade representa a aversão ao risco do investidor: 

quanto mais curva for a função utilidade maior a aversão ao risco. 

(3) Um optimizador é um software que procura o máximo de uma função. Se a função 

analítica for conhecida, bem como os constrangimentos, o método dos multiplicadores 

de Lagrange permite obter uma aproximação da solução; no entanto, se a expressão 

não for conhecida ou se for demasiado complicada, deverá ser utilizado o optimizador. 
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A escolha da carteira consiste, como se viu, na escolha dos pesos que maximizam a utilidade 

esperada da carteira. O problema traduz-se na maximização do valor esperado de uma função de 

utilidade (estocástica), em que as variáveis de decisão são os pesos na carteira, maxEnU�r, wh�o. 
Nos pontos que se seguem, apresenta-se de forma resumida o essencial da questão, nas situações 

mais recorrentes. 

2.3.3 Aplicação à decisão da afectação dos activos 

A maior parte dos consultores financeiros determinam uma carteira óptima para os seus clientes 

através de uma análise de alocação dos activos no conjunto das classes de activos. Esse mesmo 

procedimento se procurará levar à prática na aplicação que se fará mais adiante. 

Em primeiro lugar, é feita a escolha das classes de activos. Para se obterem estimativas do 

retorno, volatilidade e correlação, geralmente, começa-se pela análise histórica da performance 

dos índices que representam as classes de activos seleccionadas. As estimativas são utilizadas 

como inputs na optimização da análise Média-Variância e resultam na fronteira eficiente. Baseados 

em critérios definidos é escolhida uma alocação óptima para a carteira. 

2.3.3.1 Alocação óptima dos activos para um período 

Como ponto de partida, assuma-se que se pode investir um montante  �0� em C activos 

diferentes m � 1, … , C. O valor de mercado dos activos no momento 0 é :?�0�, … , :¡�0�. O valor 

será reavaliado no momento # *  0 e será então :?�#�, … , :¡�#�.  
Definindo o retorno do activo m como 2l�#� � ¢£�'�A¢£�¤�¢£�¤� ,  se se investir kl �0� no activo m, a riqueza 

no momento # será  �#� �  �0� ∑ kl�1 % 2l�#�! �  �0��1 % k@2�#��¡l¥?  e o valor do retorno 

acumulado no fim do período, por unidade de capital investido, será 2¦�#� � k@2�#�. 
Como foi enfatizado, o problema da alocação dos activos também pode ser abordado no sentido 

de se determinar o vector   � �k?, … , k¡�@ , k? % § % k¡ � 1, que fornece um retorno esperado 

adequado com o mínimo de incerteza possível. A incerteza de k@2�#� é medida através da sua 

variância, isto é, o problema consiste na minimização da variância n�7"�k@2�#� �o, sujeita a certas 

restrições sobre os investimentos. 

Assumindo que o vector de retorno 2�#� � n2?�#�, … , 2¡�#�o@ é aleatório com um vector média 

conhecido, i�#� � ��2�#�! � �i?�#�, … , i¡�#�!@ , e uma matriz das variâncias e covariâncias também 

conhecida, 
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∑�#� � |�¨�2�#�! � D 9?F�#� § ©?¡�#�9?�#�9¡�#�ª « ª©¡?�#�9¡�#�9?�#� § 9¡F�#� K,   (2.9) 

e que apenas interessam para a análise activos com risco, o retorno esperado de uma carteira 

caracterizada pelo vector de alocação k é ��k@2�#�! � k@i�#� � k@i e a variância é 

�7"�k@2�#�! � k@ ∑�#�k � k@ ∑ k. 

− Carteira de risco mínimo 

Um investidor muito avesso ao risco pode colocar o problema da alocação dos activos da 

seguinte forma min¬t®wu ∑ w, sujeito a wu1 � 1. Usando a minimização de Lagrange, 

deduz-se que [Müller, H. (1988)] a afectação óptima é 

w¯_° � �1uΣA?1�A?ΣA?1.     (2.10) 

O retorno esperado é µuw¯_° � �1uΣA?1�A?µuΣA?1 e a variância do retorno é  w¯_°Σw¯_° � �1uΣA?1�A?. 
− Carteira óptima incluindo só activos com risco 

Um investidor mais exigente pode colocar o problema da alocação dos activos da seguinte 

forma: min¬t®wu ∑ w,  sujeito a wu1 � 1 e wuµ � r,  onde r é o retorno esperado. A carteira 

óptima é uma combinação linear da carteira de variância mínima w¯_° e de uma carteira de 

risco de referência, isto é, 

w± � �1 1 υ�w¯_° % υw±³s ,  onde w±³s � �1uΣA?µ�A?ΣA?µ.   (2.11) 

O peso da carteira de risco na carteira óptima é υ � υ�r� � ±Aµu¬´µ®µu¬¶·¸ Aµu¬´µ®   , o que permite 

concluir, sem surpresa, que quanto maior o retorno desejado maior o risco que o investidor 

terá de aceitar. 

A variância do retorno vai ser a mínima possível: 

σF�r� � Var�w±uR�
� �1 1 υ�r�!FVar�w¯_°u R! % υF�r�Var�w±³su R!
% 2�1 1 υ�r�!υ�r�Cov�w¯_°u Rw±³su R!
� �1 1 υ�r��Fw¯_°u Σw¯_°u % υF�r�w±³su Σw±³su % 2�1 1 υ�r�!υ�r�w¯_°u Σw±³s.u  

A fronteira eficiente é a curva de activos com risco definida por ,�σ�r�, r�: r º µuw¯_°-. 
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− Carteira óptima incluindo activos com risco e o activo sem risco 

Assumindo agora que para além dos n activos com risco existe um activo sem risco (índice i � 0), cujo rendimento é R¤ » µ¤, o problema de alocação dos activos coloca-se da seguinte 

forma:  

min¬¼t,¬t®wu ∑ w,  sujeito a  w¤ % wu1 � 1 e w¤µ¤ % wuµ � r, 
onde w¤ é o peso do investimento no activo sem risco. Neste caso, como se espera, a carteira 

óptima é uma combinação de um investimento w¤ no activo sem risco e de um investimento 

do remanescente 1 1 w¤ na carteira de tangência, w½h°. Mais uma vez, é fácil deduzir [Müller, 

H. (1988)] que 

w½h° � w½h°�µ¤� � �1uΣA?�µ 1 µ¤1�!A?ΣA?�µ 1 µ¤1�   (2.12) 

1 1 w¤ � 1 1 w¤�r� � ±Aµ¼µ¾¬¿À®Aµ¼. 

De notar que a carteira de tangência é uma função do retorno do activo sem risco.  

A variância do retorno total vem: 

σF�r� � Var�w¤µ¤ % �1 1 w¤�w½h°u R� � �1 1 w¤�Fw½h°u Σw½h°u . 
2.3.3.2 Carteira óptima para financiamento de uma responsabilidade 

estocástica 

Até este momento, porque se tratava de uma estratégia a um ano, não se fez referência às 

responsabilidades, mas nesta variante introduz-se o parâmetro tempo, #, t *  0, e assume-se que a 

carteira de activos tem de financiar uma responsabilidade estocástica.  

O valor da responsabilidade no momento 0 é L�0� e no momento t será L�t�. O excedente no 

momento 0 é S�0� � W�0� 1 L�0� e no momento t será S�t� � W�t� 1 L�t�. O rácio de 

financiamento no momento 0 é F�0� � Å�¤�Æ�¤� . 

O retorno dos activos é ainda RÅ�t� � Å�½�AÅ�¤�Å�¤�  e a variação das responsabilidades é 

RÆ�t� � L�t� 1 L�0�L�0� . 
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Continua a assumir-se que há n activos com retornos aleatórios caracterizados pelo vector das 

médias e pela matriz das variâncias e covariâncias, R�t�~nµ�t�, Σ�t�o. Assume-se adicionalmente 

que o crescimento das responsabilidades é aleatório e correlacionado com o retorno dos activos. 

