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RESUMO 

 

 

A volatilidade do Mercado Econômico Mundial motivou empresas e instituições públicas e 

privadas, principalmente financeiras, a se precaverem diante de um cenário instável. E neste 

contexto, muitos bancos passaram a implementar a Gestão de Ativos e Passivos – ALM, a fim 

de mitigar os riscos possíveis, e maximizar a lucratividade. Frente às dificuldades de 

compreensão sobre a implementação da ALM nas instituições financeiras brasileiras, por 

parte dos gestores financeiros para a tomada de decisões estratégicas pela alta administração; 

e visto como a internalização da cultura de ALM encontra-se pouco difundida na literatura 

nacional; assim como há carência de profissionais habilitados para lidar com o tema; este 

estudo propõe, enquanto situação problema: Quais recursos gerenciais promovem a 

implantação da ALM e que transversalmente evitam futuros problemas no interior das 

instituições financeiras brasileiras? Portanto, tem-se por objetivo geral investigar de que 

forma as instituições financeiras brasileiras estão se organizando para estruturar a ALM. E por 

objetivos específicos: Realizar um levantamento bibliográfico acerca da ALM; Desenvolver 

um estudo de caso sobre ALM, embasado na realidade das instituições financeiras brasileiras, 

a partir do relato dos participantes da pesquisa; Apresentar os elementos essenciais para o 

êxito da implantação da ALM nas instituições financeiras brasileiras e eventuais impasses. 

Adotou-se por recurso metodológico, um Estudo de Casos Múltiplos, pesquisa exploratória 

qualitativa, a partir de uma pesquisa de percepção de especialistas que atuam no mercado 

brasileiro com o tema em bancos e fundos de pensão. Averiguou-se como elementos 

fundamentais ao modelo de ALM a multiperiodicidade (previsão de acontecimentos), 

considerações simultâneas dos ativos e passivos, e restrições legais e políticas. Em relação aos 

dados apreendidos para a implantação, os que receberam maior destaque foram: a 

identificação dos ativos que a instituição pode investir potencialmente, a estimativa do retorno 

desses ativos, restrições legais pertinentes, parâmetros usados no desenvolvimento das 

restrições de liquidez e restrições políticas adotadas pela instituição.  

 

Palavras-chave: Gestão de Ativos e Passivos; Instituições Financeiras Brasileiras; Risco. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The World Economic Market volatility prompted businesses and public and private entities, 

especially financial ones, to take preventive measures in the face of an unstable scenario. In 

this context, many banks began to implement the Asset and Liability Management – ALM, in 

order to mitigate possible risks, and maximize profitability. In view of the difficulties in 

understanding the implementation of ALM in Brazilian financial institutions shown by 

financial managers in order to support strategic decision-making by senior management; 

given that internalizing the culture of ALM is not widespread in national literature, and that 

there is a shortage of qualified professionals to deal with the topic, this study proposes the 

following problem situation:  which managerial resources promote the implementation of 

ALM and avoid future problems within Brazilian financial institutions? Thus, our overall 

objective is to investigate how Brazilian financial institutions are structuring the ALM. The 

specific objectives are: to conduct a bibliographic survey on ALM; to develop a case study on 

ALM, grounded in the experience of Brazilian financial institutions, based on accounts by 

research participants; to introduce the essential elements for the successful implementation of 

ALM in Brazilian financial institutions and possible deadlocks. The methodological resource 

adopted was a Multiple Case Study with qualitative exploratory research based on a 

perception survey from Brazilian market specialists that deal with this subject in banks and 

pension funds. Ascertained the main elements to ALM model were the multiperiodicity 

(forecast events), simultaneous considerations of assets and liabilities, legal and policy 

constraints. For data required to implement it, those who was highlighted: the identification of 

assets in which the institution can potentially invest, point estimates of the return on these 

assets, pertinent legal constraints, parameters used in the development of liquidity constraints 

and policy constraints adopted by the institution.  

 

Keywords: Asset and Liability Management; Brazilian Financial Institutions; Risk. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

 

Em meados do século XVIII, o mundo passou por profundas transformações 

sociais, culturais, políticas, e principalmente, econômicas. Com o evento da 

“Expansão Marítima” e o surgimento do “Capitalismo”, a busca por novos horizontes, 

tanto para a aquisição de matérias-primas, quanto para a conquista de potenciais 

consumidores, passaram a dominar o ideário dos indivíduos que ansiavam por obter 

lucro, entre eles, destaca-se os europeus.  

Isto, com o decorrer do tempo, deflagrou algo além de um avanço dos Mercados 

ao redor do Globo, assim como o surgimento de Indústrias e de Máquinas, mas 

desenvolveu-se de tal modo, que transpôs aos adventos das Ciências e da Tecnologia, 

e que consequentemente, impulsionou o fenômeno da “Globalização”.  

Na visão de Rieche (2005, p.221), um enfoque na evolução dos Mercados 

Financeiros permite compreender que “houve um aumento significativo do volume e 

da velocidade das transações, e diversas fontes de alavancagem surgiram, 

potencializando os riscos existentes e também as possibilidades de prejuízo”.  

Igualmente, uma vez que as nações e seus respectivos mercados encontram-se 

presos numa “teia” ou, em outras palavras, a esta “aldeia global”, os mesmos estão 

suscetíveis em qualquer época, às crises econômicas e financeiras, que devido à 

proximidade entre os parceiros, podem ser disseminadas em grandes proporções. 

Portanto, são passíveis de sobreviver a estas volatilidades, aqueles que se precaverem 

previamente e obtiverem habilidades para lidar com possíveis mudanças. Estas 

questões, também se aplicam ao Mercado Brasileiro. 

 

Com a globalização dos mercados, o Brasil se vê, cada vez mais envolto e 
afetado por essas crises, sendo que os efeitos se fazem sentir de forma 
diferenciada nos agentes econômicos, em função do quão estão estruturados 
para enfrentar não só estes momentos, mas também aqueles de bonança, e 
deles tirarem o proveito necessário e seguro para enfrentar aqueles outros 
de maior infortúnio (GAZZONI; DANIELLI; SILVA, 2008, p.7). 
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 Como reflexo deste cenário instável, que sucedeu aos séculos posteriores, 

ressalta-se, por exemplo, um caso ocorrido no século XX. Desde os anos 30 até os 60, 

as seguradoras e bancos americanos viveram momentos de baixa nas flutuações das 

taxas de juros. Porém na década de 70, houve um aceleramento no processo 

inflacionário, que culminou em brusca elevação das taxas, e que pressionou muitos 

bancos a adotarem o gerenciamento de ativos e passivos respectivamente, a fim de 

minimizar os riscos do mercado e de liquidez, e maximizar a lucratividade.  

Neste sentido, as seguradoras não estavam preparadas para lidar com esta 

repentina crise, pois frustraram em ajustar seus ativos e passivos de maneira a 

abrandar riscos que opções de empréstimos embutidas nas apólices sobrepunham. 

Assim, o que resultou na quebra de muitas seguradoras. Destarte, a complexidade 

econômica vigente, fez com que muitas seguradoras, ainda no final de 70, se 

espelhassem na atitude dos bancos americanos, quanto ao desenvolvimento e 

utilização do gerenciamento de ativos e passivos (LEÃO; MARTINS; LOCATELLI, 

2012a, p.8; HURTADO, 2008, p.18-19).  

Surge, por conseguinte, como fruto deste período, a expressão Asset and 

Liability Management – ALM, ou seja, Gestão de Ativos e Passivos. Posteriormente, 

a década de 80 configurou na expansão deste modelo, a outras instituições e setores 

econômicos. Entretanto, em 2008, o mundo sofreu uma grande crise econômica, 

resultante do “estouro de bolha dos créditos de sub-prime”, relacionado aos ativos de 

baixa qualidade de crédito, que alcançou tanto os Estados Unidos quanto à Europa, e 

que repercutiu aos demais continentes. Em virtude deste evento, houve um aumento 

significativo na produção científica sobre a ALM, e na exigência sobre a gestão de 

riscos, o que culminou na intensificação do manejo desta ferramenta (MARQUES 

FILHO, 2008, p.55).  

De acordo com Rieche (2005, p. 227), Mitra e Schwaiger (2011, p. 1), o que de 

início ateve restrito ao mercado bancário, em pleno século XXI, se expandiu, e 

atualmente é uma das ferramentas de uso comum em companhias de seguro, fundos de 

pensão, assim como dotações universitárias, hedge e fundos mútuos, e também 

aplicados por indivíduos ricos, por exemplo.  
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1.1.1 O Modelo de Gestão de Ativos e Passivos – ALM 

 

 A Gestão de Ativos e Passivos – ALM, segundo Choudhry (2011, p.15) é 

definida como “a gestão de alto nível dos ativos e passivos de um banco”. Este autor 

ressalta que a ALM pode estar tanto no âmbito da Tesouraria quanto do Comitê de 

Gestão dos Ativos e Passivos [Asset and Liability Committee – ALCO]. 

Fundamentalmente, esta ferramenta administra o risco da taxa de juros e liquidez, 

além de definir a política global e a gestão do risco de crédito, mesmo que em nível 

tático, e a política de crédito esteja associada a um nível mais baixo dentro dos 

Comitês de Crédito.  

 Complementarmente, o Presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, 

Francisco da Silva Coelho (2012, p.xiv-xv) ressalta que a ALM possui um 

significativo vínculo “com governança, controles internos e sintonia fina entre o 

interesse público e privado”, uma vez que as instituições financeiras são dependentes 

do processo de autorização por parte da autoridade monetária; estão sujeitas ao 

cumprimento da legislação e regulação pertinentes ao Sistema Financeiro Nacional – 

SFN; necessitam de efetivos sistemas de controles internos; e visam à criação de valor 

para o acionista. 

 

[...] um modelo dessa natureza deve, portanto, indicar uma alocação de 
ativos, uma estratégia para seguir e/ ou um benchmark razoável para 
utilizar como meta financeira, atendendo por um lado, às restrições de 
liquidez, e por outro, às exigências legais de enquadramento a determinados 
limites (RIECHE 2005, p.227). 
 

 Em Gazzoni, Danielli e Silva (2008, p.8), esta ferramenta de mensuração de 

riscos, “consiste em extensivo processo de pesquisa, o qual se inicia pelo 

desenvolvimento e definição do modelo que será utilizado, e se estende até o estudo 

do comportamento das diversas variáveis utilizadas no referido modelo”. Enquanto 

que Rieche (2005, p.227), aponta que um modelo de ALM deve conter três etapas: 

 a) seleção de um cenário hipotético que descreva como diversas variáveis 

(referentes ao ativo, ao passivo e a macroeconomia) podem evoluir ao longo do tempo; 

 b) projeção da evolução do valor dos ativos e passivos caso o cenário ocorra;  

 c) testes de um grande número (cinco mil ou mais) de cenários aleatórios. 
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Contudo, Mitra e Schwaiger (2011, p.1, grifo nosso) conceituam a ALM como 

“uma ferramenta analítica financeira para tomada de decisão que maximiza o valor 

para o acionista [Shareholder Value – SD]”. Os mesmos destacam que esta tem por 

objetivo geral “a realização de investimentos criteriosos que aumentam o valor do 

capital, associam passivos e protegem de eventos financeiros desastrosos”.  

E assim, tanto para estes autores como para Gazzoni, Danielli e Silva (2008, 

p.8-9), a ALM se trata de um modelo eficiente na relação retorno versus risco, ou seja, 

busca reduzir o risco e aumentar o retorno. Esta ferramenta de gestão também auxilia 

na alocação estratégica de recursos, assim como permite prospectar cenários 

macroeconômicos e financeiros. 

 

1.1.2 Os Acordos de Basiléia I, II e III  

 

 No cenário econômico mundial, o sistema financeiro configura-se dinâmico e 

volátil, posto que esteja frequentemente sujeito a riscos e interferências relevantes, que 

podem gerar crises de pequenas a grandes proporções. Isto demanda dos gestores 

financeiros, do Chief Executive Officer – CEO, dos governantes, entre outros atores, 

maiores investimentos em estudos e pesquisas, regulamentações, ferramentas de 

monitoramento, e ademais dispositivos, para assegurar a integridade das instituições 

financeiras e do mercado como um todo.  

 Por isto, mediante a instabilidade constante da economia, e o que 

especificamente na década de 70 refletiu em intensas crises, ocasionada tanto pelo fim 

do Sistema Monetário Internacional, quanto pelos distúrbios nos mercados 

internacionais, e pela quebra do Bankhausss I.D. e do Franklin National Bank, 

culminou na criação de um comitê, que deliberaria sobre regras a serem cumpridas 

pelo sistema financeiro (CUNHA, 2014; LEÃO; MARTINS; LOCATELLI, 2012a, 

p.12).  

 Com o propósito de melhorar a qualidade da supervisão bancária, fortalecer a 

segurança do sistema bancário internacional, e promover a estabilidade monetária e 

financeira, os responsáveis pela supervisão bancária nos países do G-10 (dirigentes 

dos bancos centrais e autoridades), propuseram a criação do Comitê de 

Regulamentação Bancária e Práticas de Supervisão /Basel Committee on Banking 

Supervision – BCBS/, também conhecido como Comitê de Basiléia, que teve como 
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sede o Banco de Compensações Internacionais /Bank for International Settlements – 

BIS/, em Basiléia, na Suíça.  

 Neste âmbito, após agudas discussões, foi celebrado em 1988, o primeiro 

Acordo de Basiléia “I”, denominado International Convergence of Capital 

Measurement and Capital Standards, cujo objetivo era criar exigências mínimas de 

capital para instituições financeiras como forma de fazer face ao risco de crédito. 

Porém, no Brasil, este acordo apenas foi implementado pela Resolução nº 2.099, de 17 

de agosto de 1994, e que introduziu exigência de capital mínimo para as instituições 

financeiras, em função do grau de risco de suas operações ativas. Segundo esta 

Resolução nº 2.099/ 94: 

 
Aprova regulamentos que dispõem sobre as condições relativamente ao 
acesso ao Sistema Financeiro Nacional, aos valores mínimos de capital e 
patrimônio líquido ajustado, à instalação de dependências e à 
obrigatoriedade da manutenção de patrimônio líquido ajustado em valor 
compatível com o grau de risco das operações ativas das instituições 
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 1994). 

 

 Tardiamente, o BCBS publicou uma emenda, a Emenda de 96, ao Acordo de 

Basiléia I, o que resultou na incorporação ao capital exigido, parcela para cobertura 

dos riscos de mercado. No entanto, em 2004, o comitê lançou o Acordo de Capital de 

Basiléia “II”, que foi uma revisão do primeiro acordo, com o objetivo de buscar uma 

medida mais precisa dos riscos incorridos pelos bancos internacionalmente ativos. No 

Brasil, este acordo foi implementado de forma gradual, a partir do Comunicado 

12.746, de 9 de dezembro de 2004, que trata sobre “os procedimentos para a 

implementação da nova estrutura de capital – Basiléia II”, e que estabeleceu um 

cronograma simplificado para a adequação. 

 Contudo, este Novo Acordo, a ser cumprido pelos grandes bancos mundiais, 

incluiu os Princípios Essenciais para uma Supervisão Bancária Eficaz, de Basiléia I: 

(1) precondições para uma supervisão bancária eficaz; (2 a 5) autorização e estrutura; 

(6 a 15) regulamentos e requisitos prudenciais; (16 a 20) métodos de supervisão 

bancária contínua; (21) requisitos de informação; (22) poderes formais dos 

supervisores; (23 a 25) atividades bancárias internacionais (CUNHA, 2014, p.66). 

Assim como, complementarmente incluiu três pilares: (1) requerimentos de capital; (2) 

revisão pela supervisão do processo de avaliação da adequação de capital dos bancos; 
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e (3) disciplina de mercado (CUNHA, 2014, p.66; BANCO CENTRAL DO BRASIL, 

s.d). 

 Em 2008, após uma nova crise econômica internacional, estopim de problemas 

relacionados à desregulamentação financeira, houve a necessidade de uma resposta 

regulatória, na tentativa de tornar o sistema financeiro mais resiliente, de reduzir 

custos de crises bancárias e de amparar o crescimento sustentável. Por isso, o Comitê 

sentiu-se pressionado em reformular imediatamente o Acordo, através de dois 

documentos, sendo um deles “A Global regulatory framework for more resilient banks 

and banking systems”.  

 Portanto, firmou-se o Acordo de Basiléia “III”, que além de levar em 

consideração o risco de liquidez das instituições financeiras, referiu à ampliação da 

qualidade do capital regulatório, e a necessidade de se manter montantes de capital de 

maior qualidade. Este, também recomendou a adoção de melhores práticas a um 

número maior de bancos.  

No caso brasileiro, o Comunicado nº 20.615 do Banco Central do Brasil – 

BACEN, em 17 de fevereiro de 2011, divulgou orientações acerca deste acordo, e 

apresentou o cronograma para a implementação das recomendações do Comitê. O 

BACEN e o Conselho Monetário Nacional – CMN instruíram acerca de diversas 

medidas de gestão de liquidez, no que contemplou três áreas: recolhimento 

compulsório, operações com o Fundo Garantidor de Crédito e redesconto.  (CUNHA, 

2014, p.116-117 e 123; BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2013). 

 Deste modo, os Acordos de Capital de Basiléia I, II e III estão intimamente 

associados à ALM, posto que estes sugeriram recomendações a respeito do 

gerenciamento de capital no âmbito das instituições financeiras, no que se refere à 

criação de mecanismos de seu acompanhamento. De acordo com Coelho (2012, p.xiv-

xv), posterior à crise financeira de 2008, o gerenciamento do risco de liquidez foi 

transformado em soberano. Assim como, as recomendações de Basiléia III, sob essa 

matéria, teve o claro objetivo de assegurar que as instituições financeiras, seriam 

capazes de levantar recursos em situações de risco sistêmico, sem transferência de 

riscos para os Estados Soberanos. 
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1.1.3- Risco  

 

 Discorrer sobre ALM incide paralelamente, apreender noções sobre “Risco”. 

O termo comumente empregado em gestão, especificamente em “gestão de riscos”, 

conforme Rieche (2005, p.220), “é utilizado para designar o tamanho do intervalo de 

confiança associado a uma estimativa qualquer, enquanto em outros representa a 

magnitude da exposição ou incerteza em relação a algum resultado esperado”. De 

mesmo modo, ao se tratar de finanças, os riscos podem ser classificados em duas 

categorias, como (Figura 1): Riscos Estratégicos e Riscos Não Estratégicos (ABRAPP, 

2011, p.33-37).  

 

Figura 1- Tipos de Riscos Financeiros.  

 
Fontes: Elaborado pela Autora. Adaptado de ABRAPP (2011). Choudhry (2011).  

Leão, Martins & Locatelli (2012a). Rieche (2005). 
  

Em consideração aos Riscos Estratégicos, estão intimamente relacionados à 

tomada de decisão pelo CEO, e identificados por meio de metas e objetivos. Contudo, 

abrangem diversos riscos, como: mercado, liquidez, crédito e sistêmico (ABRAPP, 

2011; RIECHE, 2005; LEÃO; MARTINS; LOCATELLI, 2012a; CHOUDHRY, 

2011).  

O Risco de Mercado decorre da volatilidade das variáveis existentes no 

mercado, causada por fatores antagônicos, políticos e outros; da flutuação do valor da 

carteira em função de mudanças adversas nas taxas de juros; do uso de derivativos, 
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seja para especulação, seja para hedge; bem como da concentração dos recursos 

garantidores em determinados mercados.  

Neste, integram o Risco de Ações, Risco de Taxa de Juros [Risco de 

Negociações, sendo risco geral e risco específico; e Risco de Descasamento], Risco de 

Moedas, e Risco de Commodities. Entretanto, para poder medir o risco de mercado, 

um dos instrumentos geralmente utilizados pelas instituições financeiras, é o Value at 

Risk – VaR, ou seja, “Valor em Risco”. 

 Segundo Crouhy, Galai e Mark (2006, p.150), o VaR provou ser um poderoso 

caminho para a avaliação do risco de mercado global, em negociações de curto prazo, 

assim como um período de 10 dias, quando em condições normais de mercado. Com 

efeito, esta metodologia permite capturar em uma única medida numérica, os vários 

componentes de risco de mercado, tais como o risco da curva, o risco de base, e o risco 

de volatilidade. Esta provou ser confiável, não apenas para mensurar o risco durante 

períodos longos, mas também em condições anormais de mercado. 

 Estes mesmos autores revelam que o VaR torna os mercados menos estáveis e 

mais propensos a crises. Isto decorre porque as instituições financeiras, possivelmente, 

tem que vender os ativos para as classes afetadas, quando os mercados se tornam 

voláteis, a fim de se manterem dentro dos limites de VaR estabelecidos pelo CEO. 

Consequentemente, deprime os preços de mercado, aumenta a volatilidade, e 

correlaciona os fatores de risco com esses ativos. Este, por sua vez, pode exceder os 

limites do VaR dessas instituições, e forçá-las a reduzir sua exposição por vender 

mais, dos mesmos ativos, e assim, perpetuando um círculo vicioso. 

 Sobre o Risco de Liquidez, entende-se que é o risco em que o banco não será 

capaz de refinanciar ativos como passivos exigíveis, por qualquer motivo. Este é 

decorrente das diferenças atemporais entre os fluxos de caixa gerados pelos ativos e 

passivos, que implicam na falta de recursos para honrar as obrigações, forçando a 

transformação de um ativo em caixa. Assim como, é um risco financeiro de uma 

possível perda de liquidez, que comporta dois tipos, sendo de mercado/ produto, e de 

fluxo de caixa/ obtenção de recursos. Este risco também constitui o Risco de Funding 

e o Risco de Negociações. Ressalta-se que o risco de liquidez é um conceito “chave” 

na operacionalização do ALM. 

Quanto ao Risco de Crédito, procede da possibilidade de ocorrência de perda 

resultante do descumprimento de uma obrigação contratada; assim como da 

incapacidade de pagamento do emissor de um título mobiliário ou de um mutuário de 
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carteira de empréstimos; da excessiva concentração em operações com determinadas 

contrapartes, segmentos de mercado ou regiões geográficas; da degradação da 

qualidade das garantias oferecidas por um tomador de um empréstimo, contraparte de 

uma transação ou emissor de um título; e deterioração da qualidade do crédito 

atribuída à contraparte, como nos casos de rebaixamento de rating de um emissor de 

títulos (ABRAPP, 2011, p. 34). À vista disso, consiste no Risco de Transação e 

Concentração de Carteira. Por fim, o Risco Sistêmico é proveniente da possibilidade 

de um choque a uma parte limitada do segmento se propagar por todo o sistema. 

 Em contrapartida, os Riscos Não Estratégicos são identificados a partir dos 

processos organizacionais, e envolvem tanto o risco operacional quanto o risco legal 

(ABRAPP, 2011, p.36). Por conseguinte, o Risco Operacional é resultante de falhas, 

deficiências ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, falhas da 

gerência, assim como decorrentes de eventos externos como catástrofes naturais, 

fraudes, greves, etc. Neste sentido, são oriundos de falhas em aspectos lógicos do 

processamento eletrônico de dados e telecomunicações; inadequação de aspectos 

físicos (hardware) da estrutura logística e tecnológica; atos realizados, 

intencionalmente ou não, que possam prejudicar o funcionamento e/ ou causar impacto 

financeiro à entidade; e remoção ou perda inesperada da pessoa chave de uma posição 

ou responsabilidade sem substituto imediato, assim como da manutenção da pessoa 

não especializada em posto chave. Geralmente, este abarca atividades da Instituição e 

Risco Humano.   

 Referente ao Risco Legal, remete a inobservância de dispositivos legais ou 

regulamentares. Igualmente, deriva-se de ações ajuizadas pela empresa ou contra ela; 

inadequação formal do contrato, a interpretação de suas cláusulas e sua conformidade 

com a legislação pertinente; interpretação indevida da legislação; e não aderência ao 

estatuto, regulamento do plano de benefícios, código de ética e outros regimentos 

internos. Como por exemplo, conforme Grazziotin (2002, p.29), pode incluir o risco 

dos ativos valerem menos e/ou os passivos valerem mais do que o esperado, devido a 

aconselhamento legal inadequado, incorreto ou em decorrência de problemas 

burocráticos. 

 Frente aos riscos apontados, e no contexto de ALM, apercebe-se que esta, 

enquanto ferramenta estratégica implica em mitigar os riscos de mercado e os riscos de 

liquidez. Para tanto, por se tratar de uma ferramenta gerencial, o autor Marques Filho 

(2008, p.163) sugere um processo estruturado para ALM: 
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- Segregação dos riscos com a centralização da gestão em áreas especializadas 

para o  Risco de Crédito, Mercado e Liquidez, Operacional e outros riscos; 

- Centralização do Risco de Mercado na estrutura da tesouraria, através da 

implementação de um processo de compra e venda de recursos, com cuidado especial 

em relação ao preço de transferência; 

- Apuração e precificação do capital consumido por cada um dos produtos da 

instituição; 

- Revisão da estrutura ótima de capital, levando-se em conta a possibilidade de 

se trabalhar com capital de terceiros através da emissão de papéis de dívida 

subordinada; 

- Implementação de um processo para se medir o retorno dos produtos que se 

leve em conta os custos operacionais e o custo do capital utilizado, como EVA 

(Earnings Value Added). 

 Deste modo, a ALM torna-se uma garantia para as instituições financeiras 

adquirirem bom desempenho, uma vez que possibilita operarem de forma mais sadia e 

rentável (MITRA; SCHWAIGER, 2011, p.1). Assim, esta ferramenta é capaz de 

conferir saúde à gestão destas instituições.  

 

 

1.2. SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

 

Posto que haja dificuldades de compreender sobre a implementação da ALM 

nas instituições financeiras brasileiras, por parte dos gestores financeiros para a 

tomada de decisões estratégicas pela alta administração; e visto como a internalização 

da cultura de ALM encontra-se pouco difundida na literatura nacional; assim como há 

carência de profissionais habilitados para lidar com o tema; este estudo propõe, 

enquanto situação problema: Quais recursos gerenciais promovem a implantação da 

ALM e que transversalmente evitam futuros problemas no interior das instituições 

financeiras brasileiras?  

 Conforme os autores Leão, Martins e Locatelli (2012a, p.5), “Apesar de o tema 

ser largamente discutido no ambiente de negócios internacional, ainda é escassa a 

literatura que trata do assunto no Brasil”. E neste sentido, a pesquisa pretende abordar 

com amplitude o tema “Gestão de Ativos e Passivos – ALM”. 
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1.3. OBJETIVO GERAL 

 

 

 O presente estudo tem por objetivo geral investigar de que forma as instituições 

financeiras brasileiras estão se organizando para estruturar a Gestão de Ativos e 

Passivos – ALM.  

 

 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Elaborou-se por objetivos específicos:  

 

- Realizar um levantamento bibliográfico acerca da Gestão de Ativos e 

Passivos – ALM; 

 - Desenvolver um estudo de caso sobre ALM, embasado na realidade das 

instituições financeiras brasileiras, a partir do relato dos participantes da pesquisa; 

- Apresentar os elementos essenciais para o êxito da implantação da ALM nas 

instituições financeiras brasileiras e eventuais impasses. 

 

 

1.5. PERGUNTAS DA PESQUISA 

 

 

As perguntas da pesquisa são: 

 

- Como a ALM é tratada em termos de gestão nas instituições financeiras 

brasileiras? 

- Quais os sistemas de ALM são adotados pelas instituições financeiras 

brasileiras? 