Fixe-se a notação: 

E�RÆ�t�! � µÆ�t� 
Var�RÆ�t�! � σÆF�t� 
Cov�R_�t�, RÆ�t�! � γ_,Æ�t� � ρ_,Æ�t�σ_�t�σÆ�t� 
γ�t� � Eγ?,Æ�t�, … , γ°,Æ�t�Iu

  

Por hipótese, são conhecidos µÆ�t�, σÆF�t� e γ�t�. 
Com uma alocação de activos arbitrária definida pelo vector w, o excedente do retorno aleatório 

dos activos sobre as responsabilidades é definido por 

RÊ�t� � wuR�t� 1 RÆ�t�F�0� � wuR 1 RÆF � RÊ, 
donde resulta 

E�RÊ� � wuR 1 µËÌ , 

Var�RÊ� � wuΣw % σÆFFF 1 2 wuγF . 
Também aqui se tem por objectivo minimizar a variância, sujeita a restrições sobre o investimento. 

− Carteira de risco mínimo 

Se o objectivo é obter o retorno esperado, vem  

min¬Ít® EwuΣw % ÎËHÌH 1 2 ¬¾ÏÌ I, sujeito a wu1 � 1. 
Usando a minimização de Lagrange, a carteira óptima será [Müller, H. (1988) e Rudolf, M. 

and Ziemba, W. T. (2004)]: 

w¯_°�F, γ� � �1 1 υ�w¯_° % υwÏ,      (2.13) 

representando w¯_° a carteira com variância mínima, atrás determinada, e wÏ a carteira das 

responsabilidades,  wÏ � �1uΣA?γ�A?ΣA?γ.  

O peso das responsabilidades na carteira óptima é assim υ � υ�F, γ� � ?Ì 1uΣA?γ. 
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− Carteira óptima incluindo só activos com risco 

Para obter a carteira óptima de activos com risco deve resolver-se o problema 

min¬Ít® EwuΣw % ÎËHÌH 1 2 ¬¾ÏÌ I, sujeito a wu1 � 1 e wuµ � r. 
Também aqui r é o retorno esperado para a alocação da carteira seleccionada,  r º µuw¯_°�F, γ�. 
A carteira óptima é [Müller, H. (1988) e Rudolf, M. and Ziemba, W. T. (2004)]: 

w � w±�F, γ� � �1 1 υ 1 ω�w¯_° % ωw±³s % υwÏ � w¯_°�F, γ� % ω�w±³s 1 w¯_°�,  (2.14) 

em que  

w¯_° é a alocação que minimiza a variância 

w±³s é a carteira de referência quando não existe activo sem risco 

wÏ é a carteira de responsabilidades 

w¯_°�F, γ� é a alocação que minimiza a variância do excedente. 

Os pesos associados são dados por υ � ?Ì 1uΣA?γ  e  ω � ±Aµ¾¬´µ®�Ì,Ï�µ¾¬¶·¸Aµ¾¬´µ®. 
− Carteira óptima incluindo activos com risco e o activo sem risco 

Quando o investidor pode investir num activo sem risco com retorno µ¤, o problema vem 

min¬¼Ít,¬Ít® EwuΣw % ÎËHÌH 1 2 ¬¾ÏÌ I, sujeito a w¤ % wu1 � 1 e w¤µ¤ % wuµ � r, 
em que a variável w¤ continua a representar a proporção investida no activo sem risco. 

A carteira óptima resulta de um investimento wÑ no activo sem risco e um investimento 

1 1 w¤ 1 υ na carteira de tangência, w½h°, sendo υ o peso atribuído à carteira de 

responsabilidades wÏ.   

Tem-se  υ � ?Ì 1uΣA?γ  e  1 1 w¤ � ±AÒµ¾�¬ÓA¬¿À®!Aµ¼µ¾¬¿À®Aµ¼ . 

Fica assim concluída este ponto sobre os modelos Média-Variância, dos mais importantes em 

ALM - e neste trabalho também. 
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3 ESTUDO DE UM CASO PRÁTICO 

3.1 DESCRIÇÃO DO PLANO DE PENSÕES 

O plano de pensões de benefício definido escolhido para a realização deste trabalho de projecto é 

um plano que tem como objectivo atribuir uma pensão complementar destinada a compensar, na 

totalidade ou em parte, a diferença entre: (i) o valor líquido das pensões de reforma de cada 

trabalhador; (ii) a respectiva retribuição líquida, à data da passagem à situação de reforma. Em 

suma, o plano prevê aproximar o rendimento na reforma ao último salário. 

Relativamente à Segurança Social, classifica-se como “um plano complementar do regime público 

de Segurança Social”, visto que os benefícios estabelecidos complementam explicitamente o 

benefício estabelecido pelo sistema público.  

É um plano não contributivo, uma vez que é exclusivamente financiado pelo associado (não 

existem contribuições do participante) e sem direitos adquiridos: em caso de cessação do vínculo 

laboral entre o colaborador e o associado o acesso aos benefícios é anulado. 

Os participantes do fundo são os trabalhadores do associado que, à data da passagem à situação 

de reforma, tenham pelo menos cinco anos de antiguidade e que tenham sido admitidos até 1 de 

Julho de 2006. Os trabalhadores admitidos após esta data estão abrangidos por outro plano de 

pensões. 



ANÁLISE MÉDIA-VARIÂNCIA APLICADA A UM PLANO DE PENSÕES DE BENEFÍCIO DEFINIDO  

 
 
 

Mestrado Ciências Actuariais  
ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão 34

Benefícios garantidos 

Os benefícios garantidos por este plano de pensões são os seguintes: 

• Pensão por velhice; 

• Pensão por invalidez; 

• Pensão de sobrevivência. 

 

• Pensão de reforma por velhice ou invalidez: 

+|¢ÔÔ � Õ+Ö×Ø'j � ).40� 3. �."¨mç�Ú×ÛÜ36 1 +Ú×ÛÜß � ).40� 3. �."¨mç�¢ÔÔ15 , 
em que: 

+|¢ÔÔ – Pensão complementar, a cargo do associado. 

+Ö×Ø'j– Pensão calculada de modo que o seu valor seja igual ao salário líquido que o 

pensionista auferiria, caso se mantivesse em funções - na posição que ocupava 

à data da passagem à situação de reforma. 

).40� 3. �."¨mç�Ú×ÛÜ– Número de anos de descontos para o regime de previdência 

(máximo 36 anos). 

+�×ÛÜ– Pensão a cargo do sistema público. 

 ).40� 3. �."¨mç�¢ÔÔ– Número de anos ao serviço do associado (máximo 15 anos). 

 

• Pensão de sobrevivência: 

O plano de pensões prevê uma pensão de sobrevivência no valor de 50% da pensão 

complementar que o pensionista recebia (ou a que teria direito, caso ainda se encontrasse no 

activo) no momento da sua morte. 

Todos os benefícios garantidos são pagos directamente pelo fundo de pensões aos 

beneficiários. 
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3.2 MÉTODO DE FINANCIAMENTO 

Dos vários métodos de financiamento existentes, o método escolhido foi o Método Unidade de 

Pensão Creditada (Unit Credit), que é seguramente dos mais aplicados. 

Se um participante entra para o plano de pensões com idade 7 e se vai reformar com idade á2, 

terá à idade normal de reforma um número de anos de serviço â � á2 1 7. 

Este método baseia-se no princípio que se o benefício final é conhecido, ou pode ser estimado, 

poder-se-á adquirir em cada ano de serviço a pensão correspondente a 1/â do valor total, de 

forma a chegar à data normal de reforma e toda a pensão esteja comprada. 

Considerando um participante que entrou para o plano com a idade 7 e que tem actualmente a 

idade /, e um benefício anual estimado à idade normal de reforma >äv× , teremos para o valor 

actual total de responsabilidades com a reforma desse participante 

�:>)å× �  E ??ælIävAå ÔS�äv�ÔS�å� >äv× 7ävç  , 

em que: 

5j�/�: função de sobrevivência no plano de pensões para um participante que entra com 

idade 7 e tem agora a idade /. 
m: taxa de rendimento esperada para o fundo 

7ävç : custo de uma anuidade de pensão na idade normal de reforma 

O valor da contribuição corresponde a |å � è¢Ö@éêë . Tendo em atenção que já decorreram �/ 1 7� 
anos, o fundo normal corresponde à quota-parte da pensão já adquirida, isto é, ìâå � �:>)å× åAjë . 

A contribuição do ano relativamente aos C funcionários cobertos pelo plano e as responsabilidades 

por serviços passados são obtidas somando os valores individuais, seja 

| � ∑ |åí¡î¥?      e ìâ � ∑ ìâåí .¡î¥?   



ANÁLISE MÉDIA-VARIÂNCIA APLICADA A UM PLANO DE PENSÕES DE BENEFÍCIO DEFINIDO  

 
 
 

Mestrado Ciências Actuariais  
ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão 36

3.3 ALOCAÇÃO DE ACTIVOS FINANCEIROS 

Os activos financeiros que integram o património do fundo são controlados mensalmente pela 

entidade gestora e obedecem aos limites definidos pela política de investimento do fundo de 

pensões, estabelecida de acordo com a legislação em vigor.  

Existe a preocupação de maximizar o retorno total das aplicações e dos investimentos, no desejo 

de que o nível de financiamento do fundo no final do ano seja acima dos 100%. A performance de 

um plano de pensões de benefício definido pode estimar-se através da análise da alocação de 

activos e da estrutura das responsabilidades.  

Na Tabela 3.1 apresenta-se a estratégia seguida pelo fundo de pensões em matéria de afectação 

de activos, em vigor a 31-12-2010. Indicam-se os limites de exposição a diferentes tipos de 

aplicações e também as medidas de referência estabelecidas como padrão, para a análise do 

desempenho da gestão dos investimentos, no que diz respeito à rendibilidade e ao risco. 

CLASSES DE ACTIVOS 
EXPOSIÇÃO 

MEDIDA DE REFERÊNCIA 
MÍNIMA CENTRAL MÁXIMA 

Obrigações  

Taxa Fixa  

Taxa Indexada 

45% 

15% 

10% 

70% 

40% 

30% 

90% 

70% 

60% 

Compósito 

EFFAS Eurobloc All>1 ano 

Barclays Euro Floating Rate Notes 

Acções  

Europa 

EUA 

10% 

5% 

5% 

25% 

10% 

15% 

40% 

20% 

35% 

Compósito 

Eurostoxx 50  

S & P 500 

Imobiliário 0% 5% 10% Índice APFIPP 

Liquidez 0% 0% 5% Euribor 3 m 

TOTAL - 100% - Compósito (benchmark) 

Tabela 3.1 – Classes de activos e medidas de referência do fundo de pensões  
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Na Tabela 3.2 e na Figura 3.1 mostra-se a alocação e evolução por classe de activos, a 31 de 

Dezembro de cada ano, durante o período 2000-2010: 

 

 

 

 

 

Tabela 3.2 – Alocação e evolução do fundo de pensões por classe de activos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Alocação e evolução do fundo de pensões por classe de activos  

Pela análise do gráfico observam-se grandes flutuações no valor da liquidez, derivadas das 

contribuições efectuadas pelo associado no final de cada ano, para financiar o plano de pensões. 

 

Tabela 3.3 – Contribuições para o fundo de pensões  

CLASSE DE ACTIVOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Obrigações 46,2% 52,5% 81,5% 51,5% 50,5% 46,2% 60,2% 34,0% 53,7% 66,8% 66,6%

Taxa Fixa 12,0% 33,1% 64,6% 28,8% 29,9% 31,5% 41,2% 19,9% 33,8% 35,5% 36,7%

Taxa Indexada 34,2% 19,4% 16,9% 22,8% 20,5% 14,7% 19,1% 14,2% 19,9% 31,3% 29,9%

Acções 18,7% 10,4% 3,7% 27,2% 32,5% 28,6% 28,5% 12,2% 13,0% 15,1% 21,3%

Acções Europa 18,1% 10,3% 3,7% 13,2% 14,7% 11,5% 11,2% 6,0% 5,7% 6,5% 7,8%

Acções EUA 0,6% 0,0% 0,0% 14,0% 17,8% 17,2% 17,4% 6,2% 7,3% 8,6% 13,5%

Imobiliário 2,6% 7,4% 7,2% 6,0% 12,4% 9,1% 10,0% 5,3% 7,8% 6,0% 7,4%

Liquidez 32,5% 29,7% 7,7% 15,3% 4,6% 16,0% 1,2% 48,5% 25,5% 12,2% 4,7%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Composição da Carteira de Activos Financeiros

Taxa Fixa Taxa Indexada Acções Europa Acções EUA Imobiliário Liquidez

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Contribuições 1.010.405 1.471.454 2.884.987 1.535.187 879.501 1.731.433 2.624.682 17.324.202 3.734.055 4.384.115 1.124.273
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Para uma análise mais correcta dos resultados, considera-se a carteira de activos financeiros a 31 

de Dezembro sem o efeito da contribuição de final de ano, ver a Tabela 3.4 e a Figura 3.2. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.4 – Alocação e evolução do fundo de pensões por classe de activos sem contribuição 

efectuada no final do ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Alocação e evolução do fundo de pensões por classe de activos sem contribuição 

efectuada no final do ano 

 

  

CLASSE DE ACTIVOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Obrigações 56,6% 66,7% 81,5% 59,0% 50,5% 51,8% 60,2% 62,2% 59,4% 73,6% 68,1%

Taxa Fixa 14,7% 42,1% 64,6% 33,0% 29,9% 35,3% 41,2% 36,3% 37,3% 39,2% 37,6%

Taxa Indexada 41,9% 24,6% 16,9% 26,1% 20,5% 16,5% 19,1% 25,9% 22,1% 34,5% 30,6%

Acções 22,9% 13,2% 3,7% 31,1% 32,5% 32,1% 28,5% 22,4% 14,4% 16,6% 21,8%

Acções Europa 22,1% 13,1% 3,7% 15,1% 14,7% 12,8% 11,2% 11,0% 6,3% 7,1% 8,0%

Acções EUA 0,7% 0,1% 0,0% 16,0% 17,8% 19,3% 17,4% 11,4% 8,1% 9,5% 13,8%

Imobiliário 3,2% 9,4% 7,2% 6,9% 12,4% 10,2% 10,0% 9,6% 8,6% 6,6% 7,6%

Liquidez 17,3% 10,6% 7,7% 2,9% 4,6% 5,9% 1,2% 5,8% 17,6% 3,1% 2,5%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Taxa Fixa Taxa Indexada Acções Europa Acções EUA Imobiliário Liquidez
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Na Tabela 3.5 e na Figura 3.3, tem-se a rendibilidade da carteira durante o período em análise, 

comparada com o benchmark: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabela 3.5 – Rendibilidade do fundo de pensões vs. benchmark  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Rendibilidade do fundo de pensões vs. benchmark  

DATA RENDIBILIDADE BENCHMARK

2000 1,0% 4,8%

2001 0,3% 2,7%

2002 3,0% 3,1%

2003 7,5% 6,8%

2004 5,9% 6,3%

2005 7,0% 6,4%

2006 8,2% 6,6%

2007 6,4% 6,1%

2008 -6,9% -4,5%

2009 10,2% 10,0%

2010 2,6% 2,2%
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Em 2010, pese embora a conjuntura difícil vivida ao longo do ano nos mercados financeiros, o 

acerto das opções estratégicas seguidas relativas à carteira de activos do fundo de pensões 

permitiu obter um desempenho positivo. Em termos acumulados, no ano de 2010, a rendibilidade 

do fundo de pensões situou-se nos 2,6% contra 2,2% do benchmark.  

O ano de 2010 terminou com um ganho global, com todos os segmentos a apresentarem ganhos. 