- De que forma as instituições financeiras brasileiras tratam estes dados? 
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1.6.  JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA  

 

  

A pesquisa justifica-se em virtude da participação no projeto de estruturação de 

uma empresa pública federal, para gerenciar sua carteira de ativos e passivos via 

Modelagem ALM – Asset and Liability Management. 

É relevante, posto que esta busque identificar os riscos envolvidos no negócio, 

quantificar e gerir através da coleta de informações necessárias para medir, monitorar 

e substanciar a decisão prudencial da alta administração, que concomitantemente, é 

vital à Instituição.  

Às empresas e sociedade, na estruturação das suas atividades, planejamento e 

alocação estratégica dos seus recursos do ponto de vista de risco e retorno, no intuito 

de otimizar seus resultados e gerar vantagem competitiva. À comunidade acadêmica, 

na extensão desta ferramenta, novas abordagens e possibilidades de atuação no 

mercado financeiro. 

 

 

1.7. DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

 Esta pesquisa não se propõe em qualquer momento, validar fórmulas e cálculos 

de ALM ou outros instrumentos de mensuração financeira; realizar simulações 

gerenciais e aproximações estatísticas; e nem discutir de modo mais amplo, sobre os 

tipos de risco ou os Acordos de Basiléia.  

Será dada prioridade à análise da produção científica sobre o tema ALM e sua 

evolução ao longo do tempo, e a investigação do desenvolvimento e organização do 

processo de ALM no interior das instituições financeiras brasileiras, participantes do 

estudo de caso, frente aos desafios do mercado nacional e internacional. 
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1.8. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 

O estudo foi estruturado com o objetivo de ser claro e coeso, assim como de 

facilitar a compreensão sobre a Gestão de Ativos e Passivos - ALM. 

O Capítulo Um apresenta a contextualização do tema ALM e principais 

elementos.  

O Capítulo Dois consiste na revisão da literatura, a partir dos artigos 

levantados no Estudo Bibliométrico. 

O Capítulo Três descreve a metodologia adotada e as etapas de elaboração do 

Estudo de Caso.  

O Capítulo Quatro expõe a composição do caso por meio da caracterização dos 

participantes da pesquisa. 

O Capítulo Cinco demonstra a análise intracasos e intercasos, e a discussão dos 

resultados deste estudo sobre os casos múltiplos entre os segmentos “banco” e “fundo 

de pensão”. 

O Capítulo Seis revela a conclusão da pesquisa e a recomendação de trabalhos 

futuros. 

 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

A Revisão da Literatura foi construída com base no estudo bibliométrico 

descrito no Capítulo 3, em que se identificou como o cenário internacional tem se 

comportado em relação ao tema ALM, sua definição, subsídios à gestão de risco, 

abordagens numéricas, metodologias e aplicabilidade às instituições financeiras como 

bancos, fundos de pensão e companhias de seguros. Para maior compreensão desse 

quadro, dividiu-se entre os conceitos e modelagens que se destacaram ao longo do 

tempo, no intuito de acompanhar sua evolução. 
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2.1. ALM  

 

 

2.1.1. ALM e Temáticas Transversais 

 

Segundo Black (1975), o termo gestão de fundos bancários é voltado para a 

aplicação dos princípios gerais para a escolha dos ativos e passivos bancários a fim de 

decidir sobre quando realizar um empréstimo, a taxa a ser aplicada, precificar os 

serviços de transferências de fundos e lidar com a regulamentação do governo. O 

mercado eficiente é aquele em que não há oportunidades de gerar lucros especiais, 

dado os custos transacionais existentes no mercado e as regulamentações 

governamentais que podem funcionar como limitações.  

Este mesmo autor pondera que o banco cota as taxas dos empréstimos que 

dependem das taxas dos empréstimos livres de risco com os mesmos vencimentos; o 

tamanho do empréstimo; o valor e o risco dos ativos dos clientes, particularmente os 

ativos que são usados como garantia formal para o empréstimo; a prospecção das 

entradas e saídas no fluxo de caixa referente aos recursos financeiros dos clientes, bem 

como a incerteza sobre eles; a quantidade de dados que os clientes estejam dispostos a 

fornecer em sua condição de crédito. 

As taxas que os bancos cotam não dependem do quanto vier dos depósitos, 

títulos, ou ações comuns; nem sobre a estrutura de capital do banco. Dependem do 

risco total dos ativos dos clientes e fluxo de caixa líquido, não apenas da parte do risco 

que pode ser diversificado (BLACK, 1975).  

Em uma aplicação às companhias de seguros, Deelstra e Janssen (1998) 

descreveram que a teoria clássica do risco concentra-se principalmente sobre os 

passivos destas empresas e, por conseguinte o estudo a respeito de sinistros, incluindo 

sua frequência e montante. Enfatizaram que as seguradoras podem minimizar o risco 

de seguro, por exemplo: mortalidade, incêndio, acidentes de carro, ao contrair novas 

apólices em sua carteira e tem que lidar com o risco de investimento cujas taxas de 

retorno são altamente correlacionadas, além da taxa de juros que influencia tanto o 

lado do ativo quanto passivo do balanço e produz grande efeito nos contratos de longo 

prazo. 

Desse modo, a ALM pode ser vista como a gestão simultânea de ativos e 

passivos e é uma maneira de quantificar e controlar os diversos tipos de riscos que 
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uma instituição financeira se depara, e, em particular o risco da taxa de juros que 

impacta os valores das posições atuais, bem como os custos e benefícios das ações 

presentes e futuras.  

Nota-se que, em teoria, uma instituição financeira gostaria de combinar seus 

fluxos de caixa no ativo e passivo, mas no caso de uma companhia de seguros, muitas 

vezes há discrepâncias consideráveis em relação a volume e tempo, uma vez que os 

ativos podem ser de curto prazo e os passivos de longo prazo (DEELSTRA; 

JANSSEN, 1998).  

Na prática, uma combinação perfeita nem sempre é possível, nem desejável, 

uma vez que o objetivo final de uma seguradora é gerar lucro, ou melhor, maximizar o 

valor presente líquido do lucro ao longo de um determinado horizonte de tempo. A fim 

de alcançar um maior retorno, pode aceitar um nível mais elevado de risco. 

De outro modo, Kessler (2013) abordou que há pouco espaço para o risco 

sistêmico em resseguro, porque a falha de uma resseguradora é geralmente um 

processo bem controlado, em virtude da interligação entre as seguradoras, 

resseguradoras e retrocessionários. Na verdade, o risco sistêmico ocorre por um 

choque localizado que se propaga para o resto do sistema financeiro através de 

interconexão, sendo uma das principais causas o mercado interbancário, onde 

diferentes bancos operam dentro de uma rede densa de interdependências. 

Percebe-se que a estrutura hierárquica do mercado de resseguros, onde os 

riscos cedidos a um nível do mercado raramente retornam, contrasta com o mercado 

interbancário, onde a quebra de um banco pode arrastar outros. Além disso, outra 

característica fundamental do resseguro é a pulverização de riscos, cujas perdas de uns 

poucos são pagas pelos prêmios de muitos (KESSLER, 2013). No caso de 

agrupamento de seguros para cobrir catástrofes nucleares, ataques terroristas e 

passivos ambientais, os sinistros são compartilhados por todos os membros do 

consórcio e, muitas vezes, com os governos fornecendo garantias acima de 

determinados limites.  

As resseguradoras mantêm seus riscos em seus balanços, evitando o risco 

moral gerado pela dissociação das atividades originárias e de distribuição como 

ocorreu na recente crise com grandes bancos norte-americanos na securitização de 

hipotecas. Muitas instituições distribuíram empréstimos a mutuários de baixa 

qualidade, cuja solvência se revelou demasiadamente baixa para a capacidade de 

absorção de perda do sistema bancário (KESSLER, 2013).  
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Portanto, em relação à gestão de seus ativos e passivos, o vencimento destes é 

aproximadamente casado, pois as resseguradoras têm uma longa posição de liquidez. 

Isto significa que reivindicações futuras podem ser estimadas com um certo grau de 

precisão, utilizando técnicas atuarias que determinam o montante das reservas a serem 

realizadas. Além disso, sua carteira é altamente diversificada. Este autor concluiu que 

as resseguradoras que persistiram neste modelo de negócio tradicional têm resistido 

com êxito à crise, mesmo tendo um papel estabilizador. 

Em uma outra perspectiva, Schlueter, Sievers e Wendels (2015) perceberam 

que os bancos enfrentam uma comportamentalização de seus balanços patrimoniais, 

uma vez que o financiamento por depósito consiste cada vez mais de depósitos não 

renováveis e fluxos de caixa incertos, expondo-os a risco de ativos e passivos – ALM. 

Sua pesquisa compreendeu uma amostra original dos dados de contrato e de fluxo de 

caixa para os 2,2 milhões de contratos individuais de 1991 a 2010. Considerou-se que 

as recompensas contratuais, ou seja, os pagamentos de juros qualificados, e os 

subsídios do governo, efetivamente estabilizam o comportamento e, portanto, o 

financiamento dos bancos de poupança.  

Como resultado, observou-se que a probabilidade de uma retirada precoce 

diminui em depósito cerca de 40%, e a volatilidade do fluxo de caixa cai em cerca de 

25%. Além disso, forneceu subsídios importantes para os bancos que utilizam 

incentivos de preços para orientar padrões de poupança desejados para suas carteiras 

de depósitos não renováveis e são informativos sobre os regulamentos de liquidez do 

banco (Basiléia III) relativos à estabilidade dos depósitos e aos requisitos mínimos 

para a gestão de risco (Diretiva da Comissão Européia 2006/48/EC). 

 

2.1.2. Aplicabilidade da ALM como Modelo de Gestão 

 

Verifica-se que dentre as modelagens elencadas, a que mais foi tratada pelos 

artigos científicos da Análise Bibliométrica é o Modelo de Programação Estocástica, 

por tornar-se promissor em solucionar problemas referentes a parâmetros como 

produção e demanda, custo e preços, bem como se ocupa em calcular a solução ótima 

para os cenários futuros como um todo, onde cada um tem uma probabilidade de 

ocorrência integrada.  

Ademais, identificou-se as abordagens metodológicas e numéricas listadas a 

seguir: Modelo baseado na Seleção Adversa da Gestão de Ativos e Passivos, 
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Metodologia para a Gestão Estratégica de Ativos e Passivos – SALM, Modelo 

baseado no Aspecto do Portfólio do Passivo, Modelo Gravitacional, Estratégia de 

Alocação de Ativos, Estrutura de Co-integração, Modelo de Otimização Dinâmica 

Segmentada, Resultado do Ativo e Passivo – ALR, Processos de Difusão Gaussianos e 

Modelo para Construção de Portfólio, Sistema de Classificação de Adequação de 

Capital, Qualidade de Ativos, Gestão da Qualidade, Eficiência de Ganhos e Liquidez – 

CAMEL com a adição da Razão de Observância de Shari’ah – CAMELS.  

 

2.1.2.1. Modelo de Programação Estocástica 

 

Em uma pesquisa, Kusy e Ziemba (1986) desenvolveram um modelo 

estocástico de programação linear multiestágios – ALM, com base no Stochastic 

Linear Programs with Simple Recourse – SLPSR. A versão do modelo foi 

desenvolvida para o Vancouver City Savings Credit Union – VCS, com finalidade de 

um período de planejamento de cinco anos. Os resultados indicaram que a ALM é 

teórica e operacionalmente superior a um modelo de programação linear determinista 

correspondente, e que o esforço necessário para a execução da ALM e seus requisitos 

computacionais são comparáveis a este modelo.  

Nota-se que as características qualitativas e quantitativas das soluções foram 

sensíveis aos elementos estocásticos do modelo, tal como a assimetria da distribuição 

de fluxo de caixa. A ALM foi comparada ao Modelo de Árvore de Decisão Estocástica 

– SDT, desenvolvido por S.P. Bradley e D.B. Crane, e concluiu-se que ela é 

computacionalmente mais tratável quanto a problemas de dimensão realista do que a 

SDT, e os resultados da simulação indicaram que gera políticas superiores. 

Posteriormente, Cariño e Ziemba (1998) elaboraram uma pesquisa em uma das 

maiores companhias seguradoras japonesas, Russell-Yasuda Kasai Financial, para 

incrementar o processo de investimento e decisões de pagamento sobre as obrigações e 

a gestão de risco global. Teve por objetivo maximizar a riqueza esperada a longo 

prazo, pagar juros o suficiente sobre as apólices de seguro para ser competitivo em 

termos das reservas atuais e rendimentos futuros enquanto, ao mesmo tempo, tem que 

manter os níveis de reserva e caixa adequados e ir de encontro aos requerimentos 

regulatórios. 

O programa estocástico linear em vários estágios desenvolvido por estes 

autores incorporou o mix de ativos e passivos da empresa ao longo de um horizonte de 
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cinco anos, seguido de um período de efeitos finais em estado estacionário em um 

horizonte infinito. Cenários foram utilizados para representar as distribuições de 

parâmetros incertos. As restrições representaram limitações de fluxo de caixa e a nível 

institucional, legal, fiscal, e outras limitações sobre os ativos e os passivos ao longo do 

tempo. 

Complementarmente, Deelstra e Janssen (1998) citaram que a ALM, 

especialmente em bancos, é voltada para análise de duração e/ ou gestão de gaps – 

segundo Pinho (2010, p. 291, tradução do autor) significa “(diferença); o período entre 

o vencimento de empréstimos tomados e feitos ou, no caso de moeda estrangeira, entre 

os vencimentos para compra e os vencimentos para venda”. Outra abordagem é a 

utilização de modelos de simulação cuja pesquisa teve por objetivo a medição do risco 

das seguradoras através de um modelo estocástico. 

Em seguida, Gondzio e Kouwenberg (2001) apresentaram que as instituições 

financeiras exigem ferramentas sofisticadas para a gestão de riscos e defende que 

ambos os lados do balanço devem ser considerados, resultando em uma abordagem 

integrada de gestão de ativos e passivos. Observou-se que os modelos de programação 

estocásticos atendem bem essas necessidades, e já foram aplicados no campo da gestão 

de ativos e passivos para melhorar as operações financeiras e de gestão de risco.  

Elaborou-se estudos a cerca de um fundo de pensões holandês e considerou-se 

a incerteza inerente à aproximação da distribuição condicional de retorno dos ativos e 

à estrutura dinâmica do problema de decisão em relação às datas de negociação, o que 

levou a uma explosão de dimensionalidade. Não obstante, estes mesmos autores 

identificaram que o gerenciamento de memória é um grande gargalo na resolução de 

problemas muito grandes, dada uma abordagem de solução eficiente e disponibilidade 

de computação paralela. 

Concomitantemente, Kouwenberg (2001) desenvolveu e testou métodos para a 

construção de árvores de eventos para modelos de ALM. Propôs um modelo de 

programação estocástica para um fundo de pensão holandês. Tanto as árvores de 

eventos amostrais aleatórios, quanto às árvores de eventos correspondentes à média e à 

covariância da distribuição de retorno são usadas para gerar os coeficientes do 

programa estocástico.  

A fim de investigar o desempenho do modelo e os procedimentos de geração 

de cenários, realizou-se simulações horizontais. A média de custos e o risco da política 

de programação estocástica são comparados com os resultados de um modelo misto 
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fixo simples. Comparou-se o comportamento médio de comutação das políticas de 

investimento ideais e os resultados mostraram que o desempenho do programa 

estocástico multiestágio pode ser drasticamente melhorado pela escolha de um método 

de geração de cenário apropriado. 

Em especial, Buzacott e Zhang (2004) buscaram levar restrições financeiras em 

consideração na tomada de decisão de produção e controle de estoque em um cenário 

de startup em que a capacidade de crescimento da firma é restrita principalmente pelo 

seu capital limitado e dependência de financiamentos. Embora tenham observado 

literatura substancial quanto à gestão de operação e finanças corporativas, a relação 

entre eles apresentou baixa produção científica, por meio da interação entre os 

sistemas para controlar os fluxos de materiais e de caixa.  

Acreditou-se ser um dos primeiros trabalhos que tentou vincular esses sistemas 

e desenvolver modelos que capturam os complexos trade-offs que afetam firmas. Em 

particular, focou em como o financiamento baseado em ativos afeta as decisões de 

operação. Primeiro, estabeleceu-se como uma decisão de empréstimo é baseada nos 

ativos monitorados pelo balanço de uma firma e contas associadas. Desse modo, foram 

apresentados dois modelos, um determinista e outro estocástico (BUZACOTT; 

ZHANG, 2004).  

Estes mesmo autores notaram que o modelo determinista simples permite 

considerar diferentes ativos que uma firma pode usar para financiar suas operações em 

um ambiente multi-períodos. Mostrou-se que um gerente tem de acompanhar a 

dinâmica de seus ativos com cuidado e tomar decisões de financiamento e de produção 

simultaneamente. Em geral, nem sempre é ideal emprestar até os limites de 

empréstimo. Para o credor, é essencial estabelecer limite em relação ao empréstimo 

baseado em ativos ou sem garantia. Enquanto um empréstimo baseado em ativos 

permite que uma firma continue crescendo sem ter que renegociá-lo, os resultados dos 

empréstimos sem garantia apresentam ganho no início, mas restrições futuras. 

Embora existam ótimas taxas de juros para o banco, matematicamente, estas 

taxas são suscetíveis de ser acima que um banco iria cobrar na prática, por causa da 

concorrência entre os credores ou regulamentos governamentais. Se as taxas de juros 

estiverem muito baixas, então alguns varejistas demandam mais e, consequentemente, 

aumenta o risco do banco não ser reembolsado por seus empréstimos. Os limites 

baseados nos ativos são um meio de reduzir esse risco e melhorar o retorno do banco 

(BUZACOTT; ZHANG, 2004).  
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Todavia, Chiu e Li (2006) destacaram o reconhecimento das obrigações nas 

transações e apresentaram questões de como a ALM pode resolver a estratégia de 

investimento ideal, a perda estimada quando os passivos são ignorados, valendo-se dos 

critérios da média-variância. Trataram um problema de otimização que maximiza o 

excedente final esperado, sujeito a uma determinada variação do excedente final ou, de 

forma equivalente, minimiza a variação do excedente final para um dado excedente 

final esperado.  

Mais especificamente, este trabalho derivou tanto a política ótima quanto a 

fronteira eficiente de média-variância por uma estrutura estocástica de controle linear 

quadrático – LQ. Assim, a qualidade da política derivada ótima da gestão de ativos e 

passivos é examinada por comparação com a literatura. Finalmente, o grau de 

financiamento ideal, isto é, a razão entre riqueza total e obrigações, é determinado. 

Ao investigar um problema de ALM sob tempo contínuo com mudança de 

regime Markoviana, Chen, Yang e Yin (2008) descreveram que a seleção de portfólio 

é um dos temas-chave em finanças e que os modelos de mudança de regime, tratados 

em algumas literaturas como modelos de Makov, têm se tornado popular nesse campo 

e áreas afins. A principal característica do modelo é que alguns parâmetros, tais como 

a taxa de valorização e a volatilidade do ativo subjacente, são modulados pelo estado 

do mercado, que estão frequentemente modelados pela Cadeia de Markov. 

Na gestão de risco e seguro, a principal preocupação com o problema de ALM 

está relacionada ao excedente da diferença entre o valor do ativo e passivo, conhecida 

como gestão de superávit. Resumidamente, a ALM é traduzida como a gestão 

estratégica de risco concebida para ganhar um retorno adequado enquanto mantém um 

nível confortável de excedente do ativo, que leva em consideração as taxas de juros, o 

poder aquisitivo e o grau de endividamento.  

Sucessivamente, Wu e Li (2010) trataram o modelo de média variância de 

Markowitz para uma seguradora, visto que a gestão de ativos e passivos é uma matéria 

relevante na gestão de riscos e seguros, pois no mundo real, a maioria dos investidores 

e companhias é confrontada com problemas exigíveis. O processo de saída de passivos 

e demandas foi modelado como um movimento browniano geométrico e um processo 

de Poisson composto, respectivamente, o que resultou em um processo de salto-

difusão de excedentes. Usando técnicas de inclusão e métodos de controle 

estocásticos, obteve-se a melhor estratégia e delineou-se a fronteira eficiente. 
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Por outro lado, Ferstl e Weissensteiner (2011) propuseram a programação 

linear estocástica – SLP como abordagem numérica adequada para resolver problemas 

práticos de gestão de ativos e passivos – ALM de um fundo de pensão em que as 

oportunidades de investimento são variáveis no tempo. Adotou-se um processo 

autorregressivo de valor irrestrito de primeira ordem para modelar os retornos dos 

ativos e variáveis de estado, incluindo, além de retorno das ações e relações de 

dividendo de preços, parâmetros Nelson/Siegel para tratar da evolução da curva de 

rendimentos. Objetivou-se minimizar o Valor em Risco Condicional – CVaR para o 

acionista, ou seja, a diferença entre o valor de marcação a mercado – MtM dos ativos 

financeiros e o valor atual – PV das obrigações futuras.  

Yao, Lai e Li (2013) investigaram um problema de gestão de ativos e passivos 

de média-variância – M-V ALM com passivos endógenos em um mercado mais geral, 

onde todos os ativos podem ser arriscados, enquanto que estudos nessa área 

consideram apenas o caso com passivos exógenos e ativo livre de risco. Diferente de 

passivos exógenos, que não podem ser controlados, os passivos endógenos podem ser 

controlados por vários instrumentos financeiros e decisões de investidores. Por 

exemplo, uma empresa pode levantar fundos através da emissão de diferentes tipos de 

títulos. Tipos e quantidades de títulos são controlados pela própria empresa. Os 

investidores aperfeiçoam a alocação não só para seus ativos, mas também para seus 

passivos no âmbito do modelo proposto. Isto torna a análise do problema mais difícil 

do que no quadro com base em passivos exógenos.  

Neste estudo, provou-se primeiramente a existência e a singularidade da 

solução para a equação associada do tipo Riccati, utilizando a técnica de produto 

Khatri-Rao e a teoria de controle estocástico relevante; então derivaram-se expressões 

de forma fechada da estratégia eficiente e a média-variância da fronteira eficiente, 

utilizando o método dos multiplicadores de Lagrange e a abordagem de equações de 

Hamilton-Jacobi-Bellman, e posteriormente discutiu-se dois casos degenerativos. 

De outra forma, Oliveira, Nunes e Malcato (2014) defenderam que a 

superioridade das medidas de duração estocástica é melhor capturada sob o modelo 

multi-fator e longos períodos de imunização, baseado na análise dos retornos médios, 

nos riscos descendentes para cada abordagem de duração e análise da dominância 

estocástica.  

A análise empírica desenvolvida por estes autores, executada no mercado de 

títulos do Tesouro da Alemanha no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2010, 
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sugeriu que: medidas estocásticas de risco de taxa de juros proporcionam um melhor 

portfólio de imunização do que a duração Fisher-Weil; e a superioridade das medidas 

estocásticas de risco é mais evidente para os modelos multifator e para horizontes mais 

longos de investimento. Estas descobertas foram apoiadas por uma análise estocástica 

de primeira ordem da dominância, e robustas contra erros de estimativa da curva de 

rendimentos. 

Por outro lado, Maurer (2015) retratou a gestão integrada de riscos para planos 

de previdência com benefício definido – DB do setor privado no âmbito da agência do 

governo federal dos Estados Unidos da América, Pension Benefit Guaranty 

Corporation – PBGC, que garante o pagamento quando o empregador se torna 

insolvente e incapaz de pagar as obrigações de pagamento de aposentadoria. Em 

princípio, os prêmios de seguros arrecadados pela PBGC deveriam ser suficientes para 

cobrir perdas potenciais; isto asseguraria que a PBGC poderia pagar os benefícios 

segurados de planos de aposentadoria cancelados sem financiamento externo, por 

exemplo, advindo de impostos.  

Dessa maneira, enfatizou-se que a exposição ao risco da PBGC com relação ao 

seguro de planos de aposentadoria com benefícios definidos advém da probabilidade 

de insolvência do empregador; e a situação de fundos dos planos cancelados, ou seja, o 

excesso de valor das obrigações dos planos segurados sobre os ativos do plano. 

Pesquisou-se os fatores de risco mais importantes que produzem subfinanciamento de 

pensões, como o risco de investimentos e negociações. Estes são inter-relacionados e 

devem ser considerados simultaneamente, a fim de quantificar a exposição ao risco de 

um plano de previdência DB.  

Averiguou-se a necessidade de um modelo integrado de gestão de risco, 

também conhecido como Modelo Integrado de Ativos e Passivos. Concluiu-se que o 

PBGC desenvolveu um modelo estocástico complexo, razoavelmente sensato e 

defensável para prever a distribuição de probabilidade de potenciais perdas futuras 

tanto para o DB em curso quanto o encerrado. Adicionalmente, destacaram-se duas 

áreas-chaves onde extensões do Sistema de Modelagem de Seguro de Aposentadoria – 

PIMS podem ser valiosas no futuro para incorporar o risco sistemático de mortalidade 

na parte do passivo e da taxa de juros. 

Propõe-se que o modelo deve ser extensivo às ações e títulos, assim como bens 

imóveis e investimentos alternativos. Por fim, a métrica do Valor em Risco 
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Condicional – CVaR pode ser adotada para comunicar seus resultados (MAURER, 

2015). 

 

2.1.2.2. Outras Abordagens Metodológicas e Numéricas 

 

Identificou-se um modelo baseado na seleção adversa da gestão de ativos e 

passivos de um banco, desenvolvido por Stein (1995), em que foi fornecida uma conta 

microeconômica razoável na escolha da carteira. Portanto, descreveu-se o impacto da 

política monetária sobre os ativos e passivos bancários e, um efeito demonstrado é 

que, quando o Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos – FED reduz reservas, 

as restrições de financiamento dos bancos se intensificam e, assim, levam a uma 

redução nos empréstimos bancários - este é o “canal do crédito bancário” em ação. No 

entanto, além de propiciar um conjunto específico de microfundamentos para o canal 

de empréstimos, o modelo produz uma nova descrição da forma como a política 

monetária afeta as taxas de juros no mercado de títulos. 

Destaca-se a metodologia para a Gestão Estratégica de Ativos e Passivos – 

SALM aplicada ao Federal Home Loan Bank of New York – FHLBNY desenvolvida 

por Seshadri et al (1999), com o propósito de descobrir os descasamentos de ativos e 

passivos que possam expor o banco ao risco da taxa de juros, prever os ganhos sob 

cenários múltiplos desta e avaliar o impacto relativo ao rendimento a partir da 

alternativa de investimento e estratégia de financiamento. 

O processo da SALM pode ser conceituada como demonstrada na Figura 2. 

 

Figura 2- Planejamento Estratégico Integrado de Ativos e Passivos. 

 

Fonte: Seshadri et al (1999, p. 348). 
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Esta figura mostra cinco módulos principais, bem como a política de gestão 

para fornecer os insumos necessários à atualização do balanço de cada período:  

- A partir do balanço vigente, obtém-se o fluxo de caixa e obrigações futuras 

decorrentes de todos os ativos e passivos, com exceção dos títulos lastreados 

em hipoteca – MBS, uma vez que são impactados pelos variados cenários das 

taxas de juros.  

- O módulo de pré-pagamento fornece a previsão de fluxo de caixa para os 

MBS. 

- O gerador da taxa de juros projeta o caminho da taxa de juros por meio da 

dinâmica do comportamento do balanço, cujos rendimentos são estudados e 

comparados. 