Do lado das acções, os ganhos com maior expressão tiveram origem no segmento de acções EUA, 

seguido dos segmentos de acções Europa. Nas obrigações, verificaram-se ganhos em ambos os 

segmentos, tendo os ganhos do segmento taxa indexada superado os ganhos obtidos na taxa fixa. 

O segmento imobiliário também produziu ganhos para a carteira, embora de menor dimensão face 

aos restantes segmentos. 

3.4 RESPONSABILIDADES 

Uma estratégia adequada deverá ter em conta a estrutura das responsabilidades inerentes ao 

fundo de pensões – responsabilidades com beneficiários, responsabilidades com participantes e 

responsabilidades totais. As responsabilidades com os beneficiários são praticamente certas, têm 

um horizonte temporal de curto prazo e são as mais críticas para o fundo. As responsabilidades 

com os participantes activos são menos certas, têm uma maior volatilidade face à inflação e 

também apresentam uma maior sensibilidade ao mercado de trabalho e a variações das taxas de 

juro, pois são as responsabilidades de maior duração.  

A 31 de Dezembro de 2010, a população do fundo de pensões caracterizava-se da seguinte forma: 

ACTIVOS  

Participantes 619 

Massa salarial 33.557.475 € 

Salário médio 3.872 € 

Idade média 48,5 Anos 

Antiguidade média 23,0 Anos 

REFORMADOS | PENSIONISTAS 

Beneficiários  81 

Pensão anual total 278.219 € 

Pensão média mensal 245 € 

Idade média 70,7 Anos 

Tabela 3.6 – População do Plano 
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Os pressupostos actuariais e financeiros utilizados na avaliação actuarial foram os seguintes: 

PRESSUPOSTOS  

Tábua de mortalidade TV 73/77 

Tábua de invalidez SR 

Idade normal de reforma 65 Anos 

N.º de salários e pensões, por ano 14 

Taxa de rendimento 5,5% 

Taxa técnica de juro 5,5% 

Taxa de crescimento salarial 3,5% 

Taxa de crescimento das pensões 3,0% 

Idade Limite para Pensão de Orfandade 25 

Tabela 3.7 – Pressupostos utilizados na avaliação actuarial 

 

Na Figura 3.4 mostra-se a evolução da estrutura das responsabilidades por serviços passados, com 

activos e beneficiários, durante o período 2000-2010: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 – Evolução da estrutura das responsabilidades 
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Nos últimos anos o sistema de Segurança Social tem sido alvo de várias medidas, no sentido da 

redução progressiva dos direitos e expectativas dos contribuintes e do aumento da vida activa, 

levando a sucessivas alterações no regime de cálculo das pensões de velhice e invalidez. Na última 

década as principais alterações ocorreram em 2002 e 2007, na sequência da publicação e entrada 

em vigor do Decreto-Lei n.º 35/2002, de 19 de Fevereiro, e do Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de 

Maio. Uma vez que este é um plano de pensões complementar do regime público de Segurança 

Social, as variações no cálculo da pensão estatal explicam a variação considerável das 

responsabilidades observada nos anos de 2002 e 2007. 

Em 2005 ocorreu também uma variação relevante decorrente da alteração de pressupostos 

utilizados na avaliação actuarial. Essa mudança operou-se a nível da taxa de rendimento e da taxa 

técnica de juro que passaram de 6,5% (de 1999 até 2004) para 5% (de 2005 até 2008), voltando 

a subir para 5,5% desde 2009. 

Comparando o valor das Responsabilidades por Serviços Passados com o valor do fundo de 

pensões, durante o período em análise, verifica-se que nem sempre as responsabilidades se 

encontraram totalmente financiadas: 

 

 

 Tabela 3.8 – Nível de financiamento do fundo de pensões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 – Comparação entre as RSP e o valor do fundo de pensões  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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3.5 ADEQUAÇÃO ENTRE OS ACTIVOS FINANCEIROS E AS 

RESPONSABILIDADES 

3.5.1 Análise Média-Variância 

Relembrando o que se viu no Capítulo 2, com a análise Média-Variância pretende-se definir 

estratégias de investimento nos diferentes activos, com base na performance das aplicações, 

avaliada sobretudo a partir das médias, variâncias e covariâncias.  

Tratando os dados estatísticos constantes do Anexo I da forma habitual, obtiveram-se os 

resultados que figuram nas tabelas seguintes, usados como input nas modelizações subsequentes. 

 

 

 

 

Tabela 3.9 – Média e desvio-padrão dos índices por classe de activos (anual) 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.10 – Matriz das variâncias e covariâncias entre as diversas classes de activos (anual) 

 

 

 

 

Tabela 3.11 – Matriz de correlação entre as diversas classes de activos (anual) 

 

Activos Classes de Activos Média Desvio-Padrão

1 Obg Tx Fixa 5,02% 3,52%

2 Obg Tx Indexada 4,93% 3,25%

3 Acções Europa 4,34% 17,81%

4 Acções (Fora Euro) 0,42% 16,37%

5 Imobiliário 3,51% 0,92%

6 Liquidez 2,95% 0,39%

Correlação 1 2 3 4 5 6

1 100,00% 32,28% -14,61% -26,53% 1,60% 11,78%

2 32,28% 100,00% -12,01% 8,09% -13,11% -35,64%

3 -14,61% -12,01% 100,00% 86,60% 3,26% -27,35%

4 -26,53% 8,09% 86,60% 100,00% -6,20% -30,74%

5 1,60% -13,11% 3,26% -6,20% 100,00% 35,35%

6 11,78% -35,64% -27,35% -30,74% 35,35% 100,00%
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Tabela 3.12 – Matriz 

3.5.2 Selecção da carte

Tratados os dados estatísticos, é possível agora aplicar os resultados apresentados no 

anterior e determinar carteiras optimizadas para o ano seguinte, objectivo fundamental deste 

projecto. 

O estudo tem como ponto de partida o valor e a composiçã

data de 31-12-2010, cuja alocação está demonstrada na figura abaixo

contribuições para o fundo ao longo do ano, 

fase de acumulação, as contribuições 

do pagamento de pensões, não sendo

o excedente será repartido de forma proporcional

óptima, e que há uma certa uniformidade dos fluxos ao longo do tempo, como na verdade 

acontece.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 – Composição da carteira de activos financeiros a 31

 

Segue-se, a par e passo, a exposição feita 

Sigma 1

1 0,001238 0,0003687

2 0,0003687 0,0010542

3 -0,000916

4 -0,001528 0,0004298

5 5,194E-06

6 1,619E-05

ANÁLISE MÉDIA-VARIÂNCIA APLICADA A UM PLANO DE PENSÕES 

Instituto Superior de Economia e Gestão 

   

Selecção da carteira óptima dos activos 

Tratados os dados estatísticos, é possível agora aplicar os resultados apresentados no 

e determinar carteiras optimizadas para o ano seguinte, objectivo fundamental deste 

como ponto de partida o valor e a composição da carteira de activos financeiros à 

2010, cuja alocação está demonstrada na figura abaixo, 

ao longo do ano, nem o pagamentos de pensões

as contribuições efectuadas pelo associado são suficientes para a cobertura 

, não sendo, em última análise, determinantes. Po

o excedente será repartido de forma proporcional pelas diferentes classes de activos da carteira 

e que há uma certa uniformidade dos fluxos ao longo do tempo, como na verdade 

Composição da carteira de activos financeiros a 31-12-2010 

se, a par e passo, a exposição feita no Capítulo 2. 