- A previsão de demanda para novos empréstimos averigua como eles se 

comportarão quando amadurecerem. 

- As entradas de política incluem o tamanho máximo do balanço, limites e 

restrições sobre o volume, bem como as características dos MBS, os limites de 

maturação do capital bancário, a política de pagamento dos dividendos, o nível 

desejado de ganhos e os requerimentos de caixa. As políticas em questão 

podem ser alteradas com base em saídas do modelo, e o modelo pode ser 

executado novamente para avaliar estratégicas alternativas. 

Nesta abordagem, um otimizador quadrático está embutido em um modelo de 

simulação e é usado para gerar padrões de dividendos, valor de mercado e duração do 

capital, para cenários de taxas de juros gerados aleatoriamente.  

Finalmente, concentrou-se em um problema específico para maximizar ganhos 

ao longo de um horizonte de tempo finito, dado um conjunto de ativos, passivos, 

perspectivas de investimento, uma previsão de demanda futura de fundos, sujeito a 

níveis aceitáveis de risco, regulamentos governamentais e diretrizes de política do 

conselho do banco (SESHADRI et al, 1999).  

Uma nova metodologia para monitorar o risco da carteira de um regulador foi 

proposta por Lehar (2005), que abordou as ferramentas padrão exigidas por este aos 

bancos para a sua gestão interna de risco. Para obter medidas de risco da carteira de 

um regulador, modelou-se os passivos individuais que o regulador tem para cada 

banco como reivindicações condicionais sobre os ativos do banco. O aspecto do 

portfólio do passivo do regulador é explicitamente considerado e a metodologia 

permite a comparação de subamostras de países diferentes.  



41 
 

Notou-se que as correlações, volatilidade dos ativos do banco, e capitalização 

destes aumentam para bancos norte-americanos e, de certa forma para os europeus, 

enquanto os bancos japoneses enfrentam deterioração dos níveis de capital. No 

período analisado, o sistema bancário norte-americano ganhou estabilidade, enquanto 

o setor bancário japonês tornou-se mais frágil. O passivo futuro esperado do regulador 

variou substancialmente ao longo do tempo e é especialmente elevado durante a crise 

asiática, a partir de 1997. Uma análise mais detalhada mostrou que os bancos 

japoneses contribuem mais para a volatilidade do passivo do regulador na época 

(LEHAR, 2005). 

Por outro lado, Jingyuan et al (2010) apresentaram o modelo gravitacional para 

auxiliar a estrutura dos vencimentos dos ativos e passivos e monitorar o descasamento. 

Relatou-se que a questão dos vencimentos dos ativos e passivos tem desempenhado 

um papel vital na história monetária e originado vários tipos de riscos, tais como o de 

liquidez. Por exemplo, durante uma corrida bancária, depositantes correm para retirar 

seus depósitos sob a expectativa do banco falir.  

Destarte, os bancos comerciais, intermediários financeiros importantes da 

economia moderna, mantêm seus ativos e passivos como seu negócio básico. E através 

da gestão desses, é capaz de acumular capital ocioso e disperso, para permitir fundos 

acumulados desaguar no campo de produção, converter em capital, e, no final, 

promover o desenvolvimento da economia por meio do efeito da alocação de recursos 

no mercado. 

Em relação às companhias de seguro, Shao (2011) descreveu que o núcleo de 

competição é a sua capacidade de redução do risco. Por isso, primeiramente, vendem 

as apólices de seguro, em seguida, usam os fundos de seguro, incluindo o prêmio, 

capital e outros fundos de investimento, e por fim, pagam suas obrigações, procedendo 

da gestão de seus ativos e passivos. O risco inerente corresponde a essa gestão e o 

fator determinante para se manter competitiva no mercado está na habilidade de 

administrá-lo. 

Abordou-se que a incerteza sobre o valor dos ativos e passivos das seguradoras 

é relativamente alta e que a alocação de seus ativos deve ser um processo dinâmico. 

Logo, é necessário ajustar essa alocação de acordo com a alteração das circunstâncias 

internas e externas, com base nos passivos, macroeconomia e mudança no mercado de 

capitais, visando o aumento da sua lucratividade. 
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Sendo assim, a função objetiva do modelo foi maximizar a renda ajustada ao 

risco, o que não considera apenas a renda absoluta de seguros e de investimento, mas 

também o custo de capital envolvido. No desenvolvimento de restrições do modelo, a 

característica de negócios e de regulamentação das empresas de seguro da China foi 

considerada inteiramente. Portanto, houve alcance da estratégia de alocação de ativos, 

e discutida a influência da taxa de solvência na alocação (SHAO, 2011). 

Posteriormente, Chiu e Wong (2012) contemplaram a estrutura particular de 

co-integração para resolver o problema de ALM no sentido de que as soluções da 

política de portfólio de tempo contínuo e fronteira eficiente são obtidos com fórmulas 

explícitas e de forma fechada. Considerou-se o problema da seguradora de minimizar a 

variação da riqueza terminal, utilizando o critério de portfólio markowiano, dada uma 

riqueza terminal esperada para os pagamentos de ativos aleatórios provisórios seguido 

de um processo de Poisson composto. O número de ativos pode ser menor do que o 

número de movimentos brownianos abrangendo o mercado. Logo, a seguradora 

enfrenta o risco de pagar indenizações de seguros incertos durante o período de 

investimento. 

Outro estudo observado foi um modelo de otimização dinâmica segmentada 

para ativos e passivos em combinação com a aplicação de modelos de análise de 

práticas dos bancos comerciais da China por Wen-Ze, Xiao-Ming e Yun-Ze (2012), 

para explorar o método de maximização do lucro quando esses se deparam com os 

requisitos regulatórios. Buscou-se corrigir variáveis de controle para tomar a decisão 

ideal face às mudanças em situações em um dado momento futuro.  

À vista disso, preparou-se o objetivo por etapas e considerou-se alguns 

períodos no futuro na tomada de decisões, para refletir as características de operação 

sustentável dos bancos comerciais. Em seguida, otimizou-se os objetivos em uma base 

contínua para que os bancos se ajustassem às respectivas decisões para o desempenho 

de comercialização. Por fim, executou-se respostas contínuas na função variável 

preditiva, realizou-se correções, atualizou-se o dado histórico de variáveis relevantes 

baseadas nas saídas atuais para elas, e corrigiu-se a função preditiva para alcançar o 

melhor resultado de previsão de modo a contribuir à gestão de liquidez dos bancos 

comerciais (WEN-ZE; XIAO-MING; YUN-ZE, 2012). 

Quanto ao desempenho dos fundos de pensão, Bolla, Wittig e Kohler (2014) 

ponderaram que, muitas vezes, é avaliado com base no desenvolvimento apenas dos 

ativos, negligenciando o desenvolvimento simultâneo dos passivos. Este é o caso 
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especialmente da Suíça, um dos maiores mercados do mundo para os fundos de pensão 

de empresas. Por conseguinte, buscou-se construir uma carteira replicada aos passivos 

dos fundos de pensão individuais e mercados de fundos de pensão, e utilizá-la para 

referenciar o desempenho dos ativos.  

Em particular, devido à queda dos rendimentos desde a crise financeira recente, 

o processo de comparação aos passivos de fundos de pensão suíços exibiu um 

aumento substancial no valor. Combinando o desempenho dos ativos e passivos 

demonstrou-se que a recuperação da recente crise financeira levou mais tempo do que 

se poderia antecipar ao observar somente o lado do ativo.  

Defendeu-se o uso de uma medida abrangente de desempenho como o 

Resultado do Ativo e Passivo – ALR em duas áreas. Primeiramente, quando analisou-

se o desempenho do mercado de fundos de pensão e, em segundo lugar, como 

instrumento operacional para fundos de pensão individuais. Argumentou-se que as 

decisões do lado do ativo, como a composição da carteira de investimento, podem ser 

melhoradas quando tiver pleno conhecimento a respeito dos fatores de risco em ambos 

os lados do balanço. Propôs-se que ao visualizar um resultado abrangente, como o 

providenciado pelo ALR, os efeitos da combinação da estratégia de investimento dos 

passivos poderão ser contemplados (BOLLA; WITTIG; KOHLER, 2014). 

Por conseguinte, Davis e Lleo (2014) asseguraram que os modelos de ALM 

são cruciais não apenas para a capitalização de investidores, como os fundos de 

doações e pensões, mas também para os que têm a capacidade de alavancar seus ativos 

por meio de empréstimos bancários e fundos de hedge. Segundo Pinho (2010, p. 298), 

hedge significa “comprar ou vender mercadorias ou contratos de câmbio futuros, com 

a finalidade precípua de eliminar ou restringir o risco envolvido em flutuações de 

preços”.  

Sugeriu-se resolver um problema de ALM utilizando métodos de controle 

sensíveis ao risco em um cenário geral de salto-difusão sob dois conjuntos de 

hipóteses. Em ambos, os preços do ativo e passivo dependem de um fator aleatório no 

processo cujos componentes podem ser interpretados como uma representação 

estatística da incerteza de retorno dos ativos. No primeiro, a taxa de crescimento dos 

ativos e passivos é uma função afim dos fatores enquanto as difusões são constantes. 

Os fatores são modelados como processos de difusão gaussianos. No segundo, tanto a 

taxa de crescimento e a difusão dependem dos fatores, tornando possível incorporar a 
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volatilidade estocástica. Os fatores são modelados como processos de salto-difusão e 

as restrições de investimento consideradas no modelo (DAVIS; LLEO, 2014). 

Utilizando uma estrutura de ALM adaptada da gestão de fundos de pensão, 

Horan e Johnson (2014) ilustraram a importância crítica de uma empresa familiar na 

construção de portfólio. Especificamente, mostrou-se como o seu impacto difere 

fundamentalmente do impacto de outros tipos de capital humano não empresarial. 

Além disso, a natureza ampla, sem liquidez, e fixa de uma empresa familiar cria 

restrições significativas em carteira que fazem com que pequenas alterações na 

tolerância ao risco ou metas de investimento de uma família tenham um impacto 

profundo e agravado no portfólio financeiro de um cliente, o que foi apresentado por 

meio de estudo de caso. 

Verificou-se que em negócio operacional, que representa uma ampla e ilíquida 

proporção do balanço patrimonial de uma família, pode implicar uma alocação de 

ativos líquidos que, quando visto isoladamente, parece altamente não-tradicional. 

Pode-se criar um efeito de alavanca, que concentra todos os esforços de reequilíbrio de 

um gestor de patrimônio para uma porção líquida e relativamente pequena do portfólio 

da família. Além de alocação de ativos, o modelo ALM aconselhou que os esforços de 

cobertura devem ser relacionados ao tamanho das metas de investimento da família, à 

alavancagem em seu balanço patrimonial e à volatilidade e correlação dos retornos 

para a empresa em relação a um instrumento de cobertura potencial (HORAN; 

JOHNSON, 2014). 

Outro modelo constatado foi o sistema de classificação de Adequação de 

Capital, Qualidade de Ativos, Gestão da Qualidade, Eficiência de Ganhos e Liquidez – 

CAMEL, com a adição da Razão de Observância de Shari’ah – CAMELS, adotado 

por Rahman e Masngut (2014), a fim de detectar as dificuldades financeiras de bancos 

islâmicos na Malásia. O sistema de classificação do CAMEL, apresenta-se por: 

C - adequação de capital, traduzida neste estudo pela proporção de Capital 

Próprio dividido pelo Ativo Total – ETA. Para grandes corporações como bancos e 

empresas, o capital ou patrimônio líquido desempenha um papel importante para 

manter a estabilidade ou a solvência destas organizações. 

A - qualidade de ativos, obtida pelo índice de Empréstimos Vencidos em 

relação aos Empréstimos Totais – NPLTL, posto que estão intimamente relacionados à 

exposição ao risco de crédito. 



45 
 

M - gestão da qualidade, que se depara com o desafio de medição, visto que é 

tratada com aspecto qualitativo por refletir as estratégias aplicadas pelos tomadores de 

decisão. 

E - eficiência de ganhos, que pode ser classificada pelos Índices de 

Rentabilidade de Retorno sobre Ativos – ROA, medida pelo lucro líquido após 

impostos divididos pelo ativo total, e o Retorno sobre Patrimônio Líquido – ROE, 

medida pelo lucro líquido após os impostos dividido pelo patrimônio líquido.  

L - liquidez, como resultado do índice de Empréstimos Líquidos dividido pelos 

Depósitos e Financiamentos de Curto Prazo – NLDS. 

Utilizou-se o método de rede neural para analisar os resultados dos dados 

coletados a partir de relatórios anuais de dezessete bancos islâmicos para o período de 

2006 a 2010. Verificou-se que todos os bancos islâmicos têm razões mais elevadas do 

ETA, que retratam um bom desempenho de adequação de capital e são menos 

propensos a enfrentar dificuldade financeira. 

Quanto à qualidade dos ativos, todos os bancos islâmicos não tinham a 

possibilidade de enfrentar dificuldades financeiras, visto que eram capazes de lidar 

com os seus empréstimos não realizados ao longo dos anos. Em relação à qualidade de 

gestão, apresentaram taxas mais baixas no pagamento de salários a seus funcionários. 

E em eficiência de ganhos, mostrou melhor desempenho e sendo menos provável que 

enfrentem dificuldades financeiras em termos de retorno sobre os ativos, mas não para 

o retorno do capital próprio.  

A liquidez indicou que os bancos islâmicos tiveram um grande número de 

empréstimos, mas tinham ativos líquidos suficientes, a fim de cobrir as suas 

obrigações e compromissos. Finalmente, para Observância de Shari’ah, os bancos 

islâmicos cumpriram todas as regras e regulamentos do Bank Negara Malaysia’s 

Shari’ah Advisory Council (RAHMAN; MASNGUT, 2014). 

Complementarmente, Sun et al (2014) examinaram as lacunas de curto e longo 

prazo entre os componentes ativos e passivos e os determinantes da Margem Líquida 

de Juros – NIM para Bancos Convencionais – CB e Bancos Islâmicos – IB utilizando 

variáveis específicas bancárias. 

Mostrou-se que tanto os CB quanto os IB têm lacunas negativas em curto prazo 

e lacunas positivas em longo prazo. Isto indica que os bancos utilizam depósitos e 

dívidas de curto prazo para financiar empréstimos de longo prazo, adiantamentos e 

investimentos, considerando os riscos de refinanciamento e reinvestimento.  
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Evidenciou-se que o custo operacional é um determinante significativo das 

margens bancárias e fator importante para melhorar a qualidade da gestão nos bancos. 

No geral, os CB têm melhor qualidade de ativos e passivos com uma composição ideal 

de ativos lucrativos e passivos de baixo custo. As baixas margens bancárias em CB e 

IB indicam baixa volatilidade nos mercados financeiros e crescimento da atividade 

bancária (SUN et al, 2014). 

No que concerne à companhia de seguros de vida, Bohnert, Gatzert e Jorgensen 

(2015) demonstraram que a eficácia das decisões de gestão, relacionada ao mix de 

produtos, composição dos ativos e passivos, e redução do risco, depende fortemente 

do esquema de apropriação do excedente oferecido ao cliente e de seu impacto sobre o 

pagamento de benefícios garantidos, o que, portanto, apresenta uma importante 

variável de controle. 

Por fim, detectou-se que François e Pardo (2015) desenvolveram uma estrutura 

para analisar o impacto do risco de pagamento antecipado em negociações de títulos 

resgatáveis, considerando dados de companhias de seguros norte-americanas na gestão 

de seus ativos e passivos.  Constata-se que este risco emana da assimetria de 

informação dos negociantes de títulos resgatáveis em relação à política de 

refinanciamento ótima dada por um modelo de estrutura a termo.  

Apresentou-se que a partir da perspectiva do titular, a saída do emissor por 

meio da política de refinanciamento ótima é traduzida na provisão da exposição ao 

risco de mercado. Mostrou-se que os negociantes desses títulos podem inferir a partir 

da observação de suas características. Validou-se, por meio de testes sobre os dados de 

transação, que as seguradoras são muito ativas na gestão de seus ativos e passivos e 

podem negociar os títulos resgatáveis para reduzir sua exposição ao risco 

(FRANÇOIS; PARDO, 2015). 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

3.1. DEFINIÇÃO DE PESQUISA  

   

 

 Partindo-se do princípio de que pesquisa é um “ato” ou “efeito de pesquisar”, 

segundo Ferreira (2010, p.583), ou seja, uma busca, investigação e estudo acerca de 

algo, com a finalidade de torná-lo conhecido e tangível ao entendimento, apreende-se 

também que a mesma pode ser associada a métodos específicos, racionais e/ ou 

sistemáticos, para viabilizar a inquirição do pesquisador e descobrir fatos. Outros 

autores compreendem que uma pesquisa se inicia através de uma “pergunta”, e assim, 

uma dúvida que requer uma resposta (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p.12). 

 No cenário científico, a pesquisa é o meio pela qual se produz Ciência. E, 

portanto, a pesquisa é “o caminho para se chegar à ciência, ao conhecimento” 

(KAUARK, 2010, p.22). E nisto, desenvolve-se desde um anseio de conhecer para a 

própria satisfação, bem como, de fazer algo eficaz, e difundir os resultados de modo 

amplo. Porém, requer do pesquisador recursos diversos para viabilizá-la, tais como 

financeiros, humanos, materiais, tempo de dedicação, entre outros. Assim, faz-se 

necessário planejamento prévio, para que todo o trabalho se expanda dentro das 

possibilidades e determinados limites.  

 Consecutivamente, a pesquisa poderá procurar resolver e/ ou proporcionar 

algumas respostas aos potenciais problemas observados e refletidos pelo pesquisador. 

De acordo com Gil (2002, p.18), “uma pesquisa sobre problemas práticos pode 

conduzir à descoberta de princípios científicos. Da mesma forma, uma pesquisa pura 

pode fornecer conhecimentos passíveis de aplicação prática imediata”. Esta, por se 

configurar em um “procedimento”, integra fases que devem ser rigorosamente 

seguidas, para que se possa conhecer uma determinada realidade e/ou verdades 

parciais.  

 Conforme Lakatos e Marconi (2003, p.155), referente a um projeto de 

pesquisa, pode desdobrar-se em seis passos: 

 1º Seleção do tópico ou problema para a investigação. 

 2º Definição e diferenciação do problema. 

 3º Levantamento de hipóteses de trabalho. 
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 4º Coleta, sistematização e classificação dos dados. 

 5º Análise e interpretação dos dados. 

 6º Relatório do resultado da pesquisa. 

  

 Ambos os autores, descrevem também que, a pesquisa deverá compor um 

planejamento (Figura 3): 

 

Figura 3- Etapas do Planejamento da Pesquisa.  

 
Fonte: Elaborado pela Autora. Adaptado de Lakatos & Marconi (2003, p.155-6). 

 

 Destarte, o estudo foi delineado, em conformidade com os seis passos de 

elaboração do projeto e as quatro etapas de preparação, fases específicas, execução e 

relatório da pesquisa. A classificação da pesquisa encontra-se detalhada na Seção 3.3.  

 Para tanto, convencionou-se optar pela abordagem qualitativa, pois os dados 

foram obtidos através do processo interativo pelo contato direto da pesquisadora com a 

situação estudada, ou seja, compreender, a partir da percepção dos participantes de 

estudo, o tema abordado. Não houve a intenção de medir ou enumerar eventos, mas de 

definir e/ ou descrever um determinado fenômeno, conforme o desenvolver da 

pesquisa.  
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Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o 
porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam 
os valores e as trocas simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois os 
dados analisados são não-métricos (suscitados e de interação) e se valem de 
diferentes abordagens. [...] A pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, 
com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se 
na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. As 
características da pesquisa qualitativa são: objetivação do fenômeno; 
hierarquização das ações de descrever, compreender, explicar, precisão das 
relações entre o global e o local em determinado fenômeno; observância 
das diferenças entre o mundo social e o mundo natural; respeito ao caráter 
interativo entre os objetivos buscados pelos investigadores, suas orientações 
teóricas e seus dados empíricos; busca de resultados os mais fidedignos 
possíveis (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p.32). 

 

 

3.2. ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA  

 

 

 A Análise Bibliométrica consistiu no levantamento bibliográfico em ambiente 

científico, por meio do termo-chave para refinamento “asset and liability 

management”. No entanto, por configurar apenas o termo-chave, o “and” empregado 

não constitui um operador booleano, ou seja, ele apenas integra as palavras “asset” e 

“liability management”. 

 

3.2.1. Produção Científica sobre ALM  

 

Uma breve análise do cenário mundial científico demonstra expressividade na 

quantidade de publicações que versam a temática Asset and Liability Management – 

ALM, de acordo com dados observados, por meio de um levantamento na base 

científica SCOPUS, que compreendeu o mês de março de 2015 (Figura 4).  
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Figura 4- Critérios de Busca na Base SCOPUS.  

 
Fonte: Elaborado pela Autora. Adaptado da Base Scopus (2015). 

 

A partir dos critérios de busca, obtiveram-se por resultados 11.400 

documentos, cujos dados puderam ser classificados em: cinco línguas mais comuns; 

cinco autores que mais publicaram sobre a temática; cinco tipos de documentos mais 

predominantes; cinco fontes de publicação mais recorrentes; distribuição dos artigos 

por ano de publicação; cinco áreas temáticas predominantes; os cinco países que mais 

produziram sobre a temática; dez documentos mais recentes, os dez mais citados e, os 

dez mais relevantes, conforme parâmetro da SCOPUS.  

Deste modo, os dados previamente classificados, configuraram em:  

  - As cinco línguas mais comuns nas publicações eram, em ordem 

decrescente: Inglês  (11.112), Chinês (89), Espanhol (83), Francês (47), e Alemão 

(42). 

  - Os cinco autores que mais publicaram sobre a temática: W.T Ziemba 

(35), S.A Zenios (27), J.M Mulvey (23), M. Wright (23), e P.W Beamish (20). 

  - Os cincos tipos de documentos mais predominantes: Artigo (8.270), 

Revisão (944), Conferência (941), Livro (665), Capítulo de Livro (431).   

- As  cinco fontes de publicação mais recorrentes: Journal of Banking and 

Finance (219), Insurance Mathematics and Economics (159), Journal of Financial 

Economics (130), European Journal of Operational Research (123), e Journal of Risk 

and Insurance (121). 
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- As  cinco instituições que mais publicaram sobre a temática: University of 

Texas (105), New York University (105), Stanford University (103), University of 

Toronto (88), University of Pennsylvania Wharton School (87). 

Na base SCOPUS, as pesquisas científicas sobre ALM, conforme o filtro para 

todos os anos, compreenderam os anos de 1925 até o mês de março de 2015 (Figura 

5). Após análise dos resultados, observa-se que as primeiras produções sobre a 

temática, apareceram de modo discreto, sendo a partir do ano de 1925, com 1 

documento.  

Por seguinte, a partir do ano de 1996, apresentou-se aumento expressivo que 

ultrapassou 100 publicações. Nota-se expansão considerável da produção científica a 

partir do ano de 2008, com ápice de publicações em 2013, com 1.268 documentos, 

indicando-se o reflexo da crise econômica provocada pelo “estouro de bolha dos 

créditos de sub-prime”. E até o mês de março de 2015, recuperou-se somente deste 

período, 04 documentos. 

 

Figura 5- Classificação dos Documentos sobre ALM, por ano de publicação. 

 

Fonte: Scopus, 2015. 

 

 Em relação às áreas temáticas que mais publicaram sobre ALM (Figura 6), 

destaca-se as cinco primeiras: Economia (44,0%), Negócios (42,2%), Ciências Sociais 

(18,5%), outras (13,6%), e Ciências de Decisão (10,0%). 
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Figura 6- Classificação dos Documentos sobre ALM, por concentração de área. 

 
Fonte: Scopus, 2015. 

 

 Referente aos países que mais publicaram sobre o ALM (Figura 7), destacam-

se, entre os cinco primeiros: Estados Unidos (4.391), Reino Unido (1.460), Canadá 

(730), China (687) e Alemanha (598). Todavia, dentre outros países não mencionados 

e/ ou não apresentados no gráfico, foi apontado intencionalmente o Brasil, para 

melhor compreensão da produção científica em ALM neste País, cuja quantidade de 

produções totalizou 89, sendo assim, nota-se baixo investimento em estudos nesta 

área, se comparado aos demais países observados.  

 

Figura 7- Classificação dos Documentos sobre ALM, por países que mais publicaram. 

 
Fonte: Scopus, 2015. 
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Segundo o critério da SCOPUS, relacionou-se nos Quadros 1, 2 e 3, as dez 

publicações mais recentes, as dez mais citadas e as dez mais relevantes a respeito do 

tema de forma ampla, no entanto o refinamento da pesquisa para análise bibliométrica 

acompanhado dos artigos selecionados, bem como a síntese do seu conteúdo, 

encontra-se disposto na Subseção 3.2.2. 

 

- As dez publicações mais recentes, sobre alguns aspectos da ALM (Quadro 1): 

 

Quadro 1- As 10 Publicações mais recentes sobre ALM. 
 AUTOR TÍTULO PERIÓDICO/ ANO 
I Schlueter T., Sievers 

S., Hartmann-Wendels 
T. 

Bank funding stability, pricing strategies and the 
guidance of depositors. 

Journal of Banking and Finance, 
2014. 

II Bohnert A., Gatzert 
N., Jorgensen P.L. 

On the management of life insurance company risk by 
strategic choice of product mix, investment strategy and 
surplus appropriation schemes. 

Insurance: Mathematics and 
Economics, 2015. 

III Maurer R. Integrated risk management for defined benefit pensions: 
models and metrics. 

Pension Research Council Working 
Paper, 2013. 

IV Davis M.H.A., Lleo S. Jump diffusion asset liability management via risk 
sensitive control. 

OR Spectrum, 2014. 

V Wagenhofe A. The role of revenue recognition in performance reporting. Accounting and Business Research, 
2014. 

VI Chirico F., Bau M. Is the family an "asset" or "liability" for firm 
performance? The moderating role of environmental 
dynamism. 

Journal of Small Business 
Management, 2014. 

VII Rahman R.A., 
Masngut M.Y. 

The use of "CAMELS" in detecting financial distress of 
Islamic banks in Malaysia. 

Journal of Applied Business 
Research (JABR), 2014. 

VIII Hassan M.K., Sun 
P.H., Mohamad S., 
Hassan T. 

The assets and liabilities gap management of 
conventional and Islamic banks in the organization of 
Islamic cooperation (OIC) countries. 

9th International Conference on 
Islamic Economics and Finance, 
2014. 

IX Horan S.M., Johnson 
R.R. 

The influence of a family business on portfolio 
management: An asset-liability management approach. 

Journal of Wealth Management, 
2014. 

X Oliveira L., Nunes 
J.P.V., Malcato L. 

The Performance of Deterministic and Stochastic Interest 
Rate Risk Measures: Another Question of Dimensions? 

Social Science Electronic 
Publishing, 2012. 

Fonte: Elaborado pela Autora. Adaptado da Base Scopus (2015). 
 

- As dez publicações mais citadas, associadas à ALM, de forma direta ou 

indireta, são (Quadro 2): 

 

Quadro 2- As 10 Publicações mais citadas, associadas à ALM. 
 AUTOR TÍTULO PERIÓDICO/ ANO CITAÇÕES 
I Jensen M.C.,  

Meckling W. H. 
Theory of the firm: Managerial behavior, agency 
costs and  ownership structure. 

Journal of Financial  
Economics, 1976.  

11.125 

II Braun V., 
Clarke V. 

Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in        
Psychology, 2006. 

5.313 

III Shleifer A.,  
Vishny R.W. 

A survey of corporate governance. Journal of Finance, 1997. 3.079 

IV Myers S.C. Determinants of corporate borrowing. Journal of Financial 
Economics, 1977. 

2.354 

V Merton R.C. Option pricing when underlying stock returns are 
discontinuous. 

Journal of Financial 
Economics, 1976. 

1344 

VI Graham, 
J.R., Harvey, 
C.R. 

The theory and practice of corporate finance: 
Evidence from the field. 

Journal of Financial 
Economics, 2001. 

950 
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VII Healy 
P.M., Palepu 
K.G. 

Information asymmetry, corporate disclosure, and 
the  capital markets: A review of the 
empirical disclosure literature. 

Journal of Accounting and 
Economics, 2001. 

891 

VIII Cox J.C., Ross 
S.A. 

The valuation of options for alternative stochastic 
processes. 

Journal of Financial 
Economics, 1976. 

850 

IX Inkpen 
A.C., Tsang 
E.W.K. 

Social capital networks, and knowledge transfer. 
  

Academy of Management 
Review, 2005. 

819 

X Gulati R. Network location and learning: The influence of 
network resources and firm capabilities on 
alliance formation. 

Strategic Management 
Journal, 1999. 

802 

Fonte: Elaborado pela Autora. Adaptado da Base Scopus (2015). 
 

- As dez publicações mais relevantes, associadas à ALM são (Quadro 3): 

  

Quadro 3- As 10 Publicações mais relevantes, associadas à ALM. 
 AUTOR TÍTULO PERIÓDICO/ ANO 
I Yang X., Gondzio J.,  

Grothey A. 
Asset liability management modelling with risk 
control by stochastic dominance. 

Journal of Asset Management, 2010. 

II Rutkauskas A.V.,  
Stankeviciene J. 

Integrated asset and liability portfolio as instrument 
of liquidity management in the commercial bank. 

Journal of Business Economics and 
Management, 2006. 

III Kosmidou K.,  
Zopounidis C. 

Generating interest rate scenarios for bank asset 
liability management. 

Optimization Letters, 2008. 

IV Zeng Y., Li Z. Asset-liability management under benchmark and 
mean-variance criteria in a jump diffusion market. 

Journal of Systems Science and 
Complexity, 2011. 

V Consigli G., Iaquinta 
G., Moriggia V., Di Tria 
M., Musitelli D. 

Retirement planning in individual asset-liability 
management. 

IMA Journal of Management 
Mathematics, 2012. 

VI Chiu M.C., Li D. Asset-liability management under the safety-first 
principle. 

Journal of Optimization Theory and 
Applications, 2009. 

VII Hoyland K., Wallace 
S.W. 

Analyzing legal regulations in the Norwegian life 
insurance business using a multistage asset-liability 
management model. 

European Journal of Operational 
Research, 2001. 
 

VIII Ferstl R., Weissensteiner 
A. 

Asset-liability management under time-varying 
investment opportunities. 

Journal of Banking and Finance, 
2011. 

IX Shao, J. Research on asset-liability management model of 
China insurance companies. 

International Conference on E-
Business and E-Government 
ICEE2011 - Proceedings, 2011. 

X Hilli P.,  Koivu M., 
 Pennanen T., Ranne, A. 

A stochastic programming model for asset liability 
management of a Finnish pension company. 

Annals of Operations Research, 2007. 
 

Fonte: Elaborado pela Autora. Adaptado da Base Scopus (2015). 
 

3.2.2. Bibliometria da Pesquisa 

 

 A compreensão acerca da temática “ALM” tornou-se possível após a realização 

de um levantamento bibliográfico e pesquisa eletrônica nos ambientes virtuais 

científicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 

CAPES Periódicos, via de acesso à base SciVerse Scopus – SCOPUS. No entanto, 

foram utilizados como palavra-chave em português: Gerenciamento de Ativos e 

Passivos; Gestão de Ativos e Passivos. E em inglês: Asset and Liability Management. 

 Os critérios de inclusão adotados foram: artigos, resumos e palavra-chave; 

todos os tipos de documento; texto disponível na web; idioma em inglês; período de 
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publicação compreendido entre todos os anos até 2015. Contudo, os critérios de 

exclusão foram: textos que não versaram a temática estudada; que não atenderam aos 

objetivos do estudo; publicações que não pertencessem ao campo de Ciências Sociais 

e Humanas, com enfoque em Finanças. Ressalta-se que apesar da expressiva 

quantidade de publicações encontradas, excetuaram-se a maior parte destas, posto que 

houvesse a repetição de assuntos, bem como, os textos selecionados foram suficientes 

para a elaboração da pesquisa.   

 Portanto, obteve-se por resultados de busca, no mês de março de 2015, por 

meio das palavras-chaves “Gerenciamento de Ativos e Passivos”, “Gestão de Ativos e 

Passivos” e “Asset and Liability Management” (Fluxograma 1): 

 

Fluxograma 1- Refinamento da Pesquisa para Análise Bibliométrica.  

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2015. 

 

O refinamento da pesquisa para a efetivação da análise bibliométrica, 

possibilitou compreender a relevância deste estudo, assim como selecionar artigos, de 

acordo com a palavra-chave e os critérios de inclusão e exclusão adotados, para a 

elaboração de categorias posteriores. Assim, foram recuperados 30 documentos. 
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Porém, os estudos foram distinguidos em dois quadros, sendo o “Quadro 5” 

referente aos 12 artigos publicados antes da crise de 2008; e o “Quadro 6”, com 18 

artigos publicados pós crise de 2008, visto que este foi um marco importante para o 

desenvolvimento e a ampliação de investigações sobre ALM. Desta maneira, facilitará 

a identificação de tendências e perspectivas, singularidades, semelhanças e distinções 

de conceitos, em cenários econômicos e científicos diversificados. 

 Conforme os 12 artigos publicados antes da crise de 2008, e selecionados para 

o estudo, estes estão associados: aos modelos de gestão de ativos e passivos, aos 

modelos de gestão bancária, a assuntos inerentes ao ambiente empresarial, ao 

planejamento financeiro, e ao risco; e instituições como bancos, companhias de 

seguros e fundos de pensão. 

 

Quadro 4- Artigos selecionados para a Análise Bibliométrica, publicados antes da crise de 2008. 
 

 TÍTULO AUTOR ANO PUBLICAÇÃO RESUMO 
01 Bank Funds Management 

in an Efficient Market 
Black F. 1975 Journal of 

Financial 
Economics 
2 (4), 323–339. 
 

Este artigo discutiu os princípios gerais para a escolha 
de ativos e passivos bancários, a fim de decidir sobre 
quando realizar um empréstimo, a taxa de juros a ser 
cobrada, determinar o preço de serviços de 
transferência de fundos, como a manipulação de 
cheques para o estabelecimento de requisitos de 
compensação de equilíbrio, e lidar com a 
regulamentação do governo.  

02 A Bank Asset and 
Liability Management 
Model 

Kusy 
MI, 
Ziemba 
WT 
 

1986 Operations 
Research. 34(3): 
356-376. 
 

Este trabalho desenvolveu um modelo estocástico de 
programação linear multiestágios – ALM, que incluiu 
as considerações essenciais de políticas institucionais, 
jurídicas, financeiras e relacionadas com o banco e as 
suas incertezas, ainda assim sendo computacionalmente 
tratáveis para problemas de dimensão realista.  

03 An Adverse Selection  
Model of Bank Asset and 
Liability management 
with Implications for the 
Transmission of Monetary 
Policy 

Stein 
JC. 

1995 National Bureau 
of Economic 
Research. 5217. 

Este trabalho elaborou um modelo baseado na seleção 
adversa da gestão bancária de ativos e passivos e que 
pode ser usado para tratar a questão do funcionamento 
da política monetária. 

04 Formulation of the 
Russell-Yasuda Kasai 
Financial Planning Model 

Cariño 
DR, 
Ziemba 
WT. 

1998 Operations 
Research, 46 
(4): 433-449. 

Este artigo descreveu a formulação do modelo de 
planejamento financeiro de uma das maiores 
companhias de seguro japonesas, Russell-Yasuda 

Kasai, por meio da incorporação do seu mix de ativos e 
passivos ao programa estocástico linear em vários 
estágios. 

05 Interaction between Asset 
Liability Management and 
Risk Theory: an 
unsegmented and a 
multidimensional study 

Deelstra 
G, 
Janssen 
J.  

1998 Applied 
Stochastic 
Models and 
Data Analysis, 
14 (4): 295-307 

Este trabalho propôs medidas do risco nas quais o valor 
dos passivos torna-se maior do que o valor dos ativos, 
especialmente para as companhias de seguros. Estudou 
probabilidades de disparidade e o grau de disparidade 
em modelos não segmentados e multidimensionais do 
equilíbrio, em que destacou a influência das taxas de 
juros no lado do ativo e passivo do balanço.  

06 A Method for Strategic 
Asset-Liability 
Management with an 
Application to the Federal 
Home Loan Bank of New 
York 

Seshadr
i S, 
Khanna
A,  
Harche 
F, Wyle 
R. 

1999 Operations 
Research, 47 
(3): 345-360 

Este artigo apresentou uma metodologia para auxiliar 
no processo de seleção de ativos e passivos em um 
ambiente de taxa de juros estocástica. E demonstrou os 
resultados da aplicação desta metodologia com dados 
do Federal Home Loan Bank de Nova York. 
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07 Scenario generation and 
stochastic programming 
models for asset liability 
management 

Kouwen
berg R. 

2001 European 
Journal of 
Operational 
Research. 134: 
279 – 292. 

Neste artigo, foi desenvolvido e testado métodos de 
geração de cenário para modelos de gestão de ativos e 
passivos. Propôs um modelo de programação 
estocástica multiestágio para um fundo de pensão 
holandês.  

08 High Performance 
Computing for Asset 
Liability Management 

Gondzi
o J, 
Kowem
berg R. 

2001 Operations 
Research, 49 
(6).  

Este trabalho, concluiu que a geração do modelo 
dedicado e as técnicas de solução especializadas 
baseadas em decomposição e computação de alto 
desempenho são os elementos essenciais para enfrentar 
os problemas de planejamento financeiro em grande 
escala. E descreveu uma solução de um modelo de 
gestão de ativos e passivos para um fundo verdadeiro 
de pensões da Holanda que incluiu políticas de 
contribuição e levou em conta os custos de transação.  

09 Inventory Management 
with Asset-Based 
Financing 

Buzacot
t JA, 
Zhang 
RQ. 

2004 Management 
Science 
50(9):1274-
1292 

Este trabalho é a primeira tentativa a incorporar 
financiamentos baseados em ativos às decisões sobre 
produção. Em vez de definir uma restrição 
orçamentária conhecida e determinada de modo 
exógeno como a maioria dos modelos existentes 
sugere, modelaram-se os valores disponíveis em cada 
período em função dos ativos e passivos que poderiam 
ser atualizados periodicamente de acordo com a 
dinâmica das atividades produtivas.  

10 Measuring systemic risk 
A risk management 
approach 

Lehar 
A. 

2005 Journal of 
Banking & 
Finance, 29: 
2577–2603 

Este trabalho propôs um novo método para medir e 
monitorar o risco em um sistema bancário. Utilizando 
uma amostra de bancos internacionais no período de 
1988 até 2002, estimou-se a dinâmica e as correlações 
entre as carteiras de ativos bancários. Uma análise mais 
detalhada mostrou que os bancos japoneses contribuem 
mais para a volatilidade do passivo do regulador na 
época. 

11 Asset and liability 
management under a 
continuous-time mean-
variance optimization 
framework 

Chiu 
MC, Li 
D. 

2006 Insurance: 
Mathematics 
and Economics, 
39: 330–355. 

Neste, empregou-se a teoria de controle ótimo 
estocástico para resolver analiticamente o problema de 
gerenciamento de ativos e passivos em um ambiente de 
tempo contínuo. Posteriormente, discutiu as 
consequências de uma discrepância de objetivos entre 
acionistas e investidores de um fundo mútuo.  

12 Markowitz’s mean-
variance asset-liability 
management with regime 
switching: A continuous-
time model 

Chen P, 
Yang H, 
Yin G. 

2008 Insurance: 
Mathematics 
and Economics 
43: 456 – 465. 

Este artigo considera um problema de ALM na seleção 
de portfólio em média-variância sob tempo contínuo 
com mudança de regime Markoviana, para obter a 
melhor estratégia, delinear a fronteira eficiente e 
estabelecer o teorema de fundo mútuo associado. 

Fonte: Elaborado e traduzido pela Autora, 2015. 

 

 Em relação aos 18 artigos publicados pós-crise de 2008, nota-se que estes 

abordaram temas semelhantes aos 12 primeiros, contudo, apresentaram outras 

contribuições: modelo gravitacional de ativos e passivos, gestão de ativos e passivos, 

aplicação de outros modelos de gestão, potenciais problemas gerenciais, consideração 

sobre a variância do tempo, a crise; os riscos; e igualmente, instituições como 

seguradoras, bancos comerciais e fundos de pensão. 
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Quadro 5- Artigos selecionados para a Análise Bibliométrica, publicados pós-crise de 2008. 
 

 TÍTULO AUTOR ANO PUBLICAÇÃO RESUMO 

01 Asset and Liability 
Management for an 
Insurer with Jump-
Diffusion Surplus 
Process under Mean-
variance Criterion 

Wu H., 
Li Z. 

2010 Business 
Intelligence and 
Financial 
Engineering 
(BIFE). 209-
213. 

Este artigo considerou o problema de gestão de ativos e 
passivos a média-variância de Markowitz para uma 
seguradora em um mercado incompleto com vários 
ativos de risco.  

02 Risk Management of 
Assets and Liabilities in 
Commercial Banks 
Based on Gravity 
Model 

Jingyua
n C ,   
Chao J, 
Li   Z,  
Yuchen 
W. 

2010 International 
Conference on 
Financial 
Theory and 
Engineering. 

Neste trabalho, com base em diferentes tipos de ativos 
e passivos dos bancos comerciais, o modelo 
gravitacional foi estabelecido para ajudar a resolver o 
problema de descasamento e reduzindo, assim, o seu 
risco à maior extensão. 

03 Asset-liability 
management under 
time-varying investment 
opportunities 

Ferstl R,  
Weissen
steiner 
A.   

2011 Journal of 
Banking & 
Finance. 
35, (1): 182–
192. 

Neste artigo, considerou-se um cenário de múltiplos 
estágios sob oportunidades de investimento que variam 
no tempo, e propôs uma decomposição dos benefícios 
na realocação e previsibilidade de efeitos dinâmicos. 
Teve por objetivo minimizar o Valor em Risco 
Condicional para o acionista, ou seja, a diferença entre 
o valor da marcação a mercado dos ativos financeiros e 
o valor atual das obrigações futuras. 

04 Research on Asset-
Liability Management 
Model of China 
Insurance Companies 

Shao J. 2011 E-Business and 
E-Government 
(ICEE), 
International 
Conference on. 
1- 4. 

Neste trabalho foi apresentado um modelo de gestão de 
ativos e passivos das companhias de seguros da China. 
Fez-se um estudo de caso de uma empresa de seguro de 
vida para simular a gestão de ativos e passivos.  

05 Mean-variance asset-
liability management 
Cointegrated assets and 
insurance liability 

Chiu 
MC, 
Wong 
HY. 

2012 European 
Journal of 
Operational 
Research, 223 
(3): 785–793 
 

Este artigo considera o problema de tempo contínuo de 
média-variância –MV de gestão de ativos e passivos – 
ALM para uma seguradora investindo em um mercado 
financeiro incompleto com ativos co-integrados. 
Presumiu-se que o mercado de co-integração segue o 
limite de difusão do modelo de correção de erros para 
as séries cronológicas co-integradas.  

06 Segmented Dynamic 
Optimization Model for 
Asset-Liability 
Management of 
Commercial Banks and 
Its Applications 

Wen-ze 
Y,  
Xiao-
ming X, 
Yun-ze 
C. 

2012 J. Shanghai 
Jiaotong Univ. 
(Sci.), 17(1): 
114-120 

De acordo com as características operacionais de 
bancos comerciais, o presente trabalho abordou um 
modelo de otimização dinâmica segmentada sob o 
ponto de vista do ambiente regulatório para os bancos 
comerciais da China.  

07 Continuous-time mean-
variance asset-liability 
management with 
endogenous liabilities 

Yao H, 
Lai Y, 
Li Y. 

2013 Insurance: 
Mathematics 
and Economics 
52: 6–17. 

Este artigo investigou um problema de gestão de ativos 
e passivos de média-variância em tempo contínuo com 
passivos endógenos em um mercado mais geral, onde 
todos os ativos puderam ser arriscados.  

08 Why (Re)insurance Is 
Not Systemic 

Kessler 
D. 

2013 The Journal of 
Risk and 
Insurance. 
81(3): 477–487. 
 

O artigo retratou sobre o modelo tradicional de 
resseguros, e apontou que este não tem os elementos 
que compõem uma instituição financeira 
sistemicamente importante: os riscos são efetivamente 
pulverizado; passivos tendem a ser pré-capitalizados, o 
que elimina a maior parte do efeito de alavanca no 
sentido tradicional; e a gestão de ativos e passivos 
reduz a maior parte da discrepância de liquidez que 
tradicionalmente propaga risco sistêmico.  

09 Jump-diffusion asset 
liability management 
via risk-sensitive 
control 

Davis 
MHA,  
Lleo S. 

2014 Springer-Verlag 
Berlin 
Heidelberg. 

Neste trabalho, utilizou-se métodos de controle 
sensíveis ao risco para resolver um problema de salto-
difusão na gestão de ativos e passivos – ALM. E 
mostrou que o problema ALM admite uma única 
solução clássica (C1,2) sob dois diferentes conjuntos de 
suposições. 

10 The assets and liabilities 
gap management of 
conventional and 
Islamic banks in the 
organization of Islamic 

Sun PH, 
Hassan 
MK, 
Hassan 
T, 

2014 Applied 
Financial 
Economics,  
24, (5): 333–
346. 

Este artigo centrou-se nas lacunas de ativos e passivos 
de curto e longo prazo e os determinantes de interesse 
líquido/ margens de lucro de bancos convencionais e 
bancos islâmicos na Organização para a Cooperação 
Islâmica durante o período de 1997 a 2010.  
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cooperation (OIC) 
countries 

Ramadil
li SM. 
  

11 The influence of a 
family business on 
portfolio management 
An asset-liability 
management approach 

Horan 
SM,  
Johnson 
RR. 

2014 The Journal of 
Wealth 
Management.17
(1):14-30. 

O artigo delineou alguns parâmetros fundamentais de 
gestão de fundos de pensão, fez analogias com a gestão 
de ativos privados de clientes, e ilustrou por meio de 
estudo de caso algumas dinâmicas singulares 
associadas à aplicação de uma estrutura de ativos e 
passivos para um investidor de alto patrimônio líquido 
com um negócio de família.  

12 The liability market 
value as benchmark in 
pension fund 
performance 
measurement 
 

Bolla L, 
Wittig 
H, 
Kohler 
A. 

2014 Journal of 
Pension 
Economics and 
Finance. 
Cambridge 
University 
Press.  
 

Este artigo criou um novo marco de passivos para 
referenciar o desempenho de ativos. Aplicou-se o 
modelo ao mercado de fundos de pensão suíço como 
um todo e a um fundo de pensões suíço individual. 
Com esta nova abordagem, conseguiu-se mostrar que a 
recuperação dos fundos de pensão da recente crise 
financeira levou muito mais tempo do que o aumento 
no valor das carteiras de ativos sugere.  

13 The Performance of 
Deterministic and 
Stochastic Interest Rate 
Risk Measures: Another 
Question of 
Dimensions? 

Oliveira 
L, 
Nunes J, 
Malcato 
L. 

2014 Portuguese 
Economic 
Journal. 13 (3), 
141-165. 

Este artigo abordou sobre a eficácia de medidas 
tradicionais e estocásticas de risco das taxas de juros, e 
que foi comparada sob um, dois e três fatores da 
estrutura de modelos Gauss-Markov HJM, e para 
diferentes períodos de imunização.  

14 The use of “CAMELS” 
In Detecting Financial 
Distress Of Islamic 
Banks In Malaysia 

Rahman 
RA, 
Masngut 
MY. 

2014 The Journal of 
Applied 
Business 
Research, 30 
(2): 445-452. 

Este trabalho adotou o sistema de classificação de 
Adequação de Capital, Qualidade de Ativos, Gestão da 
Qualidade, Eficiência de Ganhos e Liquidez – CAMEL 
com a adição da Razão de Observância de Shari’ah – 
CAMELS, a fim de detectar as dificuldades financeiras 
de bancos islâmicos na Malásia. 

15 Bank funding stability, 
pricing strategies and 
the guidance of 
depositors 

Schluete
r T,  
Sievers 
S,  
Wendels 
TH. 

2015 Journal of 
Banking and 
Finance, 51: 43-
61. 

Este estudo examinou o comportamento dos clientes de 
varejo dos bancos sobre depósitos não renováveis.  

16 Integrated risk 
management for defined 
benefit pensions: 
models and metrics 

Maurer 
R. 

2015 Journal of 
Pension 
Economics and 
Finance/ 
FirstView 
Article. 1 - 10 

Neste artigo explorou-se o impacto de 
subfinanciamento dos planos para a operação da 
PBGC. Discutiu-se os fatores chave de risco que 
produzem subfinanciamento de aposentadorias com 
benefícios definidos, ou seja, o risco de investimento e 
risco de obrigações. Defendeu-se que um modelo de 
gestão integrada de riscos, ou seja, um Modelo 
Integrado de Ativos/Passivos, pode auxiliar um melhor 
entendimento dos riscos de financiamento de planos de 
aposentadoria com benefícios definidos.  

17 On the management of 
life insurance company 
risk by strategic choice 
of product mix, 
investment strategy and 
surplus appropriation 
schemes 

Bohnert 
A, 
Gatzert 
N, 
Jørgense
n PL. 

2015 Insurance: 
Mathematics 
and Economics 
60: 83–97 

Este artigo analisou o impacto da escolha estratégica 
feita pela administração da composição de ativos e 
passivos em seguros de vida em risco de perda e 
encargo dos acionistas. E concentrou na eficácia das 
decisões de gestão relativas ao mix de produtos e ao 
grau de risco do ativo sob diferentes regimes de 
apropriação do excedente. Além de propor um cenário 
modelo que compreendeu rendas vitalícias temporárias 
e contratos de seguro total.  

18 Prepayment risk on 
callable bonds: theory 
and test 

François 
P., 
Pardo S. 

2015 Decisions in 
Economics and 
Finance 

Este artigo desenvolveu uma estrutura para analisar o 
impacto do risco de pagamento antecipado em 
negociações de títulos resgatáveis, considerando dados 
de companhias de seguros norte-americanas na gestão 
de seus ativos e passivos. 

Fonte: Elaborado e traduzido pela Autora, 2015. 
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3.3. ESCOLHA DO MÉTODO DA PESQUISA  

 

 

 A presente pesquisa é exploratória, sob a modalidade de estudo de caso, a 

partir de uma pesquisa de percepção. Com base nos objetivos, trata-se de uma 

pesquisa exploratória, pois possibilitou a aproximação com o problema, de modo que 

o tornou mais explícito, ou seja, compreensível. E envolveu elementos como: 

levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas 

com o problema pesquisado; e análise de exemplos que “estimulem a compreensão” 

(GIL, 2002, p.41).  

 Primeiramente, em vista da fundamentação teórica e conceitual do estudo, foi 

realizado um levantamento bibliográfico na Biblioteca do Laboratório de Tecnologia, 

Gestão de Negócios & Meio Ambiente da Universidade Federal Fluminense – 

LATEC/ UFF e acervo próprio; bem como, pesquisa eletrônica nos ambientes virtuais 

científicos da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD, e Portal 

da Coordenação de Pessoal de Nível Superior – CAPES Periódicos, via de acesso à 

base SciVerse Scopus – Scopus.  Esta tornou-se possível pelo emprego da palavra-

chave, em português, “Gestão de Ativos e Passivos” e “Gerenciamento de Ativos e 

Passivos”; e em inglês: “Asset and Liability Management”.  

 A segunda etapa da pesquisa desdobrou-se em estudo de caso, de casos 

múltiplos (GODOY, 1995, p.26), porquanto foi realizado um aprofundamento acerca 

do objeto “ALM”, através da apreensão de conceitos e investigações científicas, bem 

como por meio das percepções de sujeitos que integram diferentes instituições 

financeiras, e que consecutivamente, possuem familiaridade com o tema. De acordo 

com YIN (2001, p. 142), um dos objetivos que se tem ao tratar estudos de casos 

múltiplos é elaborar uma explanação geral que sirva a todos os casos particularmente, 

embora possam variar em seus detalhes. 

Deste modo, o estudo de caso, também conhecido por método monográfico, 

criado por Le Play, abrange uma investigação que examina o tema escolhido, em 

observação a todos os fatores que o influenciam, e igualmente, analisa-o em todos os 

seus aspectos. Assim como, pode abranger um conjunto de atividades desempenhadas 

por um grupo social particular (LAKATOS; MARCONI, 2003, p.107). 
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3.4. CRITÉRIO E SELEÇÃO DA AMOSTRA 

  

 

3.4.1. Amostra Piloto  

 

 Para efeito nesta pesquisa, o questionário elaborado com rigor metodológico, 

foi aplicado a uma amostra piloto de três indivíduos, que possuem proximidade com o 

tema ALM, a fim de identificar possíveis dificuldades de compreensão das perguntas, 

de adequação ao contexto da ALM e eventuais erros.  

Nesta fase, denominada pré-teste, “o questionário precisa ser testado antes de 

sua utilização definitiva, por meio da aplicação de alguns exemplares em uma pequena 

população escolhida” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p.70).  

Portanto, quanto maior a clareza do questionário elaborado, melhor será para 

aplicá-lo aos demais participantes do estudo, e assim obter dados fidedignos, passíveis 

de verificação e posterior análise.  

 

 

3.5. INSTRUMENTO DE PESQUISA  

 

 

3.5.1. Instrumento de Pesquisa  

 

Adotou-se como instrumento de pesquisa para a coleta de dados, dois 

questionários estruturados. Segundo Gerhardt e Silveira (2009, p.69), o questionário 

constitui uma “série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito pelo 

informante, sem a presença do pesquisador”. E tem por objetivo “levantar opiniões, 

crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas”. Os mesmos 

autores advertem que é relevante, que este detenha uma linguagem “simples e direta, 

para que quem vá responder, compreenda com clareza o que está sendo perguntado”. 

 Em observância às normas, conforme Kauark (2010, p.58) ao “questionário 

deve preceder a carta de explicação ou de autorização da pesquisa, que precisa fazer 

referência ao seu conteúdo, às instruções para efetivação da investigação através do 

questionário”, assim como, deve ser acompanhado por um “pedido de autorização e o 

agradecimento pela atenção, disponibilidade e veracidade das informações prestadas”. 
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Para maximizar sua eficácia e verificabilidade, operacionalizou-se o questionário de 

forma estruturada, pois as perguntas nele integradas foram previamente estabelecidas, 

com o propósito de poder levantar diversas respostas à mesma pergunta, para 

subsequente comparação.  

 Os mesmos constituíram perguntas abertas e fechadas, de tal modo, que foi 

misto. Portanto, houve questões em que o participante respondeu livremente, da forma 

que desejou; e questões fechadas, em que o participante escolheu uma resposta entre 

as constantes de uma lista predeterminada, indicando-se aquela que melhor 

correspondeu à que teve interesse em fornecer. No entanto, em relação às questões 

mistas, dentro de uma lista predeterminada, houve item aberto, por exemplo, “outros”, 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p.70).  

 Os dois questionários aplicados não enquadraram uma escala, ou seja, não 

houve a pretensão de adotar instrumentos de terceiros, uma vez que foram 

exclusivamente elaborados pela autora, a partir da análise dos artigos na bibliometria 

e, do levantamento de temas mais pertinentes ao estudo.  Logo, o primeiro 

questionário teve por conteúdo questões de caráter sócio-etnográfico, respondidos 

pelos participantes, para descrever e conhecer de forma mais ampla, sobre o grupo 

social entrevistado (GODOY, 1995, p. 28). E o segundo questionário, integrou 

questões relevantes ao tema pesquisado, sendo o “ALM”.  

 

3.5.2. Critério para elaboração do Instrumento de Pesquisa  

 

 O instrumento de pesquisa aplicado compõe-se por duas partes, elaborado a 

partir de temas proeminentes na análise dos artigos selecionados para a bibliometria, 

assim como, da habilidade crítica-reflexiva da pesquisadora. Inicialmente, aplicou-se o 

Questionário 1 (Apêndice I), constituído por itens voltados à caracterização 

etnográfica e identificação dos participantes da pesquisa, com base no artigo: 

“Pesquisa Qualitativa: Tipos Fundamentais” (GODOY, 1995).  

 Por conseguinte, o Questionário 2 (Apêndice II), consistiu em perguntas 

referentes à ALM e aos assuntos pertinentes aos estudos levantados, e que 

posteriormente foram analisados e discutidos, dos quais utilizou-se (Figura 8):  

- “Interaction between Asset Liability Management and Risk Theory: an 

unsegmented and a multidimensional study” (DEELSTRA; JANSSEN, 1998);  

- “A Bank Asset and Liability Management Model (KUSY; ZIEMBA, 1986)”;  
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- “High Performance Computing for Asset Liability Management” (GONDZIO; 

KOUWENBERG, 2001);  

- “Asset and liability management under a continuous-time mean-variance 

optimization framework” (CHIU; LI, 2006);  

- “Segmented Dynamic Optimization Model for Asset-Liability Management of 

Commercial Banks and Its Applications” (WEN-ZE; XIAO-MING; YUN-ZE, 

2012);  

- “An Adverse-selection model of bank asset and liability management with 

implications for the transmission of monetary policy” (STEIN, 1995);  

- “Asset and liability management for an Insurer with Jump-Diffusion Surplus 

Process under Mean-variance Criterion” (WU; LI, 2010);  

- “Research on Asset-Liability Management Model of China Insurance 

Companies” (SHAO, 2011);  

- “Asset-liability management under time-varying investment opportunities” 

(FERSTL; WEISSENSTEINER, 2011);  

- “Risk Management of Assets and Liabilities in Commercial Banks Based on 

Gravity Model” (JINGYUAN et al, 2010);  

- “Inventory Management with Asset-Based Financing” (BUZACOTT; 

ZHANG, 2004);  

- “Bank Funds Management in an Efficient Market” (BLACK, 1975);  

- “Formulation of the Russell-Yasuda Kasai Financial Planning Model” 

(CARIÑO; ZIEMBA, 1998);  

- “Bank funding stability, pricing strategies and the guidance of depositors” 

(SCHLUETER; SIEVERS; WENDELS, 2015);  

- “Jump-diffusion asset-liability management via risk-sensitive control” 

(DAVIS; LLEO, 2014);  

- “A Method for Strategic Asset-Liability Management with an Application to 

the Federal Home Loan Bank of New York” (SESHADRI et al, 1999);  

- “The Influence of a Family Business on Portfolio Management: An Asset-

Liability Management Approach” (HORAN; JOHNSON, 2014). 

 

 

 

 



64 
 

 

 

F
ig

ur
a 

8-
 C

on
st

ru
çã

o 
do

 I
ns

tr
um

en
to

 d
e 

P
es

qu
is

a 
“Q

ue
st

io
ná

ri
o 

2 
- 

A
L

M
”.

 

F
on

te
: E

la
bo

ra
do

 p
el

a 
A

ut
or

a,
 2

01
5.

 



65 
 

3.5.3. Aplicação do Instrumento de Pesquisa  

  

Uma vez que o projeto de dissertação foi qualificado no dia 13/06/2015, 

procedeu-se à coleta de dados por meio dos questionários estruturados que seguem nos 

Apêndices I e II deste trabalho, aplicados no período de 22/06/2015 a 24/07/2015. Os 

mesmos foram submetidos aos especialistas em ALM por correio eletrônico, para 

ciência do conteúdo previamente ao agendamento e realização da entrevista, 

acompanhado da Carta de Apresentação como aluna de Pós-Graduação Stricto Sensu. 

Adicionalmente, solicitou-se aos participantes da pesquisa o encaminhamento 

de minicurrículo, para comprovação de notório saber, cuja identificação do 

profissional e instituição foi mantida em sigilo e tipificada por área de conhecimento e 

segmento. O minicurrículo pode ser averiguado no Apêndice III.  

Em relação ao contato com os especialistas, viabilizou-se através de dirigentes, 

instrutores e consultores de ALM com atuação no mercado brasileiro. As entrevistas 

foram realizadas tanto presencialmente quanto por meio de teleconferência, de acordo 

com a disponibilidade de cada participante e a divulgação dos dados autorizada por 

este em meio acadêmico e científico, guardado o sigilo da identificação, assim como a 

gravação do áudio que teve o tempo médio de duração de quarenta e dois minutos. 

 

 

3.6. TRATAMENTO DOS DADOS  

 

 

Realizou-se o trabalho de transcrição do áudio, para análise de conteúdo, 

observando-se o padrão de similaridade e novos achados. Utilizou-se a planilha 

eletrônica do programa Microsoft Office Excel 2010, para elaboração de quadros e 

gráficos, que possibilitou a descrição e análise dos resultados desta pesquisa. Logo 

após, averiguou-se a proximidade semântica dos relatos da pesquisa de campo, através 

da geração de nuvens de palavras, a partir das entrevistas transcritas com o auxílio da 

ferramenta gratuita TagCrowd, criada e disponibilizada por Steinbock (2015). 

Inicialmente, realizou-se o refinamento dos relatos no Microsoft Word 2007, ao 

excluir pronomes, artigos definidos e indefinidos, preposições, conjunções, numerais, 

pontuações, advérbios e verbos não correspondentes ao tema “ALM” e às instituições 
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tratadas neste estudo de casos múltiplos “bancos” e “entidades de previdência 

complementar”.  

Após este procedimento, os relatos foram submetidos ao TagCrowd, e 

passaram por novo refinamento. Deste modo, selecionou-se, primeiramente, no 

máximo 100 palavras, com frequência mínima de 01 aparecimento, e língua 

portuguesa. Devido à quantidade abrangente de palavras, adotou-se como critério, o 

máximo de 100 palavras, com frequência mínima de 05, e assim tornou-se possível a 

geração das nuvens de palavras apresentadas no Capítulo 5, para análise e discussão 

dos casos. 

 

 

4 DESCRIÇÃO DO CASO 

 

 

O presente estudo é composto por dez especialistas em ALM que atuam no 

mercado brasileiro, e que são apresentados entre casos, primeiramente constituídos por 

seis participantes do segmento “bancário”, seguido de quatro participantes do 

segmento “fundo de pensão”. Visto que foi obtida autorização da divulgação dos 

dados em meio acadêmico e científico, desde que mantido o sigilo da identificação, 

designou-se o nome “Participante 1”, acompanhado da sigla “P1”, assim por diante, 

conforme a ordem de realização das entrevistas. Igualmente, resguardou-se o nome do 

profissional, da empresa em que trabalha ou presta serviço, telefone e correio 

eletrônico. 

 

 

4.1. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA 

PESQUISA 

 

 

Com base nos dados coletados, que remetem ao preenchimento do 

Questionário 1 (Apêndice I), tornou-se possível identificar e caracterizar a amostra 

total de participantes da pesquisa, e demonstrá-la graficamente, por meio de quadros e 

gráficos em pizza. O Quadro 6 representa um panorama da amostra total sob análise, 

cujos dados foram detalhados posteriormente.  
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4.1.1. Faixa Etária dos Participantes da Pesquisa 

 

O Quadro 7, bem como o Gráfico 1, compõem a faixa etária da amostra total, 

abrangidos entre 20 a 60 anos de idade/ número de participantes. 

 

Quadro 7 - Faixa Etária dos Participantes da Pesquisa. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2015. 

 

Gráfico 1 - Faixa Etária dos Participantes da Pesquisa. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2015. 

 

Nota-se que os especialistas em ALM participantes dessa pesquisa, possuem 

faixa etária acima dos 30 anos e que a maioria se concentra até 49 anos de idade. 

Apenas dois estão entre 50 a 59. A faixa entre 20 a 29 anos e > 60 anos apresentaram 

resultado nulo. 

 

4.1.2. Sexo dos Participantes da Pesquisa 

 

 O Quadro 8 e o Gráfico 2, respectivamente, abrangem o sexo dos 

entrevistados, ou seja, feminino e masculino. 
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Quadro 8 - Sexo dos Participantes da Pesquisa. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2015. 

 

Gráfico 2 - Sexo dos Participantes da Pesquisa. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2015. 

 

Averigua-se que a totalidade dos participantes da pesquisa é do sexo 

masculino. Portanto, o resultado é nulo para o sexo feminino. 

 

4.1.3. Escolaridade dos Participantes da Pesquisa 

 

 O Quadro 9 e o Gráfico 3, igualmente, mostram a distribuição dos participantes 

por escolaridade. 

 

Quadro 9 - Escolaridade dos Participantes da Pesquisa. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2015. 
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Gráfico 3 - Escolaridade dos Participantes da Pesquisa. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2015. 

 

A maior parte dos consultados é pós-graduada com título de mestrado e possui 

ênfase em Finanças. Além disso, ao examinar o minicurrículo destes especialistas 

(Apêndice III), verifica-se que obtêm certificações internacionais nessa matéria. 

Assinala-se inclusive doutores entre os entrevistados. 

 

4.1.4. Formação dos Participantes da Pesquisa 

 

 O Quadro 10 e o Gráfico 4 abarcam os cursos de formação/ número de 

participantes. 

 

Quadro 10 - Formação dos Participantes da Pesquisa. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2015. 
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Gráfico 4 - Formação dos Participantes da Pesquisa. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2015. 

 

Dentre as graduações elencadas, identificou-se Administração, Ciências 

Atuariais, Ciências Econômicas e Engenharia. Neste campo, Elétrica, Mecânica e de 

Produção. Logo, estes profissionais são formados nas Áreas do Conhecimento 

Ciências Sociais Aplicadas e Engenharias. 

 

4.1.5. Perfil da Instituição dos Participantes da Pesquisa 

 

 O Quadro 11 e o Gráfico 5 incluem os perfis das instituições em que estes 

participantes atuam profissionalmente. 

 

Quadro 11 - Perfil da Instituição dos Participantes da Pesquisa. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2015. 
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Gráfico 5 - Perfil da Instituição dos Participantes da Pesquisa. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2015. 

 

Dos entrevistados, a instituição que apresentou maior representatividade foi a 

privada com sete participantes, enquanto que na pública constatou-se dois. Outro perfil 

apreendido foi o de sociedade de economia mista, constituído por capital público e 

privado. 

 

4.1.6. Tipo da Instituição dos Participantes da Pesquisa 

 

 O Quadro 12 e o Gráfico 6 relacionam o tipo de instituição/ número de 

participantes.  

 

Quadro 12 - Tipo da Instituição dos Participantes da Pesquisa. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2015. 

 

 



73 
 

Gráfico 6 - Tipo da Instituição dos Participantes da Pesquisa. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2015. 

 

Por ordem decrescente de ocorrência, apontou-se a participação de três 

especialistas em ALM que atuam em Banco Comercial, dois em Banco de 

Desenvolvimento, dois em Consultoria Financeira, dois em Entidade Fechada de 

Previdência Complementar – EFPC e um em Entidade Aberta de Previdência 

Complementar – EAPC. Houve resultado nulo para participantes de instituições 

financeiras como Agência de Fomento, Banco de Investimento, Banco Múltiplo e 

Caixa Econômica. 

 

4.1.7. Segmento da Instituição dos Participantes da Pesquisa 

 

O Quadro 13 e o Gráfico 7 foram estrategicamente elaborados, para 

dimensionar os segmentos das instituições a serem posteriormente discutidos na forma 

de casos.  
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Quadro 13 - Segmento da Instituição dos Participantes da Pesquisa. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2015. 

 

Gráfico 7 - Segmento da Instituição dos Participantes da Pesquisa. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2015. 

 

Em relação ao segmento, contribuíram à presente pesquisa seis especialistas 

em ALM que atuam em banco (participantes: P2, P3, P4, P6, P7 e P8) e quatro em 

fundo de pensão (participantes: P1, P5, P9 e P10). 

 

4.1.8. Cargo dos Participantes da Pesquisa 

 

 O Quadro 14 e o Gráfico 8 apontam os cargos ocupados pelos participantes, 

nas instituições em que integram. 

 

Quadro 14 - Cargo dos Participantes da Pesquisa. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2015. 
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Gráfico 8 - Cargo dos Participantes da Pesquisa. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2015. 

 

Tanto pelo roteiro de entrevista quanto pelo minicurrículo, percebe-se que a 

maior parte dos entrevistados são gerentes executivos, constatando-se administrador, 

consultor e diretor. 

 

4.1.9. Tempo de Atuação em ALM dos Participantes da Pesquisa 

  

 O Quadro 15 e o Gráfico 9 expõem o tempo em anos, de atuação em ALM por 

estes participantes. 

 

Quadro 15 - Tempo de Atuação em ALM dos Participantes da Pesquisa. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2015. 
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Gráfico 9 - Tempo de Atuação em ALM dos Participantes da Pesquisa. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2015. 

 

Classificando-se a experiência destes profissionais com o tema em faixas como 

de 1 a 5 anos, 6 a 10, e maior que 10, a distribuição encontra-se equilibrada em torno 

de três, quatro e três participantes, respectivamente. Embora o que tenha registrado o 

menor tempo, verifica-se que possui larga atuação no mercado financeiro. Dentre os 

mais experientes, são os que possuem entre 12 e 13 anos de atuação em ALM. 

 

 

5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS CASOS 

 

 

No propósito de retratar os conceitos abordados, a partir dos dados obtidos pelo 

Questionário 2 – ALM, realizou-se as análises intracasos e intercasos, que foram 

agrupadas pelos segmentos contemplados neste estudo de casos múltiplos, ou seja, 

“banco” e “fundo de pensão”, e paralelamente apresentados sob as temáticas:  

- Compreensão sobre a ALM;  

- Política de ALM;  

- Relevância da ALM;  

- Tipos de Modelos e Abordagens Numéricas Adotados;  

- Elementos Fundamentais ao Modelo de ALM;  

- Dados Apreendidos para a Implantação de um Modelo de ALM;  

- Restrições para a Implementação;  

- Êxito na Gestão de Ativos e Passivos;  

- Impacto Obtido;  

- Adoção da Cultura de ALM nas Instituições Financeiras. 



77 
 

Desse modo, apresenta-se no Quadro 16 a composição do Sistema Financeiro 

Nacional – SFN, para elucidar os órgãos normativos e entidades supervisoras a que 

estes segmentos estão subordinados, detalhados nas Subseções 5.1.1. Banco e 5.1.2. 

Entidade de Previdência Complementar. Destarte, para o melhor entendimento do 

quadro, sublinhou-se os operadores incorporados nesta pesquisa. 

 

Quadro 16 - Composição do Sistema Financeiro Nacional – SFN.  

 

Fonte: BACEN (2015, grifo nosso). Adaptado pela Autora. 

 

 

5.1. ANÁLISE INTRACASOS 

 

 

Nesta análise, evidenciou-se os principais assuntos comentados pelos 

participantes da pesquisa a respeito de cada tema dentro do seu segmento, a 

corroboração com a literatura e novos achados, em consonância aos objetivos deste 

estudo. 

 

5.1.1. Banco 

 

Visto como integraram a esta pesquisa os participantes P2, P4 e P6 que atuam 

em Banco Comercial, P3 e P8 em Banco de Desenvolvimento e P7 voltado para 

Consultoria Financeira em Banco, compreende-se que segundo a Resolução do 

Conselho Monetário Nacional – CMN 2.099 de 1994, os bancos comerciais são 

instituições financeiras privadas ou públicas que têm como objetivo principal 
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proporcionar suprimento de recursos necessários para financiar, a curto e a médio 

prazos, o comércio, a indústria, as empresas prestadoras de serviços, as pessoas físicas 

e terceiros em geral (BACEN, 2015, grifo nosso). 

A Resolução CMN 2.099 de 1994 esclarece que os bancos comerciais têm por 

atividade típica a captação de depósitos à vista, livremente movimentáveis, os quais 

podem também captar depósitos a prazo. Devem ser constituídos sob a forma de 

sociedade anônima e na sua denominação social deve constar a expressão “Banco”. 

De outro modo, a Resolução CMN 394 de 1976 trata que os bancos de 

desenvolvimento são instituições financeiras controladas pelos governos estaduais, e 

têm como objetivo precípuo proporcionar o suprimento oportuno e adequado dos 

recursos necessários ao financiamento, a médio e a longo prazos, de programas e 

projetos que visem a promover o desenvolvimento econômico e social do respectivo 

Estado (BACEN, 2015, grifo nosso).  

A Resolução CMN 394 de 1976 comunica que as operações passivas dos 

bancos de desenvolvimento consistem em depósitos a prazo, empréstimos externos, 

emissão ou endosso de cédulas hipotecárias, emissão de cédulas pignoratícias de 

debêntures e de Títulos de Desenvolvimento Econômico, enquanto que as operações 

ativas representam os empréstimos e financiamentos, dirigidos prioritariamente ao 

setor privado.  

Este tipo de instituição constitui-se sob a forma de sociedade anônima, com 

sede na capital do Estado que detiver seu controle acionário, adotando-se obrigatória e 

privativamente, em sua denominação social, a expressão “Banco de 

Desenvolvimento”, seguida do nome do Estado em que tenha sede. 

Complementarmente, o BACEN (2015, grifo nosso) descreve que o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, criado em 1952 como 

autarquia federal, enquadrou-se como uma empresa pública federal, com 

personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, pela Lei 5.662, de 21 

de junho de 1971. O BNDES é um órgão vinculado ao Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC e tem como objetivo apoiar 

empreendimentos que contribuam para o desenvolvimento do país.  

Da mesma maneira, informa que o BNDES abrange financiamentos de longo 

prazo e custos competitivos em suas linhas de apoio, para o desenvolvimento de 

projetos de investimentos e para a comercialização de máquinas e equipamentos 

novos, fabricados no país, bem como para o incremento das exportações brasileiras. 
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Ademais, contribui para o fortalecimento da estrutura de capital das empresas privadas 

e desenvolvimento do mercado de capitais.  

 

5.1.1.1. Compreensão sobre a ALM - Segmento Bancário 

 

De acordo com os relatos, observa-se que a ALM se correlaciona com a gestão 

financeira de forma integrada, mitigação do risco de liquidez e mercado, controle e 

acompanhamento de descasamentos de prazos e volume de recursos nos indexadores 

dos ativos e passivos, testificando o exposto por Deelstra e Janssen (1998) sobre a 

ALM em bancos, ser voltada para análise de duração e/ ou gestão de gaps. 

Paralelamente, Mitra e Schwaiger (2011, p.1) ratificam que um modelo de gestão 

integrada de ativos e passivos busca encontrar a melhor estratégia de investimento 

considerando ativos e passivos simultaneamente. 

 

“Uma centralização do gerenciamento dos riscos e da precificação de todos 
os ativos do banco, principalmente de ativos do caixa e também cada vez 
mais a parte de capital dentro dessa estrutura. E esse capital se trata do 
requerimento de capital mínimo de Basiléia. Hoje em dia, normalmente, 
além do custo de funding [captação], spread [margem de lucro] de crédito, 
muitas instituições adotam o modelo de Risk Adjusted Return on Capital – 

RAROC, que é o retorno sobre o capital alocado. Logo, o ALM contempla 
essa precificação. Em muitas instituições o modelo abarca todos os custos, 
inclusive os de transação. Já sai da tesouraria com o preço dado.” (P2, grifo 
nosso)  
 
“O conceito que eu tenho de ALM é qualquer gestão financeira que envolva 
uma coordenação entre a carteira de ativos, que são todos os ativos da 
instituição e todos os passivos. (...) É a gestão de pegar por descasamento 
de juros, que são do tipo de análise de sensibilidade, de duration. Até as 
gestões mais sofisticadas, que acho que começam quando começam a entrar 
técnicas de pesquisa operacional. Que começa a entrar rotina de 
otimização.” (P3, grifo nosso) 
 
“O ALM está mais focado na gestão centralizada das finanças de um banco. 
No tocante à gestão financeira, essencialmente. Se separar a gestão 
financeira da gestão econômica, a gestão econômica é uma visão global, 
investimento de capital e projeção de resultados. E a gestão financeira, que 
é o escopo de uma função de ALM em bancos, está mais direcionada nesta 
unidade central. (...) Há um tempo, era muito comum você chamar 
“tesouraria com duplo mandato”. Dizia assim: a tesouraria tem duas 
funções em bancos. Ela tem uma função de prestação de serviços por 
gerenciar as finanças de forma centralizada de um banco. E tem uma 
segunda função de gerar resultados a partir de posicionamentos em diversos 
mercados: mercados de juros, moedas, e ativos em geral. Então, com o 
surgimento do ALM, os bancos, hoje, já estão chamando de ALM. 
Diferente de tesouraria. Então aquele duplo mandato de uma tesouraria, 
agora, na realidade, é uma só.” (P4, grifo nosso) 
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“No caso, a gente tem que entender com cuidado. Depende do tipo de 
instituição. Quando trabalha em ALM para um fundo de pensão, tem um 
foco, um objetivo e um tipo de análise. Para uma indústria é outro; e para 
um banco é outro. No caso, agora que eu trabalho em um banco, eu estou 
comparando o ALM. Quando eu falo em comparar ou fazer a gestão dos 
ativos e dos passivos, em resumo, é fazer o acompanhamento dos 
descasamentos. Então, você tem descasamento de volumes, de prazos, de 
indexadores, de moedas, de taxas. Para cada um desses descasamentos, tem 
que fazer a gestão. O que é isso? É manter o controle. Porque quando tem 
um descasamento, tem na verdade um risco no balanço. (...) A gestão de 
ALM em um banco é manter níveis de risco e níveis de descasamento que 
consegue administrar. Se precisar, tem onde recorrer para sanar.” (P6, grifo 
nosso) 
 
“ALM consiste na habilidade de gerir e mitigar riscos de liquidez. Este tipo 
de habilidade é mais requerido quando as instituições param de atuar 
apenas em spreads ou diferenciais de taxas e começam a atuar assumindo 
riscos com descasamento de vencimento entre ativos e passivos. Torna-se 
uma habilidade crítica, quando há descasamento também de fatores de 
risco. O Value at Risk – VaR [Valor em Risco] foi originado nos problemas 
de ALM relacionados a descasamentos diversos de prazos e fatores face às 
oscilações de preços de liquidação das operações.” (P7, grifo nosso) 
 
“ALM, principalmente para um banco, e a gente está pensando em banco, 
mas poderia ser para qualquer outra empresa (não financeiras, seguradoras, 
fundos de pensão), é a forma como se vai conduzir a organização do ponto 
de vista financeiro, de risco e de retorno. Porque se não souber em um 
mundo tão volátil como está hoje, por exemplo, esses últimos anos, gerir 
bem os dois lados do balanço, terá muitos problemas. (...) Então, gestão de 
ativos e passivos, hoje, na minha visão, é o futuro, a perenidade da 
organização.” (P8, grifo nosso) 

 

5.1.1.2. Política de ALM - Segmento Bancário 

 

Consoante as entrevistas realizadas, identificou-se que a Política de ALM está 

estruturada no âmbito do Asset and Liability Committee – ALCO [Comitê de Gestão 

dos Ativos e Passivos] nos bancos comerciais de atuação dos participantes P2, P4 e 

P6. Constata-se que no ALCO são apreciadas as Políticas de Liquidez, Caixa Mínimo, 

Precificação de Produtos, Funding, Stress, Alocação de Capital e Limites de 

Exposição para Risco de Mercado. 

Assis (2014, p. 51) explica que este é um comitê da alta administração do 

banco e que pode se reunir mensal, semanal ou esporadicamente. É primordial que seja 

composto pelo Presidente e o Vice-Presidente ou Diretor Corporativo, de Tesouraria e 

das Áreas de Negócios. Adicionalmente, o Head [gerente] da Mesa ALM, de 

Controladoria, de Riscos e da Auditoria. 

Em contrapartida, os especialistas em ALM P3 e P8, que atuam em bancos de 

desenvolvimento, expõem que há Comitê Financeiro que delibera sobre estes assuntos. 
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Todavia, a gestão está segmentada entre os departamentos. Registra-se projeto em 

curso para tratamento de forma integrada entre as áreas. De outro modo, o consultor e 

fornecedor de sistemas de risco e de ALM P7 trata conceitos de políticas estruturadas 

de ALM em seus sistemas. 