2 3 4 5 6

0,0003687 -0,000916 -0,001528 5,194E-06 1,619E-05

0,0010542 -0,000694 0,0004298 -3,92E-05 -4,52E-05

-0,000694 0,0317199 0,0252424 5,347E-05 -0,00019

0,0004298 0,0252424 0,0267851 -9,35E-05 -0,000197

-3,92E-05 5,347E-05 -9,35E-05 8,494E-05 1,273E-05

-4,52E-05 -0,00019 -0,000197 1,273E-05 1,526E-05
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Tratados os dados estatísticos, é possível agora aplicar os resultados apresentados no capítulo 

e determinar carteiras optimizadas para o ano seguinte, objectivo fundamental deste 

o da carteira de activos financeiros à 

 e não considera as 

pagamentos de pensões, uma vez que, nesta 

efectuadas pelo associado são suficientes para a cobertura 

determinantes. Pode considerar-se que 

pelas diferentes classes de activos da carteira 

e que há uma certa uniformidade dos fluxos ao longo do tempo, como na verdade 

1,619E-05

-4,52E-05

-0,00019

-0,000197

1,273E-05

1,526E-05
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3.5.2.1 Carteira de risco mínimo (����) 

Como se viu, a carteira de activos de risco mínimo calcula-se através da minimização de Lagrange 

definida por w¯_° � �1uΣA?1�A?ΣA?1 e obtêm-se os seguintes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.13 – Alocação da carteira de risco mínimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 – Alocação da carteira de risco mínimo 

 

A rendibilidade esperada é de 2,75% e a variância é de 9,9714,E-06. A alocação de risco mínimo 

indica que deverá reduzir-se o investimento em obrigações de taxa fixa, acções fora da zona euro 

e em imobiliário. Em consequência, partindo da carteira de activos financeiros a 31-12-2010,  e 

tendo em consideração os limites estabelecidos, propõe-se uma nova carteira: 

CLASSES DE ACTIVOS w_min

Obg Tx Fixa -2,41%

Obg Tx Indexada 6,91%

Acções Europa 1,20%

Acções (Fora Euro) -0,64%

Imobiliário -0,71%

Liquidez 95,65%

100,00%

Retorno esperado 2,75%

Variância do retorno 9,9714,E-06

Desvio-padrão retorno 0,3158%
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 Figura 3.8 – Carteira de risco mínimo 

Verifica-se que a alteração na carteira final, não é muito significativa, diminui a exposição em 

obrigações de taxa fixa, acções (fora euro) e imobiliário e aumenta a exposição em obrigações de 

taxa indexada. Os resultados obtidos indicam uma grande variação na liquidez, esta classe de 

activos aumenta para o dobro a sua exposição, situando-se no seu limite máximo. 

3.5.2.2 Carteira óptima incluindo só activos com risco (����) 
A carteira de referência para activos com risco é calculada segundo a expressão w± � �1 1 υ�w¯_° % υw±³s,  onde  w±³s � �1uΣA?µ�A?ΣA?µ  e tem-se: 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.14 – Alocação da carteira óptima incluindo só activos com risco 

Neste caso, o retorno esperado é de 2,82% e a variância é de 1,0253,E-05. A alocação obtida 

indica que a redução do investimento em obrigações de taxa fixa e em acções fora da zona euro 

ainda é necessária. 

 

CLASSES DE ACTIVOS w_ref

Obg Tx Fixa -1,07%

Obg Tx Indexada 5,36%

Acções Europa 0,95%

Acções (Fora Euro) -0,35%

Imobiliário 2,71%

Liquidez 92,40%

100,00%

Retorno esperado 2,82%

Variância do retorno 1,0253,E-05

Desvio-padrão retorno 0,3202%
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Figura 3.9 – Alocação da carteira óptima incluindo só activos com risco 

 

Com base nestes resultados, partindo da carteira de activos financeiros a 31-12-2010 e tendo 

sempre em consideração os limites legais, obtém-se uma nova carteira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 – Carteira óptima incluindo só activos com risco 

A carteira incluindo só activos com risco mostra uma tendência de comportamento semelhante à 

anterior no que respeita às obrigações de taxa fixa, acções (fora euro) e liquidez. Nas restantes 

classes de activos não existe variação na alocação. 
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3.5.2.3 Carteira óptima incluindo activos com risco e o activo sem risco 

(�	
�|� ï �,�%) 

Assume-se que, em conjunto com os activos financeiros considerados, se considera o investimento 

num activo sem risco com um retorno de R¤ � µ¤ � 2,5%, incluído na classe de activos obrigações 

de taxa fixa. A carteira óptima é a combinação do investimento no activo sem risco w¤ e o 

investimento do remanescente �1 1 w¤� numa carteira w½h° definida por: 

  w½h° � w½h°�µ¤� � �1uΣA?�µ 1 µ¤1�!A?ΣA?�µ 1 µ¤1�  e  1 1 w¤ � ±Aµ¼µðñ¿À®Aµ¼: 

 

Tabela 3.15 – Alocação da carteira óptima incluindo activos com risco e o activo sem risco 

O retorno esperado é de 3,61% e a variância é de 4,5294 ,E-05. A alocação obtida nesta situação 

mostra uma tendência diferente das anteriores, indica uma redução no investimento em 

obrigações de taxa indexada e em acções na zona euro. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 – Alocação da carteira óptima incluindo activos com risco e o activo sem risco 
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Figura 3.12 – Carteira óptima incluindo activos com risco e o activo sem risco 

Considerando a inclusão de um activo sem risco verifica-se, no caso das obrigações, uma 

tendência inversa às situações anteriores, uma vez que aumenta a exposição em obrigações de 

taxa fixa e diminui a exposição às obrigações de taxa indexada. Nas restantes classes de activos, o 

imobiliário atinge o seu limite máximo e a liquidez aumenta.  

3.5.3 Carteira óptima de activos para financiamento das 

responsabilidades 

Até este momento, não se fez referência às responsabilidades, apenas se teve em consideração os 

activos financeiros. A partir deste ponto, assume-se que a carteira de activos tem de financiar as 

responsabilidades, o que está mais no espírito de uma Gestão de Activos-Passivos e é aqui mais 

interessante. Para o cálculo do crescimento esperado e do desvio-padrão das responsabilidades, a 

incluir na análise, considera-se o comportamento nos últimos 3 anos, altura em que o fundo de 

pensões estabilizou, face às variações no cálculo da pensão estatal. Obtém-se uma média de 2,3% 

e um desvio-padrão de 5,6%.  

A carteira óptima de activos para financiamento das responsabilidades é calculada pela expressão 

wÏ � �1uΣA?γ�A?ΣA?γ, com  γ�t� � Eγ?,Æ�t�, … , γ°,Æ�t�Iu
  e  γ_,Æ�t� � ρ_,Æ�t�σ_�t�σÆ�t�. Assim, vem: 

 

 

 

 

Tabela 3.16 – Correlação e covariância entre os activos financeiros e as responsabilidades 

Classes de Activos Corr (A,R) Gamma

Obg Tx Fixa 14,14% 2,80E-04

Obg Tx Indexada -26,12% -4,76E-04

Acções Europa 16,29% 1,63E-03

Acções (Fora Euro) -25,79% -2,37E-03

Imobiliário 39,14% 2,03E-04

Liquidez 31,52% 6,92E-05
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Neste caso, a nova alocação é:  

 

Tabela 3.17 – Alocação da carteira óptima para financiamento de uma responsabilidade 

O retorno esperado dos activos é 2,97% e a variância é 7,1227,E-05, enquanto o retorno esperado 

do excedente é 0,68% e a variância 2,4417,E-03. Nesta situação, é aconselhável reduzir o 

investimento em obrigações de taxa fixa e em acções fora da zona euro mais do que 

anteriormente.  

As acções, quer da zona euro quer fora da zona euro, apresentam um desvio-padrão bastante 

elevado, face às restantes classes de activos, mas enquanto as acções da zona euro apresentam 

uma correlação positiva face às responsabilidades, no caso das acções fora da zona euro esta 

medida é negativa, o que explica as variações registadas nesta situação. 
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Figura 3.13 – Alocação da carteira óptima para financiamento das responsabilidades 

 

Aplicando novamente as variações apuradas à carteira existente, sujeita aos limites impostos, 

vem: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 – Carteira óptima para financiamento das responsabilidades 

Apesar das diferenças referidas acima, o impacto na carteira final é pouco significativo e muito 

semelhante à tendência demonstrada anteriormente, se bem que se tenham verificado variações 

em todas as alocações, à excepção das acções na zona euro. 
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3.5.3.1 Carteira de risco mínimo (������, ��) 
Através da minimização de Lagrange, a carteira de risco mínimo é definida por  w¯_°�F, γ� � �1 1 υ�. w¯_° % υ. wÏ com o peso da carteira para financiamento das responsabilidades 

na carteira óptima definido por  υ � υ�F, γ� � ?Ì 1uΣA?γ. Assim sendo, vem: 

 

Tabela 3.18 – Alocação da carteira de risco mínimo para financiamento de uma responsabilidade 

 

Assumindo que o rácio de financiamento é de 98,8%, o retorno esperado dos activos é de 2,76% 

e a variância é de 1,0197,E-05, enquanto o retorno do excedente é 0,47% e a variância é 

3,0795,E-03. Os resultados mostram variações bastante ligeiras: a negativo, registam-se as 

obrigações de taxa fixa e as acções fora da zona euro, como vem sendo habitual; a positivo, as 

variações maiores são na liquidez e nas obrigações de taxa indexada. 

Esta alocação resulta de duas carteiras definidas anteriormente: a carteira de risco mínimo, com 

um peso de 93,93%, e a carteira para financiamento das responsabilidades, com um peso de 

6,07%. 

  



ANÁLISE MÉDIA-VARIÂNCIA APLICADA A UM PLANO DE PENSÕES DE BENEFÍCIO DEFINIDO  

 
 
 

Mestrado Ciências Actuariais  

ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão 53

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15 – Alocação da carteira de risco mínimo para financiamento das responsabilidades 

A nova carteira, sujeita às limitações legais é: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16 – Carteira de risco mínimo para financiamento das responsabilidades 

Em termos de afectação final, verificam-se alterações descendentes nas obrigações de taxa fixa, 

acções (fora euro) e imobiliário, e crescentes nas obrigações de taxa indexada e na liquidez. 
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3.5.3.2 Carteira óptima incluindo só activos com risco ( ������, ��) 
A carteira é definida pela expressão w±�F, γ� � �1 1 υ 1 ω�. w¯_° % ω. w±³s % υ. wÏ e obtém-se: 

 

 

Tabela 3.19 – Alocação da carteira óptima incluindo só activos com risco para financiamento de 

uma responsabilidade 
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Figura 3.17 – Alocação da carteira óptima incluindo só activos com risco para financiamento das 

responsabilidades 

Assumindo ainda que o rácio de financiamento é de 98,8%, o retorno esperado dos activos é 

2,8% e a variância é 1,0194,E-05, enquanto o retorno do excedente é 0,5% e a variância é 

3,0798,E-03, o que significa uma vez mais que é possível manter o rácio de financiamento, uma 

vez que o retorno esperado do excedente é positivo.  

Nesta nova carteira – combinação da carteira de risco mínimo, da carteira incluindo só activos com 

risco e da carteira para financiamento das responsabilidades – a tendência para redução das 

obrigações de taxa fixa e das acções fora da zona euro mantém-se, embora com valores mais 

reduzidos; a positivo, as variações maiores são na liquidez e nas obrigações de taxa indexada. 

 

A nova carteira é: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18 – Carteira óptima incluindo só activos com risco para financiamento das 

responsabilidades 

 

A combinação das três carteiras não traz qualquer alteração, relativamente à anterior alocação 

obtida. O afastamento face à carteira actual bem como face ao benchmark é muito pouco 

significativo. 
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3.5.3.3 Carteira óptima incluindo activos com risco e activo sem risco 

(��|��¥�,�%��, ��) 
A carteira óptima incluindo o activo sem risco consiste num risco de investimento de w¤, num 

investimento de �1 1 w¤ 1 υ� na carteira w½h°  e num investimento de υ na carteira wÏ. 

Os parâmetros são definidos por  υ � ?Ì 1uΣA?γ  e  1 1 w¤ � ±AÒµ¾�¬ÓA¬¿À®!Aµ¼µ¾¬¿À®Aµ¼ . 

Considera-se que a carteira óptima incluindo activos com risco e activo sem risco define-se por: 

w±|µ¼ïH,ò%�F, γ� � �1 1 w¤�. w±_óôõ 

em que w±_óôõ  é a parte da carteira que exclui o activo sem risco. 

Assim sendo, obtém-se a seguinte alocação: 

 

Tabela 3.20 – Alocação da carteira óptima incluindo activos com risco e o activo sem risco para 

financiamento das responsabilidades 
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Figura 3.19 – Alocação da carteira óptima incluindo activos com risco e o activo sem risco para 

financiamento das responsabilidades  

Na alocação que considera activos com risco e a inclusão de um activo sem risco, com a hipótese 

de que a taxa de retorno do activo sem risco é 2,5%, o retorno esperado dos activos é 3,12% e a 

variância é 1,4179,E-05, enquanto no caso do excedente os valores são  

0,83% e 3,0751,E-03, respectivamente. Na parte da carteira que exclui o activo sem risco, 

verificam-se algumas alterações se se comparar com a tendência, nomeadamente o decréscimo 

das obrigações de taxa indexada e acções Europa. 

Por último, tendo em conta os resultados obtidos, mediante estas variações e as restrições legais, 

a nova carteira vem: 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20 – Carteira óptima incluindo activos com risco e o activo sem risco para 

financiamento das responsabilidades  
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3.5.3.4 Comparação entre as diversas carteiras óptimas 

E as diferentes carteiras finais obtidas durante o estudo são: 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.21 – Comparação entre as diversas carteiras 

Pela análise da comparação entre as diversas carteiras obtidas verificamos que o valor total dos 

activos financeiros aumenta face à carteira actual, como seria de esperar, uma vez que em todas 

as situações o retorno esperado é positivo.  

No que respeita ao retorno esperado dos activos, as carteiras com maior retorno esperado são as 

carteiras óptimas que incluem activos com risco e o activo sem risco, que são também as carteiras 

com maior variância do retorno (embora não muito significativa, sinal da boa diversificação 

conseguida). Isto vem demonstrar, naturalmente, que quando existe uma maior exposição ao risco 

o retorno esperado também é maior - o mercado espera uma maior compensação para um risco 

maior. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21 – Comparação entre as diversas carteiras 
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Fazendo esta comparação por classe de activos, verificamos que, ao longo da análise efectuada: 

• As obrigações de taxa fixa apresentam uma tendência decrescente de investimento, face à 

carteira existente. Os valores máximos são atingidos na carteira incluindo activos com risco 

e o activo sem risco, antes da interacção com as responsabilidades e quando se considera 

o financiamento das mesmas, atingindo o benchmark. 

• As obrigações de taxa indexada apresentam comportamento inverso ao das obrigações de 

taxa fixa, uma tendência crescente ligeira de investimento face à alocação actual. Os 

mínimos são atingidos também na carteira incluindo activos com risco e o activo sem risco, 

flutuando sempre em redor do benchmark. 

Este comportamento das obrigações (em sentido inverso) está relacionado com a 

correlação existente entre os activos e as responsabilidades, bem como com os valores 

médios do retorno dos activos, uma vez que as obrigações de taxa indexada têm como 

medida de referência um índice com dados históricos apenas desde o início do ano 2010. 

• As acções, quer da zona euro quer fora da zona euro, têm um comportamento muito 

estável, mantendo-se as alocações praticamente inalteradas ao longo de toda a análise.  

• O imobiliário e a liquidez, ao longo do estudo elaborado, são os activos com maior 

variação nos resultados obtidos, mas mesmo assim apresentam um comportamento 

relativamente estável, sempre perto dos limites máximos permitidos. 
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4 CONCLUSÕES FINAIS 

Devido aos maus resultados dos mercados de capitais e aos escândalos contabilísticos, quer nos 

EUA quer na Europa, nos últimos anos, a mensuração, a mitigação e o controlo do nível de risco 

assumido pelos investidores institucionais e particulares tem ganho uma importância crescente. 