 

“Há ALCO institucionalizado, e nele são apreciadas as Políticas de 
Liquidez, Caixa Mínimo e Stress. Reúne-se no mínimo mensal, onde se 
apresenta a evolução do balanço do banco, resultado, risco, estratégia, 
apontamento dos modelos de stress, liquidez e caixa.” (P2, grifo nosso) 
 
“Assim, acho que aqui na instituição, tem como ela é hoje, e o caminho que 
a gente está tentando traçar. Hoje, a política de ALM está um tanto quanto 
segmentada. Alguns departamentos cuidam de algumas carteiras. Então, a 
gestão acaba ficando um pouco segregada. Então, tem departamentos que 
cuidam da carteira de tesouraria, então eles vão fazer um ALM da carteira 
de tesouraria. Tem departamentos que cuidam da parte de câmbio, então 
eles vão fazer o ALM do câmbio, olhar todos os ativos e passivos cambiais. 
Então, assim, é um tanto segmentada. Tem a carteira de ações também que 
tem o departamento que cuida. Então, é segmentada. Mas o escopo, aquilo 
que a gente está tentando fazer é agregar tudo isso, e não fazer um ALM tão 
segmentado. Fazer um ALM onde todas essas carteiras se conversem, o que 
a gente entende do que seria um bom ALM. Não tem o Comitê de Ativos e 
Passivos com esse nome. Tem o Comitê de Assuntos Financeiros. E ele tem 
o escopo bem parecido ao que seria um comitê de ALM, com exceção de 
que o comitê de assuntos financeiros tem algumas partes da carteira do 
banco, particularmente a carteira de ações, que ele não opina. Então ele não 
é um comitê global, no sentido todas as finanças e todos os fluxos de caixa 
da instituição. Mas o fórum correto do banco, da instituição, seria passado 
por esse comitê, comentando o escopo dele e não criando mais um em 
duplicidade. Nesse curso preliminar, a gente está tentando fazer um 
esquema matricial. Então, no primeiro passo, a gente está tentando construir 
um grupo de trabalho que envolveria diversas áreas do banco. Tanto a Área 
de Planejamento, quanto à Área Financeira, quanto à Área de Mercado de 
Capitais, quanto à Área de Risco. Claro, também com o suporte da Área de 
Pesquisas Econômicas. Forneceria alguns inputs [entradas] dentro do 
modelo, seria mais “inputando” dados, e menos tirando dados do modelo. 
Então, a ideia é criar um grupo de trabalho multidisciplinar, com pessoas de 
vários conhecimentos (com conhecimentos contábeis, conhecimentos de 
finanças, conhecimentos de pesquisa operacional, conhecimento dos 
sistemas da instituição e do cadastro). Para que desse grupo, a gente 
consiga desenhar uma ferramenta que atenda a todas essas áreas. Seria um 
desenvolvimento interno.” (P3, grifo nosso) 
 
“Existe um comitê nos bancos de ativos e passivos que é o ALCO. Em 
geral, as políticas são definidas por esse comitê. (...) Eles definem patamar 
de liquidez, o nível de liquidez adequado para a instituição, então, o gestor 
da mesa ALM tem que gerenciar o banco, monitorar a liquidez para 
permanecer dentro daquele patamar definido de liquidez. Acho que isso é 
um dos principais pontos. Até tem correlação ou alocação de capital na 
Basiléia III, aonde vão entrar os dois indicadores de liquidez: o Liquidity 

Coverage Ratio – LCR [Índice de Liquidez de Curto Prazo] e o Net Stable 

Funding Ratio – NSFR [Índice de Liquidez de Longo Prazo]. Um de curto 
prazo e o outro de longo prazo. Esse é um primeiro ponto. Outro é 
estabelecer, também, limites de risco. Como a carteira banking tem risco de 
mercado, você estabelece qual é a exposição máxima que aquele gestor 
pode ficar. Em geral, você não consegue zerar toda a carteira, sempre ficam 



82 
 

alguns pequenos gaps nas posições das carteiras de ativos e passivos do 
banco. Então, a mesa ALM tem que fazer hedge para minimizar essa 
exposição. E, ao minimizar essa exposição, vai minimizar também o VaR e 

Stress, que são os mesmos indicadores de risco que se usa para a mesa 
proprietária a uma tesouraria. No fundo, não diverge, é a mesma coisa. 
Então, você estabelece limites de exposição para riscos de mercado, 
estabelece também, políticas de diversificação do funding na questão: de 
qual nível de diversificação, quanto do funding tem captação, às vezes em 
aberta, com prazo em aberto e com prazo fechado. Muitos bancos captam e 
dão liquidez diária nas suas captações. E quando você dá liquidez diária, 
compromete a liquidez da instituição e pode perder caixa muito 
rapidamente. Em geral, a política do banco estabelece esta correlação, não 
pode ficar acima de vinte por cento da captação global, por exemplo. São 
indicadores que o ALCO define. Também na questão da precificação 
interna, qual é o critério que se está adotando, e como foi feita essa 
mensuração da precificação interna. São regras em geral para se fazer o 
hedge contábil. Isso tudo, geralmente está definido pelo ALCO.”(P4, grifo 
nosso) 
 
“Nós temos uma política por escrito, como funciona nos fundos de 
investimento, por exemplo, alguns limites que se tem para estar descasado, 
e alguns controles de VaR. Principalmente isso, esses dois limites. E se vai 
fazendo a gestão disso. (...) Tem o ALCO. Nós também temos um comitê 
aqui que é o “Comitê de Gestão de Ativos e Passivos”, o nosso ALCO. E lá 
dentro tem vice-presidente e diretores. E as decisões são tomadas em 
reuniões mensais. (...) Bom, acima dele só o Conselho Diretor. E abaixo 
dele, como ele é um comitê que tem vice-presidentes, tem o Comitê da 
Diretoria de Finanças.” (P6, grifo nosso)  
 
“Atuando como consultor e fornecedor de sistemas de risco e de ALM, 
utilizamos conceitos de políticas estruturadas de ALM em nossos sistemas. 
Políticas estruturadas são aquelas que contemplam cenários e premissas 
elaboradas de evolução de futuro. Muito comum encontrar políticas mais 
simples que trabalham apenas com o run-off das carteiras [O run-off em 
tradução livre é “correr para o final”. Como seria o seu fluxo se não fizesse 
mais nenhuma operação]. (...) Políticas estruturadas têm cenários de 
normalidade, onde rolagens e renovações de operação são contempladas, 
com inserção de novas taxas esperadas, novos prazos esperados e com 
alteração de preços para futuro próximo ou médio. Devem contemplar 
hipóteses normais de default [inadimplência], atrasos e antecipações. 
Adicionalmente, devem ser construídos cenários satélites com premissas 
mais ácidas, principalmente em função de resgates imprevistos de passivos, 
perdas inesperadas em ativos e dificuldade de renovações. Bancos devem 
contemplar cenários de saques de seus depósitos. (...) Projeções mais longas 
só podem ser aplicadas se a dinâmica de futuro for estável, por exemplo, 
fundos de pensão, com especial atenção para não se perpetuar 
rentabilidades de curto prazo em investimentos de longo prazo.” (P7, grifo 
nosso) 
 
“A gente não tem uma política de ALM específica. Temos uma série de 
políticas que vão impactar na gestão de ativos e passivos. Então, tem uma 
política de gestão de liquidez que olha para o caixa da instituição; tem uma 
política de risco de mercado que olha para a marcação e para os 
descasamentos de ativos e passivos; tem uma política de gestão de 
disponibilidades que aplica e rentabiliza o recurso disponível. Então, tem 
uma série de políticas de crédito. Nós somos uma instituição financeira, 
então tem política de crédito, que baliza todos os limites das empresas 
financeiras e não financeiras que têm relacionamento com o banco. Quando 
eu falo de empresas financeiras dentro da política de crédito tenho uma 
gestão de derivativos; uma gestão de aplicações; e uma gestão de 
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recebimento de garantia que vai impactar fortemente na política de liquidez. 
Então, tem uma série de políticas que se interagem entre si para atender 
essa gestão do ALM com um todo. Nós temos aqui três departamentos que 
cuidam mais de perto da gestão de ativos e passivos, que cuidam mais do 
ALM do banco, digamos assim. Que são a minha área, a área financeira, 
que hoje é responsável pela parte de mesa e operações, tesouraria e funding, 

além de Relações com Investidores – RI; tem a área de risco e tem a área de 
controladoria/ contabilidade. Acima de nós, tem um comitê chamado 
“Comitê Financeiro” no qual os gerentes dessas três áreas que eu te falei, 
mais o diretor financeiro de crédito e o diretor de risco fazem parte. Então, 
esse comitê gerencia caixa, gerencia exposição de risco, gerencia liquidez, 
gerencia alocação de capital. É um comitê que avalia aplicações; resgates e 
alocação de recursos em título público; em risk-free [livre de risco]; e em 
títulos no mercado interfinanceiro. Então, é um comitê “multigerencial”, 
digamos assim. E no que ele não teria alçada para deliberar, ele encaminha 
para a diretoria. O ALCO hoje é o Comitê Financeiro.” (P8, grifo nosso) 

 

5.1.1.3. Relevância da ALM - Segmento Bancário 

 

É de comum acordo entre os participantes desta pesquisa, a relevância da ALM 

no papel de evidenciar a composição dos ativos e passivos, prover o gerenciamento 

destes e, por conseguinte, trazer vantagem competitiva vis-à-vis a melhor alocação de 

recursos e aderência ao modelo institucional. Segundo Leão (2012b, p. 15), a gestão 

dos Ativos e Passivos e o aprimoramento dos modelos de gestão de riscos e controles 

das carteiras no curto, médio e longo prazo são essenciais para o correto 

funcionamento e perenidade de um banco. Há uma expectativa para que esse tema seja 

contemplado em Basiléia IV, conforme discurso do participante P6. 

 

“Extremamente relevante, embora no cenário internacional tenha mais 
tempo e começado nos bancos maiores, é disseminado em bancos médios e 
até em empresas e instituições não financeiras, cooperativas, porque dá uma 
transparência maior e, gerencialmente, consegue quantificar os resultados 
gerenciais. Torna tudo mais transparente: o custo de captação, e os custos 
envolvidos no transfer price [preço de transferência]. É uma tendência, 
começando nos bancos grandes e já envolve toda e qualquer Tesouraria ou 
Área Financeira se estendendo às empresas.” (P2, grifo nosso) 
 
“Assim, como eu falei, a principal função de uma instituição financeira é 
evidenciar bem os seus ativos e passivos. Não é uma organização que tem 
produtos; não produz carro, por exemplo. Não entra uma matéria prima, e 
sai um produto físico. O que uma instituição financeira faz, é administrar os 
ativos e passivos. É transformar a liquidez dos ativos, ativos de alta liquidez 
em ativos de baixa liquidez. Então ela tem toda uma função que é de 
transformação dos passivos que ela pega em ativos que ela recebe. Como 
sendo a principal função dela isso, e a gestão de ativos e passivos 
precisamente tratar da melhor gestão possível para isso, é natural pensar 
que o desenvolvimento de uma instituição, que tem um modelo de ALM 
bem desenvolvido, está bem na frente das outras. Traz uma vantagem 
competitiva muito grande.” (P3, grifo nosso) 
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“Como eu falei no começo, é uma área que tem um papel vital em ser a 
gestora centralizada das finanças. Essa questão do ALM também depende 
muito do porte da instituição; depende muito da característica dos negócios 
da instituição. (...) Esta área está relacionada com complexidade. A 
atividade bancária é uma atividade de alta complexidade. Ela transita 
diversos instrumentos, diversos riscos, diversas modalidades de operações, 
diversos produtos. Então, quando você tem uma instituição com grande 
conglomerado que tem operações diversificadas, é muito mais necessária a 
existência de uma ALM. Não tendo esse ALM, ela fica ineficiente, pode 
estar perdendo dinheiro, pode estar tomando uma direção indesejada. No 
fundo, ele (o ALM) é um grande gestor na questão das finanças. Essa é a 
relevância que tem para a instituição financeira.” (P4, grifo nosso) 
 
“Bom, tem dois enfoques. Primeiro, é o de melhorar a gestão do banco. Se 
você tem uma equipe que trabalha com ALM, melhora a gestão e melhora o 
resultado. E, o segundo motivo, é a exigência do Banco Central. O Banco 
Central, hoje, não tem uma exigência direta, específica para ALM. A 
auditoria do Banco Central já veio aqui e colocou por escrito exigindo que 
nós tenhamos ALM. Uma coisa que temos visto bastante é: todo mundo 
fala em Basiléia I, II e III. Agora o II e o III é que estão mobilizando as 
pessoas. Mas, já começaram as conversas de Basiléia IV. Como a Basiléia 
III já está divulgada, as pessoas que lá trabalham continuam se reunindo e 
conversando, e, o próximo foco é ALM. Quando sair Basiléia IV, o foco vai 
ser esse.” (P6, grifo nosso) 
 
“Instituições sem ALM não conseguem avaliar seus descasamentos e 
tendem a adotar uma das seguintes estratégias: casamento completo de 
ativos e passivos, operando puramente em spreads. Isto reduz a 
rentabilidade da instituição, pois não há instrumentos financeiros 
disponíveis com as mesmas características de operações comerciais das 
instituições. Sendo assim, encontrá-los no mercado significa pagar um 
prêmio mais alto, atuar com descasamentos, mas subutilizar a alavancagem 
bancária com grandes investimentos em colchão de liquidez. Os próprios 
indicadores de Basiléia de instituições, por vezes muito alto, representam 
inatividade da instituição, o que também diminui sua rentabilidade.” (P7, 
grifo nosso) 
 
“Hoje, pensando no mercado brasileiro de crédito, por exemplo, cada vez 
mais os investidores, neste momento, têm buscado reduzir o prazo das suas 
aplicações. Hoje, as operações públicas de captação de bancos estão todas 
focadas em dois anos. Falando de letra financeira pública, que tem registro 
na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, estão todas com dois anos, 
que é o prazo mínimo de emissão do título. Então, só por isso temos uma 
ideia de que o mercado não quer alongar o prazo, está com medo do prazo. 
Do outro lado, vendo o mercado, em função da crise, mas se pensar no 
veículo de indução do desenvolvimento do país, as empresas cada vez mais 
buscam fundings mais longos. Fundings de mais longo prazo e de melhor 
custo (taxas mais baixas). Então, se a instituição não conseguir gerenciar 
esse gap entre a expectativa do investidor pelo prazo do recurso que ele está 
colocando na empresa, versus a necessidade da empresa de prazo de 
funding, ele vai começar a entrar em uma ciranda muito perigosa. Onde 
você começa a tomar recurso em um prazo curto e a empresa está em um 
prazo longo. Assim, seu ciclo financeiro começa a fechar. Começa a ter um 
problema grave, e na hora de repactuar essas dívidas que foram tomadas, 
pode ter sérios problemas. Então, a relevância do ALM, na minha visão, é 
um item de altíssima relevância. Porque, quando se lida com um volume 
pequeno de operações, se consegue controlar isso em planilhas eletrônicas. 
Consegue gerir isso de maneira um pouco mais manual. Quando cresce 
fortemente o seu ativo, parte para um mercado de crédito maior e é 
obrigado a buscar recursos no mercado financeiro para financiar esse 
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crescimento do ativo. Passa a ter riscos muito grandes se não controlar esse 
ALM, se não gerenciar esse ativo/passivo de maneira mais estruturada. 
Então, é de alta relevância para uma instituição um modelo de gestão ativos 
e passivos (coerente com as necessidades dessa instituição)...” (P8, grifo 
nosso) 

 

5.1.1.4. Tipos de Modelos e Abordagens Numéricas Adotados - Segmento Bancário 

 

Identificou-se os modelos e abordagens numéricas a seguir, implementados 

pelos participantes dessa pesquisa:  

- em relação ao Caixa, Modelo de Fluxo Projetado pela curva de juros de todos 

os pagamentos e recebimentos, Cenário de Stress e Caixa Mínimo; 

- quanto às Demonstrações Financeiras – DF’s, Balanço Patrimonial – BP e 

Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, projeção das contas, com 

destaque para o Capital, Patrimônio de Referência – PR, Retorno sobre o 

Investimento – ROI; 

- Precificação de produtos; 

- inputs [entradas]: dados das operações ativas e passivas do banco; 

- outputs [saídas]: relatórios de análise de gap [descasamento], gráficos, 

simulações e DF’s projetadas; 

- Cenários pré-determinados (determinísticos) e adoção do método de Monte 

Carlo; 

- Otimização por meio da abordagem estocástica e paramétrica. 

Percebe-se que a modelagem é elaborada pela Área de Risco, assim como o 

Sistema de ALM desenvolvido internamente por equipe multidisciplinar, apoiada por 

consultoria financeira, perante às especificidades operacionais de cada instituição. 

Souza (2014, p. 79-80) esclarece que as metodologias de ALM começam medindo o 

descasamento de taxas de juros variáveis, correspondente ao termo em inglês Variable 

Interest Rate Gap, que é a diferença entre o volume de ativos e passivos indexados a 

taxas de juros flutuantes, visto que os instrumentos financeiros sujeitos a estas taxas 

são os que trazem a maior parte de incerteza sobre o resultado futuro mensurado a 

custo amortizado em um banco.  

Adicionalmente, considera os prazos destes ativos e passivos, conquanto a 

apropriação dos juros poderá ocorrer em momentos diferentes do tempo. Para tal, 

definem-se intervalos de trinta, noventa, cento e oitenta dias, por exemplo, e assim por 
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diante, conforme a necessidade de cada instituição, a fim de demonstrar a mensuração 

dos ativos e passivos no horizonte de tempo (SOUZA, 2014, p. 80). 

 

“Modelo de Stress de Caixa, seguindo as regras e orientações do BACEN, 
dado os vencimentos e os tipos de ativos, tem modelo que projeta qual seria 
o Caixa Mínimo, o que deveria ter, para suportar um movimento de stress, 
em determinado movimento de mercado, que é padronizado e segue as 
regulamentações do BACEN. Dada à composição de passivos, a 
modelagem envolve mais bancos que tem muitos depósitos com liquidez 
diária, por exemplo, bancos de varejo, que transformam esses depósitos que 
tem liquidez diária em depósitos com determinado prazo, de acordo com o 
histórico de resgate da instituição. Todavia, na instituição em que atua, em 
relação ao perfil dos passivos, não tem essa modelagem. As características 
dos Ativos que trabalha atualmente tem prazo definido, não tem opções, 
não tem opcionalidades de liquidação na curva, não tem prazos muito 
longos, como, por exemplo, uma carteira de mortgage [títulos lastreados em 
hipoteca]. Desse modo, não tem esse tipo de modelagem. Quem trata da 
modelagem na instituição que atua é a Área de Risco de Mercado e 
Liquidez.” (P2, grifo nosso) 
 
“A gente está partindo de muitas coisas que a gente tem. Estamos 
desenvolvendo vários estágios de entregáveis. O primeiro entregável foi 
conseguir a partir do cadastro de todas as operações ativas e passivas do 
banco, gerar fluxo de caixa para cenários pré-determinados. Então, são 
cenários determinísticos. Esse é um primeiro entregável: você tem um 
cenário, você joga nos dados básicos das operações e consegue projetar as 
contas de balanço, as contas de resultado, olhar o capital, olhar o 
patrimônio de referência, olhar as entradas e saídas de caixa. Então, esse é 
um primeiro entregável, em questão do determinístico. O segundo 
entregável é poder fazer esse mesmo procedimento com um número maior 
de cenários. Aí, poderia gerar uma distribuição de probabilidades para as 
contas de capital, para todos esses conjuntos de contas que eu falei. 
Adotaria o início da modelagem estocástica, que aí seria só uma questão de 
Monte Carlo. Por que não seria totalmente estocástica? Porque não teria 
otimização esse segundo entregável. Porque antes de rodar um modelo, 
você vai dizer como uma organização vai se comportar. E aí vão 
acontecendo cenários, e todo o modelo vai gerando que a maneira pré-
determinada já disse. Você especificou como ela vai se comportar, a 
estratégia de como ela vai se comportar é anterior ao modelo. E, o terceiro 
momento, é que o modelo mesmo vai ter vários cenários e vai poder definir 
qual seria uma estratégia adequada para aquela situação em que ele se 
encontra. Aí entraria a questão da otimização. Hoje, estamos no segundo 
estágio. Já temos essa noção de Monte Carlo para todos os contratos. Já tem 
distribuição de probabilidade. E a gente já está na metade do trabalho para 
ter a otimização.” (P3, grifo nosso) 

 
“Geralmente, os modelos são muito desenvolvidos internamente. Como não 
tem literatura vasta nessa área, o que se tem, às vezes, são as melhores 
práticas no mercado como um todo. Então, em geral, muito é desenvolvido 
dentro da própria instituição. É uma unidade prestadora de serviço, não é 
uma unidade geradora de resultado. Pode gerar resultado evidentemente, 
pode abrir um descasamento em taxas de juros, por exemplo, e a taxa de 
juros tem um certo movimento que foi favorável agregando receita a mais 
para o banco. Mas é uma receita pequena, não é do nível que se gera como 
nos negócios com clientes no termo de crédito, ou mesmo lá no mundo da 
tesouraria. O ALM está mais para uma prestação de serviço do que para 
uma geradora de resultado. (...) No desenvolvimento interno, geralmente 
usa simulações de cenários. Isso é muito comum. É algo mais trivial, não é 



87 
 

nada tão sofisticado. É simplesmente ter a sua posição e traçar cenários de 
taxa de juros, de moeda e ver qual o impacto que isso tem no seu resultado. 
E esses estudos, em geral, nem é feito por uma Área ALM. Geralmente, é 
feito por uma Área de Riscos, por um pessoal mais voltado para isso. A 
Área ALM é mais voltada para a gestão dos fluxos financeiros e das 
posições na instituição. No fundo é isso.” (P4, grifo nosso) 
 
“O que o sistema vai fazer? Vai entrar no sistema próprio do banco, pegar 
dados das operações ativas e passivas, estes serão os inputs. Vai dar 
relações de descasamentos, gráficos, relações de taxas e vai permitir uma 
coisa importantíssima em ALM: as simulações. Vamos poder simular: se eu 
vender aqui; se eu mudar o “pré”; se a taxa subir; se a taxa cair, são 
cenários. O segredo de ter um sistema é porque o volume de dados é muito 
grande. Então, para mexer com todo ativo e todo passivo do banco, precisa 
de um negócio robusto.(...) Tem parte que é determinística e tem parte que 
se vai poder fazer simulação de Monte Carlo, por exemplo. Tem as duas 
alternativas.(...) Tem demandas, tem outputs, tem gráficos e análises para 
um e para outro. Um deles auxilia em um ponto. O outro auxilia em outro 
ponto. E eu vou fazer a análise global juntando tudo.” (P6, grifo nosso) 
 
“Durante minha trajetória, já utilizei modelos estocásticos e modelos 
paramétricos. Modelos estocásticos são, na verdade, modelos também 
parametrizados de alta complexidade. Os resultados dos estocásticos são 
atraentes, mas muito sensíveis às suas configurações. Já modelos 
paramétricos “normais”, com configurações de possíveis cenários de futuro, 
responderam de forma mais estável às simulações utilizadas na gestão do 
ALM. (...) Quem tem expertise para fazer é o pessoal de risco.” (P7, grifo 
nosso) 
 
“(...) Onde começou a nossa “estrada” do ALM? Começou na estruturação 
de um fluxo de caixa coerente e um fluxo de caixa consistente. (...) Então, 
nós começamos a construir uma ferramenta, um modelo de fluxo de caixa 
que agregasse as curvas futuras de juros em todos os pagamentos e 
recebimentos. (...) E, dentro desse modelo, ele tem dois parâmetros: tem o 
parâmetro base “o cenário idiossincrático” e “o cenário de risco sistêmico”. 
No idiossincrático, são parâmetros que são modificados para refletir um 
problema na instituição somente. E o sistêmico, tem parâmetros que mede, 
além do problema da instituição, o impacto de problemas no mercado sobre 
a instituição. (...) Então, depois que a gente fez o caixa, construiu um 
modelo de projeções que amarra tudo o que o caixa amarra, em todos os 
indexadores que esse caixa tem. Mais todos os indexadores futuros que as 
operações de crédito têm, mais todos os indexadores futuros, e os volumes 
que as captações têm, e como é que isso vai refletir ou será refletido, de 
acordo com a estratégia da instituição, em resultados para o banco. Sejam 
eles bons ou ruins. E nesse modelo, conseguimos fazer vários cenários e 
simulações. (...) Então, eu posso dizer que hoje, o maior ganho que o ALM 
trouxe foi poder enxergar de maneira estruturada o futuro, o que se está 
prevendo ou projetando para o futuro. Esse é o maior ganho. Hoje, o 
sistema está terminando de construir o que é chamada de “fase 5” do ALM, 
que é toda a parte de precificação de produtos. (...) Esse quinto passo, era 
para ser o terceiro passo, mas como o sistema é muito complexo, acabaram 
virando cinco passos. Vai efetivamente “coroar” essa construção do ALM 
aqui no banco. Porque vai integrar agora precificação, a Demonstração de 
Resultado do Exercício – DRE gerencial, está sendo construída uma DRE 
projetada. Porque no final das contas, como diz um diretor nosso aqui, 
“tudo vira a última linha do balanço”. Assim, é preciso que se faça 
interagir: preço de produto, tamanho do ativo e do passivo, e que resultados 
esses preços dentro desses ativos e passivos vão gerar para a instituição. 
(...) O que vale é a última linha do balanço, não é? É o lucro que deu, o ROI 
que você gerou. E aí, quando se está no mercado financeiro, o seu credor 
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vai olhar para o seu ROI. Quando se está em uma empresa pública, o seu 
acionista (o Estado) vai olhar o quanto ela gerou de ganho, seja o ganho 
social, institucional, mas, o quanto não se destruiu de valor, porque lida 
com recursos públicos (se for uma empresa pública). Se for empresa 
privada, o seu acionista vai querer saber o quanto ela está devolvendo para 
ele. Toda decisão, toda a estruturação e aplicação da estratégia tem que 
conduzir para uma linha no final das contas. Então, essa ferramenta visa 
integrar todo esse modelo: preço com gestão de risco e retorno com 
informações contábeis.” (P8, grifo nosso) 

 

5.1.1.5. Elementos Fundamentais ao Modelo de ALM - Segmento Bancário 

 

Na questão de número cinco do formulário estruturado, buscou-se detectar os 

itens adotados no Modelo de ALM pelos participantes da pesquisa nas instituições 

financeiras. Desse modo, demonstrou-se as respostas no Quadro 17 para elucidar os 

dados, acompanhados das contribuições. 

 

Quadro 17 - Elementos Fundamentais ao Modelo de ALM - Segmento Bancário. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2015. 

 

Observa-se que todos os participantes dessa pesquisa relativos ao segmento 

bancário assinalaram os elementos contidos nas alternativas “a”, “b” e “f”. De outro 

modo, apenas o participante P4 selecionou a alternativa “c”. Em relação à alternativa 

“d”, assinalaram os consultores financeiros P4 e P7. A alternativa “e” foi apontada 

pelos atuantes em banco comercial e de desenvolvimento P3, P6, P7 e P8. E, portanto, 
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outros elementos foram indicados pelos participantes P7 e P8, tais como cash like e 

rentabilidade dos ativos e passivos. 

 

- Alternativa “a”: Multiperiodicidade (previsão de acontecimentos): mudança da 

margem de lucro da taxa de rendimento ao longo do tempo, custos da transação 

associados à venda de ativos antes do vencimento, e a sincronização dos fluxos 

de caixa ao longo do tempo combinando o vencimento dos ativos às saídas 

esperadas de caixa. 

 

“Estamos justamente começando a trabalhar com a multiperiodicidade, 
agora. Antes até já tinha, conseguíamos prever posições futuras do banco. 
Mas a gente não conseguia ter ações reativas a condições do banco. Então, 
multiperiodicidade, geralmente quando isso aparece na literatura de ALM, 
quer dizer que você consegue reagir e vai mudar sua decisão a cada instante 
do tempo.” (P3, grifo nosso) 
 
“O primeiro item, multiperiodicidade, que, no fundo, mudanças no 
resultado por conta de mudanças na taxa de juros, custos, está dentro de 
simulação de cenários. Então, sim, as instituições em geral fazem isto. Está 
no contexto do ALM fazer isto.” (P4, grifo nosso) 
 
“A gente faz ao mesmo tempo análise contábil e financeira. Então, eu posso 
falar em valor presente, isso é financeiro. E eu também faço, que aliás é o 
foco principal contábil, ou seja, eu vou carregando ao longo do tempo na 
curva do papel. Comparo o valor contábil com o valor de mercado. Então, 
tem que ter cenários (quais as curvas). Então, as duas coisas vão andando.” 
(P6, grifo nosso) 

 

- Alternativa “b”: Considerações simultâneas dos ativos e passivos para 

satisfazer os princípios básicos de contabilidade, e para combinar a liquidez 

dos ativos e passivos. 

 

“(...) A gente adota tanto o princípio de fluxo de caixa, quanto de 
competência. Então, a gente tenta obedecer aos princípios da contabilidade, 
que é separar as carteiras: carteiras que tem marcação no mercado, carteiras 
que são disponíveis para negociação e carteiras mantidas até o mês de 
vencimento. Isso tem diferença em lançamentos contábeis associados para 
essas carteiras, então a gente tenta seguir isso no modelo. Nós temos metas, 
cada área tem meta de desembolso. Tem uma meta de spread, porque ela 
trabalha com determinado recurso que está vinculado a uma determinada 
remuneração. Então, isso entra no modelo de alguma forma, na questão de 
quando a gente coloca os parâmetros, a gente tem que consultar mesmo. 
Por isso, é importante que a área do planejamento participe, porque ela que 
diz o que as áreas devem cumprir quando elas fazem os novos 
empréstimos.” (P3, grifo nosso) 
 
“Sim, porque você sempre trabalha nas duas pontas. Tem que considerar 
sempre ativo e passivo juntos. E quando fala posição de risco, é o matching 
[“casamento” por taxa, montante e vencimento] entre ativo e passivo. Eu 
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tenho minha carteira de ativos pré-fixada e tenho minha carteira de 
captações pré-fixadas. Geralmente, o impacto é sempre pelo matching que 
tem pelo líquido entre os ativos e os passivos. Então, é sempre estar 
olhando de forma simultânea ativos e passivos.” (P4, grifo nosso) 
 
“a” e “b” representam bastante, são bem genéricos, mas representam 
bastante o que a gente faz aqui. Eu não diria nem só combinar liquidez de 
ativo e passivo, mas, também, com rentabilidade, com crescimento de 
carteira. É o ALM que faz isso tudo.” (P8, grifo nosso) 

 

- Alternativa “c”: Custos transacionais que incorporam as taxas de corretagem e 

outras despesas incorridas na compra e venda de valores mobiliários. 

 

“No modelo, alguma coisa você tem que deixar de fora, para tornar o 
modelo mais simples, para conseguir adequar a realidade. Então, a gente 
optou por não colocar custo transacional. Mesmo porque esse percentual 
não seria tão relevante para a gente.” (P3) 

 
“Sim. Isso faz parte de um custo de funding, por exemplo. Vai fazer uma 
emissão no exterior, às vezes, têm algumas despesas adicionais de auditoria 
externa, o emissor lá fora, o mandatário, e escritórios para validar a 
documentação toda. Tudo isso em geral, entra na conta. Taxa de 
corretagem, aqui no caso, da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros – 
BM&FBOVESPA. A corretagem que faz para fazer um hedge, também 
entra no custo. Então, isso também tem que considerar porque faz parte do 
custo do banco como um todo.” (P4, grifo nosso) 
 
“Não, porque a gente vai ter uma visão mais macro. Então, não vai chegar 
nesse detalhe. No nosso caso não, pelo menos não agora.” (P6) 

 

- Alternativa “d”: Incerteza dos fluxos de caixa que incorporam as incertezas 

inerentes às retiradas e depósitos (ou seja, assegurar que a estrutura da carteira 

de ativos bancários corresponda a estas reivindicações). 

 

“A gente não trabalha com depósito à vista, então, isso com certeza é um 
fator muito importante para um banco comercial, o de fazer a modelagem 
dos depósitos à vista. Temos uma previsibilidade muito maior para os 
nossos fluxos de caixa, em relação às retiradas, então isso não é um fator 
que para a gente é tão importante.” (P3) 
 
“(...) Quando você faz cenários de simulação, tem muito a ver com riscos 
de liquidez. Riscos de liquidez em que traça probabilidades de resgate 
naquela carteira, probabilidades de não receber determinados ativos, e 
probabilidades de saques na sua conta garantia. Isso tudo está no contexto 
de cenários. O “d” tem muito a ver com o “a”.” (P4) 

 

- Alternativa “e”: Incorporação das taxas de juros incertas no processo de 

tomada de decisões para evitar decisões de crédito e de financiamento que 

possam vir a ser prejudiciais para o bem-estar financeiro da instituição. 
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“Isso é uma das etapas mais importantes do trabalho, a questão da 
modelagem das taxas de juros e todos os fatores que estão indexando as 
operações, tanto os ativos quanto os passivos. Então, atualmente, estamos 
trabalhando em parceria com a área de pesquisa econômica, para eles 
desenvolverem esse modelo. A curva de juros a gente tira, mas a questão é 
a curva de juros que vai estar vigente daqui a um ano. Então, a curva de 
juros de hoje a gente tem, a gente consegue interpolar com as taxas do 
mercado e nós mesmos calculamos. Mas, se projetada, ela faz parte das 
projeções dos cenários também.” (P3, grifo nosso) 
 
“Eu acho que não. Em uma taxa de juros você tem uma curva de mercado 
hoje. Essa taxa futura não é uma taxa definitiva, é uma projeção que o 
mercado faz. Tem um mercado de juros, tem uma curva de juros hoje. O 
que tem que fazer é um posicionamento nesse mercado de juros. (...) A taxa 
de juros futuro sempre será incerta. É uma estimativa do mercado. Sempre 
existirão eventos que mudarão essa expectativa da taxa de juros para frente. 
O que tem que fazer é acreditar ou não nessa taxa que o mercado está 
colocando. Aí, abre uma exposição, um risco, ou seja, está apostando. (...) 
O mercado bancário brasileiro tem uma característica, os bancos em geral 
são muito parecidos. Em termo de taxa de juros pré-fixada, é muito mais 
ativos do que captação. Geralmente, tem carteiras de pessoa física, 
financiamento de veículos, consignado, e pessoa jurídica de porte médio 
com taxa pré-fixada. Então, os ativos pré-fixados dos bancos sempre são 
maiores do que os passivos. Porque os investidores em geral, querem 
investir mais uma taxa indexada em Certificado de Depósito Interfinanceiro 
– CDI. Poucos investidores querem fazer a compra de títulos Certificado da 
Dívida Pública – CDP, e Letra de Crédito Imobiliário – LCI dos bancos 
com taxa pré-fixada. Então, em geral, os bancos estão sempre “mais dado 
do que tomado” em Taxa Pré. Se isso for muito grande, tem a opção de ir 
no mercado futuro de juros e fazer uma posição para anular esse efeito.” 
(P4, grifo nosso) 
 
“De uma certa forma, nós vamos ter sim, isso faz parte da simulação.” (P6, 
grifo nosso) 
 

 

- Alternativa “f”: Restrições legais e políticas apropriadas ao ambiente 

operacional da instituição. 

 

“(...) O principal é não romper as restrições de capital mínimo do Banco 
Central e de liquidez mínima que a gente precisa. E em um segundo passo, 
a gente tem que olhar também as restrições de práticas organizacionais. 
Então, uma questão importante, é que hoje a gente tem uma meta 
organizacional de trabalhar com o descasamento cambial nulo. Então, em 
nenhum momento, a gente pode estar descasado, estar mais ativo ou mais 
passivo no câmbio. Então, esse tipo de prática organizacional tem que ser 
incorporada no modelo. Que seja não só para dar credibilidade ao modelo, 
mas até mesmo como crítica, se uma restrição faz sentido no agregado.” 
(P3, grifo nosso) 
 
“(...) Restrições legais são legais na questão da alocação de capital. O que 
tem de legal é que o Banco Central estabelece um capital. Quando monta 
uma posição em taxa de juros, tem toda uma normatização quanto a essa 
exposição.” (P4) 
 
“Sim, são restrições tanto legal, quanto da própria empresa. Nós vamos 
ter.” (P6) 
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“Também faz parte do ALM. Tem uma parte agora, na “fase 5”, que vai 

cuidar da parte de requerimento de capital, e de simulações para cálculo de 

Basiléia.” (P8) 

   

- Alternativa “g”: Outros. Especifique. 

 

“O cash like é um conceito de análise de liquidez. Não necessariamente 
para ser líquido precisa ter numerário. Pode digitar líquida com 
investimentos. Então, quando a gente faz análise de liquidez, como a gente 
está interessado no que pode transformar dos seus ativos em caixa e do que 
vai pagar dos seus passivos. O cash like é um conceito que pode operar com 
uma projeção de fluxo negativa desde que tenha um ativo que consiga 
cobrir esse fluxo o tempo inteiro. Então, quando a gente faz uma projeção 
de ALM eu não preciso ter saldo positivo o tempo inteiro. Eu posso ter 
saldo negativo desde que tenha algum ativo que na minha projeção eu 
consiga converter ele em numerário de forma instantânea. Então, esses 
ativos são os que chamamos de cash like. Não é caixa, mas é equivalente. 
Cash like é equivalente à caixa.  É comum em uma simulação você partir de 
um saldo de caixa negativo ou positivo. Então, não necessariamente você 
precisa partir do zero, desde que você tenha esses cash likes para 
determinar, na verdade, a sua margem de liquidez. Assim, quando a gente 
faz análise de ALM, a gente projeta fluxo e margem. O fluxo determina a 
margem, mas para chegar na margem, existem outras coisas que são 
relevantes, e principalmente, os ativos que você carrega como cash like. 
São equivalentes na literatura às aplicações interfinanceiras de liquidez. 
Mas, existem várias coisas que não são exatamente com esse nome e que 
também são cash like como: um título público de alta liquidez; uma 
aplicação em um fundo de investimento, desde que não tenha um volume 
relevante em relação ao fundo; aplicações onde tenha capacidade 
operacional de liquidá-las. Independente do mercado, se consegue vender. 
Então, essas operações também compõem essa análise de liquidez. Agora, 
já é não para casar ativo com passivo, mas para cobrir descasamentos 
temporários. Pensando, por exemplo, em um banco de pequeno para médio 
porte, dentro das operações que eles fazem, conseguem ter algumas páginas 
de configuração para ter todos esses detalhes.” (P7, grifo nosso) 
 
“Além de combinar liquidez de ativos e passivos, é você olhar para 
rentabilidade e olhar para a redução dos gaps de descasamento.” (P8) 

 

5.1.1.6. Dados Apreendidos para a Implantação de um Modelo de ALM - Segmento 

Bancário 

 

Neste tópico, abordado pela questão de número seis do formulário estruturado, 

investigou-se os dados apreendidos para a implantação de um Modelo de ALM em 

instituição financeira. Logo, as alternativas assinaladas pelos especialistas em ALM 

estão apresentadas no Quadro 18 e suas observações em seguida. 
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Quadro 18 - Dados Apreendidos para a Implantação de um Modelo de ALM - Segmento Bancário. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2015. 

 

Verifica-se que as respostas estão concentradas nos dados abarcados pelas 

alternativas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “h”, “i” e “j”. Por outro lado, a “f”, “g”, “k”, “l” e 

“m” possuem baixa representatividade. Uma vez que as alternativas “a” e “b”, “d” e 

“e”, “k” e “l” são complementares, optou-se por aglutinar as considerações.  

 

- Alternativas “a”: identificação dos ativos que a instituição pode investir 

potencialmente; e “b”: estimativa do retorno desses ativos 

 

“Na verdade, nos modelos, quando você projeta, tanto quando vai fazer o 
esgotamento ou quando vai projetar o balanço do banco para identificar 
suas necessidades de captar ação e de funding, você trabalha com isto. Você 
tem que ter uma ideia da letra “a”, quais são os ativos que a instituição pode 
investir para você, ver o retorno dele, e ver se você tem funding em capital 
suficiente para investir nesses ativos. E daí, você também trabalha com a 
estimativa de retorno.” (P2) 
 
“Uma parte é não só identificar como modelar, a gente tem que saber qual 
que vai ser, por exemplo, um título público. A gente pode investir em 
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títulos públicos, podemos fazer uma alocação de capital daqui a três anos 
em um novo título público. Temos que saber não só o que a gente pode 
investir, essa classe de ativos, mas como mostrar esses ativos. Que ativo vai 
ser esse que vai estar lá na frente? Então, isso vai ser parte da modelagem, 
de fazer um cenário e ver qual que é esse ativo potencial futuro, em 
investimento.” (P3) 
 
“Sim, evidente. Monta-se um banco de dados, no fundo é isso. Um banco 
de dados em que tem ali dentro todas as suas operações. A mesa ALM tem 
que ter a visão global do banco. Sim, dentro dessa base de dados, calcula-se 
o resultado esperado para esses ativos.” (P4) 

 

- Alternativa “c”: estimativa dos ganhos de capital ou perdas em função do 

momento em que a instituição detém os ativos 

 

“Sim, a gente tem que olhar não só que classe de ativos é essa, mas como 
esse ativo se comporta dentro do balanço da organização com as regras 
contábeis brasileiras e com as práticas internacionais de giro da carteira do 
banco.” (P3) 
 
“Sim, apura-se o resultado a preços de mercado naquele momento. É uma 
das informações que tem que gerar para fazer o gerenciamento da carteira. 
É o que o mercado chama de Resultado a Realizar – RAR.” (P4) 

 

- Alternativas “d”: identificação dos passivos que o banco pode vender 

potencialmente; e “e”: estimativa dos custos desses passivos 

 

“Essa “identificação dos passivos que o banco pode vender todos 
potencialmente”, eu caracterizaria isso como sendo os instrumentos de 
captação que o banco detém. Porque ele vende um produto, mas na verdade 
isso é uma captação. Então, a gente tem que olhar sempre para ver quais 
são os tipos de produto que a gente tem, investidores interessados em 
investir no banco, se é um Certificado de Depósito Bancário – CDB, se é 
uma Letra de Crédito do Agronegócio – LCA, se é uma emissão externa, os 
custos deles, se os prazos deles casam, então, o “d” e o “e” entram, que é o 
custo disso, para ver se com esses custos eu consigo gerar realmente a 
estimativa de retorno dos ativos. Que é o item “b”.” (P2) 
 
“O ativo e o passivo têm que ter o mesmo tratamento. Seria análogo a “a” e 
a “b”.” (P3) 
 
“Aqui no caso seria ao contrário, seriam os ativos que o banco pode vender. 
O banco não vende um passivo, não é? Ele vende em geral um ativo, que é 
chamado de cessão de crédito. Não se vende uma captação, emite-se um 
título e recebe esse dinheiro do investidor e devolve no vencimento. O que 
pode acontecer é ter resgates antecipados de uma dívida. Mas isso é decisão 
do investidor, não do banco. O banco tem ativos na carteira, e pode vender 
esses ativos, é chamado de cessão de crédito. Esta é uma operação que 
também está no escopo do ALM. (...) Uma venda de um ativo é uma 
geração de funding. Vende e recebe um dinheiro por isso. Então, aqui, para 
mim é identificar os ativos que o banco pode vender, não os passivos. 
Nesse caso, sim, o “d” seria se você mudar a palavra passivo pra ativo. Sim, 
sempre tem. Como eu já comentei anteriormente.” (P4) 
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“Não sei se custo é a palavra ideal. Seria a estimativa do custo ou seria a 
estimativa dos “valores” dos passivos? Porque custo pode ser, por exemplo, 
custo de corretagem – essas coisas transacionais. Então, isso não. Mas se 
for estimativa dos valores dos passivos, sim.” (P6) 

 

- Alternativa “f”: taxa de retirada dos depósitos 

 

“Uma questão importante sobre retirada, é a questão do pagamento de 
dividendos. Para a gente é interessante. Isso são fluxos de caixas altos para 
a instituição, então, de alguma forma a gente tem que monitorar, de forma a 
deixar o pagamento de dividendos estável e positivo ao longo do tempo.” 
(P3) 
 
“Sim. Lá nos cenários de projeção, tem que prever um potencial resgate dos 
seus clientes, que são as liquidações antecipadas. Então, pode ter isso sim. 
Isso faz parte do cenário lá em cima do item “5- (a)”.” (P4) 
 
“Nós fazemos, por exemplo, o depósito à vista. Assim, a princípio, o 
vencimento é um dia. Podem sair todos em um dia só (depósito de 
poupança também pode sair todo em um dia só). Ou você pode aceitar a 
cada trinta dias. Depósitos judiciais e depósitos a prazo. Então, o que nós 
fazemos? Nós temos um trabalho estatístico muito bem feito de todos esses 
depósitos: à vista, poupança, depósito a prazo e judiciais para alongamento 
de prazo. Porque, apesar de o depósito à vista poder sair em um dia, 
estatisticamente isso não ocorre. Então, tem como fazer um alongamento 
desse depósito. É o comportamento histórico/estatístico de como eles se 
comportam e supõe-se que isso vá continuar, para não ter que ter em caixa 
todo o valor do depósito à vista, supondo que vai sacar tudo amanhã.” (P6)  

 

- Alternativa “g”: custo ponderado estimado de fundos para determinar a taxa de 

desconto 

 

“Acho que tudo isso está dentro dos custos.” (P3) 
 
“Sim, perfeito. Esse “g” aqui é exatamente o custo médio do montante de 
captação do banco.” (P4) 
 
“Aqui, na verdade, não trabalhamos com fundos. É o balanço. Não sei te 
explicar.” (P6) 
 

- Alternativa “h”: restrições legais pertinentes 

 

“Restrições legais sim, a gente sempre vai olhar. Porque se tem algumas 
restrições legais no país, o tipo de ativo que você pode ter no balanço, como 
isso funciona, você tem alguma regras.” (P2) 
 
“Também. Tem que fazer as operações dentro daquilo que está permitido 
pelo Banco Central.” (P4) 
 
“Sim, a gente considera.” (P6) 
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- Alternativa “i”: parâmetros usados no desenvolvimento das restrições de 

liquidez 

 

“Os parâmetros nas restrições de liquidez também.” (P2) 
 
“Temos além da política institucional, quando a gente desenvolve o 
modelo, ele não sabe coisas sozinho. Então, você tem que dizer para ele, 
que você só vai ter, a cada instante de tempo, que a entrada de caixa tem 
que ser maior que a saída de caixa. Então, se isso for diferente, você tem 
que vender um ativo, para se ter uma entrada de caixa que compense. Essa 
é uma restrição básica do modelo, podemos dizer assim. E existem 
restrições de liquidez que são da casa. Então, a gente tem uma política de 
ter três meses para desembolso futuros em caixa, para desembolso de 
operações de crédito. É uma política da casa, que a gente tem que ter um 
título de alta liquidez. E tem restrições de liquidez regulatórias. Tem as do 
BACEN por recomendação de Basiléia III, que são dois índices: o LCR e o 
NSFR. É monitorável, ou seja, vai ser, porque esse índice ainda não está 
vigente, que é um índice de liquidez de curto prazo em índices de liquidez 
de longo prazo. É uma ponderação, aí tem toda uma regra. Nesse índice, a 
gente tem que ter mínimo maior que o mínimo que ele exige.” (P3) 
 
“Sim, tem que estar no contexto.” (P4) 

 

- Alternativa “j”: restrições políticas adotadas pela instituição 

 

“Sim, claro. As políticas em si colocam muito mais restrições e limites. Em 
geral, as políticas colocam limites para o gestor do ALM.” (P4) 
 
“Sim, é a política de ALM do banco.” (P6) 

 

- Alternativas “k”: estimativas da distribuição marginal dos recursos 

estocásticos; e “l”: penalidades unitárias incorridas com a escassez ou excesso 

nas restrições estocásticas 

 

“Recursos estocásticos não.” (P2) 
 
“(...) Nessa questão da distribuição marginal, a gente tenta, que é 
importante não só ter a fotografia do que vai acontecer; qual é a política 
ótima; é ver quais fatores estão contribuindo mais para aquela fotografia. 
Então, a gente tem análises de regressões que indicam se o dólar está 
contribuindo para o lucro, se a rentabilidade de uma carteira de ações. 
Então, temos como decompor. Assim, a gente tem um indicador de 
interesse. O interessante é que a gente tem como decompor quais dos 
fatores estão fazendo com que um determinado indicador seja “x” ou “y”.” 
(P3) 
 
“Sim. Pagamentos de dividendos ou uma redução de capital, por exemplo, 
que a instituição queira fazer, ou aumento de capital. Tudo isso são 
questões que você coloca em um cenário sim.” (P4) 
 
“Bom, eu diria que sim. Quando a gente faz simulações estocásticas, sim.” 
(P6) 
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- Alternativa “m”: Outros. Especifique. 

 

“De um modo geral, é como eu comentei no começo. Tem necessidade de 
fazer hedge, isso é fundamental. Tem que usar, às vezes, uma taxa de 
incentivo para captação. Por exemplo: o caixa do banco está baixo, a 
liquidez está caindo porque não está conseguindo renovar as captações e a 
área de crédito está “bombando”. Então, para não parar com a área de 
crédito, você tem que aumentar sua captação. O que pode fazer é criar 
algum incentivo para a captação. É como se fosse um custo na hora de fazer 
a precificação interna. Isso entra como se fosse um custo para você 
incentivar as pessoas a fazerem captação. Então, acho que isso é 
importante, políticas de incentivo. Ou o contrário. Eu quero restringir 
crédito. Assim, eu começo a mexer na minha política de limites de crédito 
com clientes. Posso mexer na taxa interna e deixar ela mais onerosa. São 
instrumentos que tem para pilotar o banco. O banco está ali gerenciando e 
vê, por exemplo, que a liquidez está muito alta (está ao contrário agora), e 
eu não preciso captar tanto. Então, eu começo a colocar uma remuneração 
menor para o investidor, ou eu coloco uma taxa menor para o crédito. É 
uma decisão sempre muito discutida no ALCO, qual a decisão que vai 
tomar. A liquidez está subindo? Está alta demais? Uma liquidez muito alta 
é ruim para o banco, porque a liquidez está em títulos públicos e ela 
remunera cem por cento do CDI. Se tiver uma instituição que capta mais 
caro, por exemplo, instituições de porte médio, médio-grande captam mais 
do que cem por cento do CDI. Porque a moeda do banco é CDI. É 
importante colocar isso. Tudo é em torno do CDI, essa é a moeda que o 
banco tem. Então, quando capta, por exemplo, a cento e dez do CDI está 
deixando dinheiro no caixa a cem por cento do CDI, tem um custo aí 
dentro. Um caixa muito alto também não é muito bom. Em contrapartida, 
um caixa muito baixo também não é muito bom, porque, de repente, pode 
colocar a instituição em um cenário delicado de liquidez. Então, tem que 
achar o melhor número, o mais adequado que seja possível tocar o banco. E 
isso é papel do ALM, para deixar uma estrutura de balanço, de tal forma 
que possa ter menor a oneração, menor custo vis-à-vis uma boa segurança e 
uma boa estabilidade na gestão do caixa como um todo.” (P4) 

 
“Todas as condições reais da instituição são utilizadas, tais como taxas 
atuais, inadimplência atual, comportamentos históricos de saques dentre 
outros eventos.” (P7) 

 

5.1.1.7. Restrições para a Implementação - Segmento Bancário 

 

Percebe-se que parte do Modelo de ALM está em desenvolvimento no interior 

das instituições financeiras e que este estudo é recente no Brasil. Uma das maiores 

restrições encontradas está relacionada à coleta e preparo do banco de dados, bem 

como o levantamento de parâmetros para alimentação do sistema, em virtude da 

complexidade das operações e volume. Além disso, constatou-se a necessidade de 

apoio da alta administração, a disseminação do papel da ALM entre as áreas 

relacionadas, a instrução da equipe, a questão da centralização do gerenciamento e 

precificação dos ativos e passivos. 
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“Embora o banco já exista algum tempo, não havia esse modelo e está em 
implantação há dez meses. Restrição na centralização do gerenciamento e 
precificação dos ativos e passivos. (...) A maior dificuldade é as pessoas se 
desprenderem e entenderem que existe um vaso comunicante em todas as 
áreas, desde a que capta até a que empresta e renegocia. É tentar incluir o 
ALM como uma área central em que todas as áreas que gerarem ativos e 
passivos com ou sem caixa, devem ter isso precificado por uma área única, 
que vai centralizar esses dados. É um pouco difícil conseguir fazer com que 
todas as movimentações do banco passem por essa área. Esse é o maior 
desafio. Principalmente, conseguir um modelo de transfer price [preço de 
transferência], que agrade a todos, e que, na verdade, as diferenças entre o 
preço que toma dinheiro e empresta por um determinado prazo, essa 
diferença seja justificada e aceita. Sempre vai ter a dúvida de que esteja 
colocando algum custo em que a área que está fazendo o ativo deveria 
pagar. Ao mesmo tempo, o que faz o passivo, acha que está sendo mal 
remunerado pela captação realizada. Essa é a principal restrição.” (P2, grifo 
nosso) 

 
“Uma das restrições que temos na instituição é que, a gente não tem uma 
área própria para ALM. Então, é um trabalho que está sendo desenvolvido 
por iniciativas individuais dentro da instituição. Mas estamos superando 
essa dificuldade. Já está se criando um grupo. Já está sendo entendido como 
um trabalho que é importante para a instituição. Tem a dificuldade própria, 
da falta de outras instituições de benchmark também, que estão se 
desenvolvendo. Então, assim, é uma coisa relativamente nova no Brasil, 
tem essa dificuldade de ter um benchmark. E tem a própria dificuldade 
também, de pessoal, porque, como ela é uma atividade de vários campos de 
conhecimento, então, não se sabe se vai ter que contratar um engenheiro, 
um economista, um contador. E acaba que, para funcionar, tem que ser uma 
“orquestra”, todo mundo tem que estar bem afiado, qualquer contribuição 
que ele vai ter para o conjunto. Então, isso é uma dificuldade: todo mundo 
entender qual é a sua participação no desenvolvimento do trabalho. Outra 
questão da dificuldade, também, é a própria restrição tecnológica. Se você 
vai se propor a fazer um estudo de ALM que tem todos os ativos da 
instituição, você tem que ter todos os ativos e passivos. Tem que ter o 
cadastro. São muitos sistemas, então, a ideia de consolidar tudo isso é 
difícil. Ter um cadastro único para registrar os dados básicos da operação, 
que é como se inicia o trabalho. Não há uma integração entre eles 
(sistemas). Então, uma etapa grande do trabalho é consolidar essas 
informações, é ler cada sistema da maneira que ele fornece a informação, e 
tentar colocar isso em uma máscara única.” (P3, grifo nosso) 
 
“Primeiro, tem que ter um desejo da alta administração em ter essa área, 
essa função. (...) Segundo lugar, tem que fazer uma disseminação interna 
desse papel. Principalmente, o pessoal das áreas de negócio. Disseminar o 
papel da mesa ALM, porque tem que dar o preço do dinheiro, tem que 
envolver o pessoal da área de negócio. Em terceiro lugar, fica a estrutura de 
dados de informações da instituição. Tem que ter um banco de dados, 
sistemas para extrair as informações sobre as operações. Para gerenciar 
isso, tem que ter sistema. Provavelmente, também é um item, ao meu ver, 
que pode ser uma restrição. É exatamente o que eu estou fazendo agora na 
instituição em que estou trabalhando. Estamos montando um banco de 
dados para fazermos isso.” (P4, grifo nosso) 
 
“Bom, em qualquer sistema deste tipo, qualquer banco que for trabalhar 
com isso, oitenta por cento do problema que ele vai encontrar é captura de 
dados. Porque são muitos dados, são milhões de clientes. Por exemplo, se 
for fazer um CDB no banco, internamente, tem diversos CDB’s com vários 
vencimentos. Porque tem uma liquidez diária, por exemplo. Então, significa 
que tem um monte, por exemplo, mil CDB’s. Imagine todo mundo fazendo 
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CDB, vários CDB’s, cada um multiplica por mil. Imagine a quantidade que 
dará. Então, o volume de dados é grande. E dados mal colocados. São 
milhares de agências, agências no exterior também. Fuso horário diferente. 
Então, tem muito problema de TI. Esse problema de TI é o mais grave! 
Tratar os dados, filtrar, é dificílimo! Não é fácil!” (P6, grifo nosso) 
 