É indispensável que as empresas e indivíduos tenham confiança no sistema, de forma a confiarem 

as suas poupanças às entidades gestoras. É essencial assegurar a integridade, o profissionalismo e 

a responsabilização da gestão, enquadrados por mecanismos de supervisão que possam contribuir 

para a credibilização de tais entidades. 

A metodologia de ALM usada neste trabalho para mitigação do risco de um plano de pensões de 

benefício definido foi baseada na clássica análise média-variância. Esta análise permite criar uma 

estrutura para construção e selecção de carteiras atendendo ao binómio retorno esperado do 

investimento e exposição ao risco que o investidor está disposto a aceitar, podendo também 

considerar as responsabilidades assumidas pelo fundo de pensões, o que aqui é imprescindível. 

Uma limitação na análise média-variância é que os resultados são extremamente sensíveis a 

pequenas alterações nos dados. No estudo efectuado foi necessário ter em atenção algumas 

situações críticas, nomeadamente: 

• do lado dos activos, flutuações muito elevadas na liquidez derivadas das contribuições de 

final de ano, pelo que foi necessário eliminar este efeito.  

• do lado das responsabilidades, variações bastantes acentuadas, ocorridas devido a 

alterações legislativas e a alterações de pressupostos, pelo que aquando do cálculo das 
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estatísticas relevantes apenas se teve em consideração o período dos últimos três anos, 

após a estabilização do plano. 

A utilização deste método permite obter uma boa perspectiva sobre o efeito da correlação entre as 

diversas classes de activos, bem como entre os activos e as responsabilidades, que vão influenciar 

as carteiras óptimas obtidas. Este constituía um dos principais objectivos do trabalho e foi 

importante verificar que o plano escolhido fornece uma boa ilustração da teoria aceite.  

Analisando os resultados obtidos, verifica-se que as carteiras óptimas que apenas consideram os 

activos financeiros apresentam um comportamento muito idêntico à actual alocação adoptada pela 

entidade gestora e relativamente próxima do benchmark, à excepção da liquidez e do imobiliário, 

que apresentam uma tendência de aproximação ao limite máximo. Ao nível do retorno dos activos, 

verifica-se que o valor das carteiras obtidas é também próximo do real (2,6%) – carteira de risco 

mínimo (2,75%), carteira óptima incluindo só activos com risco (2,82%) e carteira óptima 

incluindo activos com risco e o activo sem risco (3,61%). 

Com a introdução das responsabilidades na análise, os resultados mantêm a mesma tendência de 

aproximação à medida de referência, apesar da influência da correlação entre as responsabilidades 

e as diferentes classes de activos - que no caso específico deste fundo de pensões sofreu 

variações consideráveis, derivadas de alterações legislativas e de pressupostos, o que poderá 

influenciar o comportamento dos resultados. 

Tendo em conta tudo o que foi referido, considerando a influência das responsabilidades, a 

carteira óptima incluindo activos com risco e o activo sem risco é uma opção acertada e muito 

próxima da realidade, quer ao nível do benchmark, quer ao nível do binómio retorno esperado vs. 

exposição ao risco. Verifica-se, no entanto, que na avaliação efectuada pela entidade gestora 

existe uma subavaliação das responsabilidades, uma vez que a taxa de rendimento dos activos é 

inferior à taxa técnica usada para avaliação das responsabilidades passadas.  

Conclui-se assim que esta análise permite confirmar que a política adoptada pela entidade gestora 

é adequada, perante a realidade do fundo de pensões em causa. Atendendo às suas 

características, e ao momento da análise, pois o fundo está ainda claramente na fase de 

acumulação, o objectivo da gestão de activos e passivos, mais do que garantir que no ano 

seguinte não há problemas no matching entre activos e passivos, é garantir que a carteira de 

activos vai sendo suficientemente bem construída, para garantir essa ausência de dificuldades no 

futuro, quando só houver pensionistas. 

Futuros desenvolvimentos passam pela consideração dos movimentos de entrada e saída de 

capitais ao longo do ano, e por projecções futuras do comportamento das carteiras num horizonte 

temporal mais alargado.   



ANÁLISE MÉDIA-VARIÂNCIA APLICADA A UM PLANO DE PENSÕES DE BENEFÍCIO DEFINIDO  

 
 
 

Mestrado Ciências Actuariais  

ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão 62

ANEXO I | Medidas de Referência para as classes de activos 
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Jan-00 97,2480 1.394,4600 1.005,0952 1,0000

Fev-00 97,8640 1.366,4200 1.009,0379 1,0029

Mar-00 99,3860 1.498,5800 1.014,9522 1,0059

Abr-00 99,3220 1.452,4300 1.019,2341 1,0092

Mai-00 99,6760 1.420,6000 1.023,7828 1,0126

Jun-00 100,0260 1.454,6000 1.028,0398 1,0164

Jul-00 100,4430 1.430,8300 1.032,0448 1,0202

Ago-00 100,4690 1.517,6800 1.036,0053 1,0242

Set-00 101,1760 1.436,5100 1.040,2420 1,0283

Out-00 101,6480 1.429,4000 1.043,8946 1,0326

Nov-00 103,1700 1.314,9500 1.048,2700 1,0370

Dez-00 104,5930 1.320,2800 1.056,3810 1,0414

Jan-01 105,3630 1.366,0100 1.060,6435 1,0456

Fev-01 105,8830 1.239,9400 1.065,2276 1,0497

Mar-01 106,6820 1.160,3300 1.069,8853 1,0539

Abr-01 105,3620 1.249,4600 1.074,0062 1,0579

Mai-01 105,6140 1.255,8200 1.078,3062 1,0622
Jun-01 106,4270 1.224,4200 1.082,2793 1,0662
Jul-01 108,0370 1.211,2300 1.086,7553 1,0701

Ago-01 109,1090 1.133,5800 1.091,0261 1,0741
Set-01 109,8770 1.040,9400 1.097,8934 1,0779
Out-01 112,6710 1.059,7800 1.102,2651 1,0812
Nov-01 112,0420 1.139,4500 1.107,9471 1,0843
Dez-01 110,7010 1.148,0800 1.113,6538 1,0874
Jan-02 111,2740 1.130,2000 1.118,1116 1,0904
Fev-02 111,4170 1.106,7300 1.122,0533 1,0934
Mar-02 110,1680 1.147,3900 1.126,1353 1,0965
Abr-02 111,4940 1.076,9200 1.130,0212 1,0996
Mai-02 111,6660 1.067,1400 1.134,3218 1,1027
Jun-02 113,5410 989,8100 1.138,7552 1,1059
Jul-02 115,2130 911,6200 1.142,8171 1,1091

Ago-02 116,7850 916,0700 1.148,5976 1,1122
Set-02 119,0050 815,2800 1.152,4663 1,1154
Out-02 118,4290 885,7600 1.156,7262 1,1184
Nov-02 118,9920 936,3100 1.161,7825 1,1215
Dez-02 121,4250 879,8200 1.170,0639 1,1243
Jan-03 122,7340 2.248,1700 855,7000 1.174,9833 1,1270
Fev-03 124,3250 2.140,7300 841,1500 1.178,9554 1,1296
Mar-03 123,7230 2.036,8600 848,1800 1.183,0401 1,1320
Abr-03 123,9660 2.324,2300 916,9200 1.186,9320 1,1344
Mai-03 126,6530 2.330,0600 963,5900 1.190,6724 1,1368
Jun-03 126,5950 2.419,5100 974,5000 1.195,9843 1,1389
Jul-03 124,5470 2.519,7900 990,3100 1.199,9530 1,1410

Ago-03 124,8450 2.556,7100 1.008,0100 1.203,6775 1,1430
Set-03 126,7230 2.395,8700 995,9700 1.207,2738 1,1450
Out-03 125,0600 2.575,0400 1.050,7100 1.210,9214 1,1471
Nov-03 124,6590 2.630,4700 1.058,2000 1.215,0779 1,1491
Dez-03 126,2790 2.760,6600 1.111,9200 1.221,5689 1,1512
Jan-04 126,9970 2.839,1300 1.131,1300 1.225,1450 1,1532
Fev-04 128,7270 2.893,1800 1.144,9400 1.228,7107 1,1552
Mar-04 129,9290 2.787,4900 1.126,2100 1.232,5734 1,1572
Abr-04 128,6610 2.787,4800 1.107,3000 1.236,4403 1,1591
Mai-04 127,9820 2.736,8300 1.120,6800 1.240,2444 1,1611
Jun-04 128,7590 2.811,0800 1.140,8400 1.244,2205 1,1631
Jul-04 129,8660 2.720,0500 1.101,7200 1.247,7422 1,1652

Ago-04 131,6460 2.670,7900 1.104,2400 1.251,1234 1,1672
Set-04 132,1780 2.726,3000 1.114,5800 1.254,8630 1,1693
Out-04 133,4530 2.811,7200 1.130,2000 1.258,8806 1,1714
Nov-04 134,9460 2.876,3900 1.173,8200 1.263,4263 1,1735
Dez-04 135,8980 2.951,2400 1.211,9200 1.269,2411 1,1756
Jan-05 137,5760 2.984,5900 1.181,2700 1.272,6715 1,1777
Fev-05 136,6960 3.058,3200 1.203,6000 1.276,1210 1,1798
Mar-05 137,6150 3.055,7300 1.180,5900 1.280,0059 1,1819
Abr-05 139,6270 2.930,1000 1.156,8500 1.283,6407 1,1840
Mai-05 141,1400 3.076,7000 1.191,5000 1.288,0740 1,1861
Jun-05 142,7360 3.181,5400 1.191,3300 1.292,1977 1,1882
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ANEXO I | Medidas de Referência para as classes de activos 
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Jul-05 142,0420 3.326,5100 1.234,1800 1.296,5005 1,1903
Ago-05 143,5460 3.263,7800 1.220,3300 1.301,2093 1,1924
Set-05 143,4070 3.428,5100 1.228,8100 1.305,1400 1,1946
Out-05 141,8250 3.320,1500 1.198,4100 1.308,9700 1,1967
Nov-05 141,7040 3.447,0700 1.257,4800 1.312,7900 1,1990
Dez-05 143,1490 3.578,9300 1.248,2900 1.320,0700 1,2015
Jan-06 142,1650 3.691,4100 1.280,0800 1.323,5200 1,2039
Fev-06 142,3300 3.774,5100 1.280,6600 1.326,9900 1,2065
Mar-06 140,3290 3.853,7400 1.294,8300 1.330,1300 1,2092
Abr-06 139,2510 3.839,9000 1.310,6100 1.333,2700 1,2120
Mai-06 139,4820 3.637,1700 1.270,0900 1.337,3200 1,2149
Jun-06 139,2440 3.648,9200 1.270,2000 1.341,3500 1,2179
Jul-06 140,7500 3.691,8700 1.276,6600 1.345,1000 1,2210

Ago-06 142,4140 3.808,7000 1.303,8200 1.348,3900 1,2242
Set-06 143,2910 3.899,4100 1.335,8500 1.352,4900 1,2275
Out-06 143,7170 4.004,8000 1.377,9400 1.356,0800 1,2310
Nov-06 144,4460 3.987,2300 1.400,6300 1.360,5900 1,2347
Dez-06 142,6970 4.119,9400 1.418,3000 1.365,3000 1,2384
Jan-07 142,0870 4.178,5400 1.438,2400 1.369,1300 1,2422
Fev-07 143,6143 4.087,1200 1.406,8200 1.372,7300 1,2462
Mar-07 142,9910 4.181,0300 1.420,8600 1.377,3300 1,2502
Abr-07 142,7510 4.392,3400 1.482,3700 1.381,2100 1,2542
Mai-07 141,1410 4.512,6500 1.530,6200 1.384,9100 1,2584
Jun-07 140,3570 4.489,7700 1.503,3500 1.389,3300 1,2628
Jul-07 142,3800 4.315,6900 1.455,2700 1.393,0400 1,2672

Ago-07 143,6530 4.294,5600 1.473,9900 1.396,8800 1,2717
Set-07 143,6560 4.381,7100 1.526,7500 1.400,6400 1,2767
Out-07 144,7910 4.489,7900 1.549,3800 1.405,3400 1,2818
Nov-07 145,7180 4.394,9500 1.481,1400 1.410,6400 1,2867
Dez-07 145,2660 4.399,7200 1.468,3600 1.418,8900 1,2918
Jan-08 148,7110 3.792,8000 1.378,5500 1.423,0500 1,2969
Fev-08 149,4960 3.724,5000 1.330,6300 1.427,3500 1,3016
Mar-08 148,5980 3.628,0600 1.322,7000 1.431,5300 1,3064
Abr-08 147,6830 3.825,0200 1.385,5900 1.436,2600 1,3115
Mai-08 145,7230 3.777,8500 1.400,3800 1.440,2300 1,3168
Jun-08 144,2000 3.352,8100 1.280,0000 1.443,7300 1,3222
Jul-08 147,1890 3.367,8200 1.267,3800 1.448,9400 1,3276

Ago-08 148,8810 3.365,6300 1.282,8300 1.452,7000 1,3331
Set-08 149,8610 3.038,2000 1.166,3600 1.456,1000 1,3386
Out-08 151,2460 2.591,7600 968,7500 1.459,9900 1,3445
Nov-08 157,0290 2.430,3100 896,2400 1.463,0900 1,3498
Dez-08 158,7620 2.447,6200 903,2500 1.463,0000 1,3542
Jan-09 156,9890 2.236,9800 825,8800 1.466,7000 1,3574
Fev-09 158,2160 1.976,2300 735,0900 1.469,8600 1,3598
Mar-09 160,1520 2.071,1300 797,8700 1.468,9900 1,3619
Abr-09 161,2500 2.375,3400 872,8100 1.472,9600 1,3636
Mai-09 159,2090 2.451,2400 919,1400 1.476,9000 1,3651
Jun-09 161,1600 2.401,6900 919,3200 1.444,0000 1,3666
Jul-09 163,9980 2.638,1300 987,4800 1.443,7000 1,3678

Ago-09 164,7290 2.775,1700 1.020,6200 1.445,3200 1,3688
Set-09 165,7410 2.872,6300 1.057,0800 1.449,0000 1,3698
Out-09 165,9850 2.743,5000 1.036,1900 1.445,5600 1,3706
Nov-09 167,0280 2.797,2500 1.095,6300 1.447,7200 1,3715
Dez-09 165,6940 2.964,9600 1.115,1000 1.440,4800 1,3723
Jan-10 166,4590 172,7800 2.776,8300 1.073,8700 1.446,1800 1,3731
Fev-10 168,3640 175,5900 2.728,4700 1.104,4900 1.448,7800 1,3738
Mar-10 169,4770 176,6000 2.931,1600 1.169,4300 1.452,1400 1,3746
Abr-10 168,4100 178,4200 2.816,8600 1.186,6900 1.455,2000 1,3753
Mai-10 170,9950 179,4500 2.610,2600 1.089,4100 1.457,6300 1,3761
Jun-10 169,7020 178,4800 2.573,3200 1.030,7100 1.461,2300 1,3769
Jul-10 171,3830 178,9000 2.742,1400 1.101,6000 1.463,6200 1,3778

Ago-10 175,4750 181,0700 2.622,9500 1.049,3300 1.466,5000 1,3788
Set-10 173,7580 184,5000 2.747,9000 1.141,2000 1.469,2300 1,3798
Out-10 172,9200 183,9900 2.844,9900 1.183,2600 1.471,8900 1,3808
Nov-10 168,2730 183,9000 2.650,9900 1.180,5500 1.474,1700 1,3820
Dez-10 167,5230 181,4100 2.792,8200 1.257,6400 1.476,8000 1,3832
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