“O maior impedimento para o bom funcionamento do ALM é o 
levantamento de parâmetros da instituição. Instituições estáveis tendem a 
possibilitar o uso de parâmetros estáveis, o que aumenta a eficiência do 
modelo. Instituições muito ativas, de estratégias diversas, tendem a ter seu 
ALM mais dependente de contratos do que de estudos do seu 
funcionamento propriamente dito.” (P7, grifo nosso) 
 
“A restrição maior que existe aqui dentro do banco é a questão do volume 
de trabalho para Tecnologia de Informação – TI. É um trabalho gigantesco 
e a gente não quis optar por comprar algum sistema de mercado porque, os 
que vimos (os que se interessam por nos vender a solução) eram muitos 
genéricos e não iriam atender às nossas necessidades. Então, nós optamos 
por construir internamente. Só que o esforço de TI é reduzido, eu acho, que, 
em todas as instituições. Assim, a gente teve que negociar o tempo inteiro 
com a TI para fazer funcionar. Como eu te falei, são milhares de operações, 
só de crédito, sem falar as renegociações, sem falar Títulos e Valores 
Mobiliários – TVM, sem falar várias outras coisas. Então, colocar isso tudo 
em um sistema de projeções, em um caixa para gerir amarrado em curva 
futura, fazendo cálculo de volume com consistência para fazer informações 
para o regulador. Porque tem um monte de informações que saem do ALM 
e vão parar lá no BACEN, e, vão parar na CVM. A maior restrição que a 
gente teve foi de esforço de TI – tratamento dos dados. Uma coisa é 
começar um banco do zero e começar a construir o ALM dele do zero, 
começando operação por operação. Acho que isso nunca aconteceu com 
ninguém, não é? Acho que esse foi o maior gap que a gente teve aqui. A 
maior restrição foi o de tratamento de dados e de vinculação desses dados 
presentes aos valores futuros de uma maneira estruturada. Além de ter que 
inserir na cabeça das pessoas a necessidade disso. Porque ninguém nem 
sabia o que era isso. Assim, o negócio foi mais difícil. Além de não termos 
literatura no Brasil para isso. Banco no Brasil não ganha dinheiro com 
crédito, ganha dinheiro com mercado financeiro. Então, se olhar os grandes 
bancos, cinquenta por cento do ativo deles é crédito. Metade dos ativos, o 
banco ganha dinheiro com outras coisas. Diferente dos Estados Unidos, por 
exemplo, que é um mercado de crédito maior, onde a taxa é baixa. Enfim, é 
muito difícil isso aqui. Então, as maiores restrições foram essas: o 
tratamento de dados e a percepção da casa em relação à necessidade do 
ALM. Essa dificuldade vai acontecer até o dia em que sua diretoria vir você 
rodando o seu primeiro modelo de projeção e virem o tamanho do buraco 
que terão, caso fizerem uma ação sem olhar para o ALM (...)”. (P8, grifo 
nosso) 

 

5.1.1.8. Êxito na Gestão de Ativos e Passivos - Segmento Bancário 

 

Observa-se que o patrocínio da alta administração é reiterado como fator 

essencial para a implantação da ALM, que pode ocorrer da demanda do acionista. De 

igual modo, o tratamento dos dados, sua consistência e definição de critérios. Por 

conseguinte, a mudança de estratégia face à previsibilidade de acontecimentos e 

visualização do resultado por meio da ferramenta. 
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“O desejo do acionista de ter a área de ALM e gerá-la. Por conseguinte, 
passa para a alta administração, que vende como produtivo para a 
instituição no médio e longo prazo, e as diretorias e gerências começam a 
entender, a participar e ajudar. O que mais incomoda as áreas é a questão 
do transfer price, e se tiver bem desenhado, claro, ajuda muito, diminui 
ruído e garante o êxito do projeto.” (P2) 
 
“Acho que o principal elemento que tem determinado se o projeto vai ter 
êxito ou não é a participação da alta administração no processo. Então, eles 
têm que patrocinar, têm que dar recursos. Porque é uma competição, cada 
área, cada departamento tem suas prioridades. Então, fazer todo mundo 
parar e começar a enxergar, às vezes, até mesmo reestruturar o que vem 
sendo feito, é complicado. Portanto, acho que esse é o principal elemento: a 
participação da alta administração no projeto.” (P3) 
 
“Na medida em que consegue compreender melhor a estrutura de resultado 
do banco, eu acho que isso é o maior benefício que se tem. Há uma 
consistência entre as informações da gestão do ALM com as informações 
da contabilidade, por exemplo. Tem modelos consistentes, banco de dados 
consistente. Um banco de dados que esteja realmente refletindo os sistemas 
legados dos sistemas operacionais do banco. Tem critérios bem definidos. 
Acho que isso tudo são apontamentos que tem para dizer que o ALM foi 
bem implantado. Principalmente, explicar o resultado do banco, ajuda 
muito.” (P4) 
 
“Como a gente ainda está desenvolvendo o sistema, estamos pensando em 
fazer conciliação. É pegar os dados, colocar no sistema. Uma vez colocado 
no sistema vamos rodar para conciliar com a contabilidade para ver se está 
batendo. E essa conciliação é uma coisa difícil. É como se fosse feita uma 
segunda contabilidade dentro do sistema. Isso a gente espera que garanta. 
Ele é prévio à análise. Antes de rodar qualquer coisa para poder analisar, ao 
se colocar os dados no sistema, é necessário acertar tudo para ver se o que 
foi colocado está batendo com o que está no sistema da contabilidade. 
Verificar se aquele ativo, ou aquele passivo está batendo o valor. Verificar 
a data de vencimento, a taxa. Está tudo “batido”? Os dados estão bons? Isso 
é feito antes de projetar. Eu só dou o input, coloco aquele monte de dados, 
faço os meus acertos para poder ir para frente. Então, primeiro eu faço a 
verificação se a entrada está okay [certa], é a conciliação. E, com isso, já se 
tem uma garantia de que se está começando bem. Porque se começar com 
tudo errado, tudo o que fizer para frente não tem valor. E, depois, eu 
imagino que seriam os dados históricos, a evolução, se vai ter coerência ou 
não.” (P6)    
 
“Parâmetros estáveis e previsibilidade de ações não recorrentes. Um ALM 
bem configurado permite inclusive projetar o resultado (lucro/prejuízo) da 
instituição no início do exercício.” (P7) 
 
“Se continuasse do jeito que estava: que o ROI ia cair de maneira tão forte, 
que ia perder o investment grade [grau de investimento], uma série de 
coisas que poderiam acontecer caso não mudasse o direcionamento da 
organização. Então, o elemento que garante o êxito da instituição na gestão 
de ativos e passivos é justamente a possibilidade que a ferramenta dá de a 
instituição poder mudar o rumo da estratégia, de poder acertar a estratégia 
antes que o futuro vire presente. Eu acho que o principal elemento é a 
possibilidade que o sistema dá, que o modelo dá, de mudança da tomada de 
decisão, de mudança de estratégia em um momento anterior.” (P8, grifo 
nosso)   
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5.1.1.9. Impacto Obtido - Segmento Bancário 

 

O impacto notado pelos participantes da pesquisa em relação à implantação de 

um Modelo de ALM é traduzido na eficiência da gestão financeira pela compreensão 

da dinâmica da instituição; possibilidade de direcionar políticas, otimizar recursos, 

minimizar riscos por meio da projeção de cenários e relatórios gerenciais que norteiam 

o processo de tomada de decisão; consistência e maior segurança às partes 

relacionadas. 

 

“(...) Relatórios como Stress de Caixa, Riscos da Carteira de Crédito, 
Projeção de Liquidez para três meses, junto com a Área Comercial, 
Captação Interna e Externa, ou seja, todas as previsões de pagamentos de 
ativos e novos ativos, vencimento de passivos, novas oportunidades de 
captação. Já existe a comunicação entre as Áreas de Negócio para tentar 
criar uma projeção de caixa mais robusta e Política de Precificação de todos 
os ativos e passivos. A Projeção de Liquidez parte do balanço do banco e é 
realizada a partir do Relatório de Usos e Fontes. Ao final do mês, verifica-
se quanto fechou de liquidez, ativos de crédito, os passivos, a abertura deles 
e confere-se com a projeção. Caso haja diferença, averigua-se porque ela 
está ocorrendo, a origem, se é um item extraordinário, ou se foi falha na 
projeção, na intenção de realizar melhorias.” (P2) 
 
“A gente espera, além do benefício óbvio que um ALM pode trazer, que é 
uma melhor gestão financeira, esperamos também um impacto de prazos. 
Temos, por exemplo, a questão do Internal Capital Adequacy Assessment 

Process – ICAAP [Processo Interno de Avaliação da Adequação de 
Capital], são prazos e a gente consome muitos prazos e pessoas para fazer 
alguns relatórios. Então, se tivesse tudo integrado ficaria mais rápido. Teria 
um framework único, a ideia que a gente estaria criando uma ferramenta 
única, que a Área de Planejamento possa alimentar, que a Área de 
Pesquisas Econômicas possa alimentar, que a Área de Gestão de Riscos 
possa monitorar, que a Área Financeira possa utilizar. Então, vai ficar um 
ambiente integrado, cada pessoa vai conseguir ver. Seria multiusuários. Isso 
faria uma racionalização muito grande dos recursos humanos, tecnológicos 
e de tempo. A questão do planejamento seria melhor também.” (P3) 

 
“Acaba garantindo mais consistência. Um banco é um ambiente de alta 
complexidade, então, quando consegue entender essa complexidade. 
Consegue compreender, enxergar aonde estão as posições, quais são os 
custos, aonde estão os lucros, qual é a composição de resultado. Em geral, 
tem sido muito positivo depois que a instituição implantou. E, ao mesmo 
tempo, tem uma segurança maior para a alta hierarquia (presidente, vice-
presidente, acionistas) saber que tem uma área olhando a questão financeira 
do banco. Alguém que está olhando o caixa; alguém que está olhando as 
carteiras e tudo o mais. (...) Como ganha isso em termo de resultado? 
Consegue apontar aonde tem ineficiências; consegue minimizar riscos; 
consegue direcionar políticas por conta de alguma ineficiência, como eu 
citei o caso da liquidez alta e liquidez baixa. Você tem instrumentos de 
gestão. E isso garante mais consistência. O BACEN já está aos poucos 
entendendo essa função nos bancos. (...) Basiléia aponta riscos muito 
pontuais. É o risco de crédito; é o risco de taxa de juros; algo do tipo: “você 
precisa ter esse capital para operar”. O que é muito bom, muito positivo. Eu 
acho que, nessa questão, o BACEN está bastante evoluído. E agora 
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também, Basiléia III, “colocar” conceitos do capital cíclico; “entrar” com 
os riscos de liquidez também. Então, tudo isto está na mesma direção. E, 
indiretamente, a mesa ALM tem relação com essas questões todas. Elas se 
conectam, as coisas são ligadas.” (P4) 
 
“(...) Basta você ter uma melhoria de margem, alguma coisa, que já é um 
grande negócio. Além de ganhar, além de impactar resultado, você tem a 
melhoria de qualidade. O conforto para o acionista, para os diretores, a 
confiabilidade. (...) Quando você roda no ALM, faz análise dos resultados, 
projeções, simulações e mostra para quem decide no banco. Assim, ele vai 
estar confiante de que está indo no caminho certo. Então, é mais do que 
transparência: é confiança, conforto, e segurança. O que a gente faz é 
gerencial. Não vai interferir na contabilidade. As informações contábeis são 
para análise. A partir das análises, são feitas sugestões. Uma sugestão é 
mexer aqui, mexer ali, fazer um hedge, aumentar a taxa de aplicação, de 
captação etc. Sugestões são feitas com o objetivo de melhorar o resultado 
do banco.” (P6) 
 
“Estabelecimento de colchão de liquidez otimizado e compreensão 
completa da dinâmica da instituição. Em uns dos casos, foi utilizado para 
projeções de lucro da instituição.” (P7) 
 
“É uma visão de futuro da aplicação. A possibilidade de fazer vários 
cenários, de trabalhar com várias possibilidades, a clareza que o modelo 
traz em relação ao posicionamento da sua carteira. Porque não dá para 
pensar: “eu vou construir uma carteira que vai me dar vinte por cento de 
ROI, mas a outra destrói trinta por cento, então, você vai ter menos dez por 
cento”. Que rumo você vai dar na sua organização dado que ela não 
começou hoje, começou há cem anos, por exemplo. Você está carregando 
um histórico, um estoque e uma história que não dá para apagar com 
borracha, ela não foi escrita a lápis. Juntar o estoque com as suas previsões 
e construir de maneira estruturada um modelo que faça com que você possa 
mudar, ou, pelo menos, tentar mudar o futuro é o que dá o ganho maior.” 
(P8) 

 

5.1.1.10. Adoção da Cultura de ALM - Segmento Bancário 

 

Averigua-se que a cultura de ALM é pouco difundida no interior das 

instituições financeiras relativas aos participantes da pesquisa. Das que possuem uma 

área e/ ou comitê, seu papel fica centrado nelas, embora seja notada a necessidade de 

divulgá-la de modo a otimizar os recursos. Trata-se de conhecimento avançado em 

finanças, tanto dos instrumentos do mercado quanto das operações, cujas decisões 

emanam grande impacto. 

 

“O ALM acaba sendo uma questão muito gerencial, porque as taxas de 
transferência, de custo e funding são taxas gerenciais, não são eventos 
contábeis do banco. Logo, quem gosta de olhar o contábil do banco, às 
vezes, não se interessa muito pelo ALM e o observa mais como uma 
questão de liquidez, mismatch [descasamento] entre ativo, passivo e risco, 
não se atenta para essa parte específica de precificação correta das 
operações, repasse de custos. Por ser uma questão que tem grande peso 
gerencial, as pessoas, às vezes, não dão muita importância a resultados 
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gerenciais, querem olhar só o contábil. (...) Há resistência porque às vezes 
tem produtos, ativos que geram lastros, como a área a captar LCA, em 
alguns bancos tem curvas diferentes para ativo do que se chama “ativos que 
geram lastros para uma captação incentivada”, alguns utilizam na taxa 
média, outros direcionam para ativos que gerem esses lastros, logo, sempre 
há discussão. O que faz o ativo, quer ter a taxa melhor, por outro lado, tem 
o que capta, que deseja uma receita maior, apesar de estar captando por 
lastro. Há essa discussão quando se entra na esfera fiscal ou mais específica 
de produto. Tem o que quer que pague muito para o cliente aplicar dinheiro 
no banco, ao mesmo tempo quer uma taxa baixa para fazer muito spread 
para emprestar o dinheiro para o outro. Todo mundo quer ganhar.” (P2, 
grifo nosso) 
 
“Eu acho que, assim, tem uma dificuldade que em grande parte vem do 
desconhecimento do poder da ferramenta. Porque, na medida que as 
pessoas conhecem o potencial que o ALM pode trazer para as organizações, 
não há dúvidas de que essa pessoa vai querer dedicar os recursos dela para 
viabilizar um projeto dessa natureza. E outras coisas que eu tangenciei ao 
longo dessa entrevista também, a questão de recursos humanos, do 
cadastro. Então, eu estou acrescentando aqui, eu acho, o que talvez não 
falei.” (P3, grifo nosso) 
 
“É muito dependente do desejo da alta hierarquia do banco em perceber que 
essa área tem que existir, e, que ela é necessária. Então, eu acho que essa é 
a maior dificuldade que tem. E, na cultura, é muito mais “disseminar” o 
papel da área para os bancos. Mas, como os médios e os grandes bancos já 
têm, que é quando você traz, por exemplo, um executivo de outra 
instituição, ele já sabe, já conhece. Hoje, já é uma prática do mercado saber 
que o dinheiro tem que ser precificado em algum lugar. E esse lugar onde 
precifica é a área ALM. (...) Eu costumo fazer uma analogia. É como, por 
exemplo, o nosso corpo que depende do coração para bombear sangue para 
o corpo todo. Essa área está bombeando dinheiro, recursos para o restante 
da instituição. É uma área que está ali fazendo funcionar o fluxo financeiro 
de recursos de uma instituição. Então, assim como um cirurgião, um 
cardiologista, conhece muito bem o coração de um corpo humano, o gestor 
de ALM tem que conhecer muito bem o coração financeiro de um banco. É 
uma especialidade mesmo. Você tem razão quando comentou da falta de 
especialistas. Pode até dar nomes diferentes, mas o papel, a função em si, é 
uma função muito específica. (...) Procurar conhecer os produtos, todos os 
instrumentos de mercado financeiro. É fundamental que tenha esse 
conhecimento. É um conhecimento, digamos, avançado. Não é básico ou 
intermediário. É bem avançado mesmo para quem atua em uma área como 
essa. Como eu falei, é o coração do banco que está ali. Então essa pessoa 
tem que ter um conhecimento muito grande, muito avançado de 
funcionamento de um banco. Conhecer fluxos financeiros, conhecer reserva 
bancária, conhecer bem os riscos, conhecer bem os instrumentos, a 
liquidez, os custos. Enfim, é um profissional que tem que ter uma “baita” 
bagagem para estar em um lugar como esse.” (P4, grifo nosso)   
 
“Sim, sem dúvida nenhuma. ALM é um conceito novo, pouca gente sabe. E 
pior do que pouca gente saber, é quase todo mundo ter certeza que sabe. 
Em 2009, eu fiz entrevistas com cada gerente executivo, e, todos sabiam o 
que era ALM. Mas, cada um achava uma coisa diferente. O que um achava 
que era ALM não batia com o que o outro achava. E, eu estou falando de 
gerente executivo. O ideal é que todos os funcionários tenham essa noção. 
(...) Nós já vimos aqui coisas do tipo “a pessoa não saber de onde vinha o 
dinheiro”. E aqui eles “pisavam no acelerador” e iam emprestando. Depois 
de um tempo, a fonte de recurso, por exemplo, era dez e ele já tinha 
emprestado oitenta. Então, os outros setenta vieram de onde? De outras 
fontes, só que as outras fontes são caras. Então, eles achavam que estavam 
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ganhando dinheiro, mas estavam captando mais caro para emprestar mais 
barato sem saber. O ALM pega coisas do tipo. É uma forma de controle 
também. Mas, não é controle operacional, é controle financeiro. É gestão de 
ALM mesmo. Mas, a cultura de ALM ainda não está disseminada no nosso 
banco ainda. Ela já está não só na equipe de ALM, que é o mínimo que se 
espera, como também no nosso comitê da diretoria. Eles já têm noção do 
que é e, hoje em dia, isso já está unificado. E daí para cima. Mas daqui para 
baixo ainda não está.” (P6, grifo nosso) 
 
“Isso é cultura, não é? É o conhecimento que as pessoas não têm. Eu me 
lembro que, em 2012, eu, gerente geral, andava pelo banco inteiro atrás das 
pessoas que tinham informado prazos de desembolsos para confirmar com 
eles se realmente sairia aquele recurso naquele dia. Todo mundo achava 
que eu era doido. Pensavam: “o dinheiro está no caixa, por que você está 
preocupado com isso?”. Eu respondia: “eu sei, mas eu preciso rentabilizar 
melhor o dinheiro do caixa, porque se você não me disser que não vai 
liberar esses dez, vinte e trinta milhões que você disse que vai sair no dia 25 
de dezembro, no Natal, eu não vou poder aplicar o dinheiro”. Diziam: “mas 
dia 25 você sabe que não vai sair nada”. Eu respondia: “Eu sei, mas vai sair 
no dia 24, no dia 26 ou no dia 31? ”. Então, essa cultura de planejamento de 
disponibilidades é um negócio muito complicado. Quebrar a cultura de 
bancos que operam hoje como nosso banco opera, é um negócio muito 
complicado. Hoje, a gente está em uma situação muito melhor. E, isso 
acontece quando você, efetivamente, coloca algum tipo de incentivo para a 
pessoa. Esse incentivo pode ser na meta dele, ou, ele ser pontuado positivo 
ou negativamente para tentar acertar esses desembolsos, ou, pode ser para 
que ele tente melhorar esse planejamento. Enfim, para que ele olhe com um 
pouco mais de “carinho” para o volume que vai sair, para a operação do 
cliente. Ou, ainda, que tenha alguém que acompanhe efetivamente essa 
saída do recurso e que diga para a instituição: “não vou liberar vinte 
milhões, vou liberar cinquenta milhões no mês que vem”, e gerencie isso de 
maneira mais próxima do caixa. (...) Então, essa é a maior dificuldade para 
adotar a cultura do ALM. É você incutir na casa essa ideia de que o recurso 
precisa ir e precisa voltar. No Brasil, um banco que faz o seu “dever de 
casa”, ele pode não ficar biliardário, mas, ele não vai quebrar. Agora, 
quando se tem uma gestão mais “atrapalhada”, menos profissional, as 
chances são grandes. Porque o mercado é volátil demais. Se você olhar para 
a taxa de juros brasileira no início do ano passado, ela era oito, nove ou dez. 
Hoje ela é catorze. Um aumento de quarenta por cento da taxa de juros. E, 
se isso não for bem gerido, você, efetivamente, poderá ter muitos 
problemas.” (P8, grifo nosso)  

 

5.1.2. Entidade de Previdência Complementar 

 

Uma vez que o participante P1 atua em Entidade Aberta de Previdência 

Complementar – EAPC, P9 e P10 em Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar – EFPC, e P5 em Consultoria Financeira voltada para Fundos de 

Pensão, retrata-se a concepção da previdência complementar no Brasil.  

O Ministério da Previdência Social – MPS esclarece que a previdência 

complementar é um benefício opcional, que proporciona ao trabalhador um seguro 

previdenciário adicional, conforme sua necessidade e vontade. É uma aposentadoria 

contratada para garantir uma renda extra ao trabalhador ou a seu beneficiário, cujos 
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valores dos benefícios são aplicados pela entidade gestora, com base em cálculos 

atuariais.  

Além da aposentadoria, o participante normalmente tem à sua disposição 

proteção contra riscos de morte, acidentes, doenças, invalidez etc. Sendo que o Brasil 

dispõe de dois tipos de previdência complementar: a previdência aberta e a 

previdência fechada (MPS, 2015). 

A Superintendência de Seguros Privados – SUSEP define que a EAPC é a 

Entidade Aberta de Previdência Complementar ou Sociedade Seguradora autorizada a 

instituir planos de previdência complementar aberta. Adicionalmente, o BACEN 

adverte que são constituídas unicamente sob a forma de sociedades anônimas e têm 

por objetivo instituir e operar planos de benefícios de caráter previdenciário 

concedidos em forma de renda continuada ou pagamento único, acessíveis a quaisquer 

pessoas físicas.  

As EAPS são regidas pelo Decreto-Lei 73, de 21 de novembro de 1966, e pela 

Lei Complementar 109, de 29 de maio de 2001, ao passo que as funções do órgão 

regulador e do órgão fiscalizador são exercidas pelo Ministério da Fazenda – MF, por 

intermédio do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP e da SUSEP (BACEN, 

2015; SUSEP, 2015). 

De outra forma, o MPS explica que as EFPC, mais conhecidas como fundos de 

pensão, são instituições sem fins lucrativos que mantêm planos de previdência 

coletivos, exclusivamente aos empregados  de uma empresa e aos servidores da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, entes denominados patrocinadores; 

e aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou 

setorial, denominados instituidores.  

Estas por sua vez são supervisionadas e fiscalizadas pela Superintendência 

Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, cujas normas são de competência 

do Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC, e regulada pela 

Secretaria de Políticas de Previdência Complementar – SPPC (MPS, 2015). 

 

5.1.2.1. Compreensão sobre a ALM - Segmento Fundo de Pensão 

 

Os especialistas em ALM participantes desta pesquisa que atuam em EAPC e/ 

ou EFPC destacam que a gestão de ALM está voltada aos objetivos do plano, em 

particular, ao cumprimento do passivo atuarial. Esta visão pode ser notada em 
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Gazzoni, Danielli e Silva (2008, p.12) ao caracterizar o ALM como instrumento de 

excelência em gerência estratégica de investimentos, por fornecer subsídios gerados 

com base em técnicas modernas de avaliação de riscos do passivo de planos de 

benefícios, bem como a compatibilização destes com os investimentos do seu 

patrimônio garantidor. 

 

“(...) Assim, o que é o ALM aqui para a gente? O ALM é a gestão do ativo 
feita de tal forma que se consiga cumprir o seu passivo atuarial. Busca-se 
fechar o gap de duration, o passivo também tem uma duração determinada, 
então se quer comprar ativo que tenha essa duração também. Busca-se 
aumentar a taxa, então se quer buscar ativos que tenham rentabilidade da 
taxa prometida para o cliente. E, no meio disso tudo deve ser feita também 
a gestão da liquidez da carteira. Então, ALM é esse processo: aumentar a 
duração, aumentar a taxa, olhar também a liquidez da carteira, tudo isso em 
função do seu passivo atuarial. A duração que estamos falando aqui é sobre 
a duração da carteira. Não é a duração só do ativo, podem ter ativos mais 
curtos, mais longos. Vai compor a duração da carteira como um todo. A 
melhor coisa para a taxa de retorno da carteira.” (P1, grifo nosso)      
 
“Esse tipo de estudo é feito basicamente para a gente tentar compreender de 
uma melhor forma como fazer uma gestão de uma carteira de investimentos 
buscando um objetivo. Então, partindo do fundo de pensão, tem os planos 
de previdência com as diferentes características, e, fazer a gestão do recurso 
implica em conhecer toda essa parte das obrigações do plano. Em conhecer 
o tempo do plano, do tipo de massa. Então, a Gestão de Ativos e Passivos, o 
estudo em si, vem reforçar a melhor maneira de se fazer a gestão de algum 
recurso baseado em um objetivo. Então, se for o fundo de pensão, são nos 
objetivos do plano. Se for dentro de uma carteira para uma pessoa física 
pode ser um objetivo de formar uma poupança futura. Se for uma empresa, 
pode ser um objetivo de fazer uma gestão de caixa para que a empresa 
tenha recursos no curto prazo para fazer alguma aquisição. (...)” (P5, grifo 
nosso)      
 
“O ALM, para mim, é uma ferramenta de simulação em que são 
construídos modelos, e, através desses modelos a gente coloca cenários, 
tomada de decisões, que tem a ver tanto com a parte ativa quanto a parte 
passiva. O objetivo principal é tentar estimar o que seria o seu balanço, 
tanto gerencial quanto contábil, no futuro. O horizonte de tempo vai 
depender muito do objetivo do seu ALM.” (P9) 
 
“Eu trato a ALM como uma maneira de casar os meus direitos com as 
minhas obrigações futuras. Basicamente, nós usamos essa ferramenta dessa 
forma.” (P10) 

      

5.1.2.2. Política de ALM - Segmento Fundo de Pensão 

 

Observa-se, a partir dos relatos, que a ALM norteia a Política de Investimentos 

dos fundos de pensão, cuja estratégia depende do tipo de obrigação e/ ou perspectiva 

de resolução. Além disso, identificou-se segregação de funções entre a área que opera 

o ALM, compra e vende ativos, e efetua o cálculo do passivo atuarial.  
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Rieche (2005, p. 229) externaliza a obrigatoriedade de formulação anual desta 

política que contenha os critérios para a alocação dos recursos entre os segmentos e os 

objetivos da gestão de cada limite; os critérios para a contratação de pessoas jurídicas; 

a avaliação do cenário macroeconômico no curto, médio e longo prazos; a forma de 

análise dos setores em que se pretende investir; entre outros estabelecidos pelo CNPC. 

De modo suplementar, Bezerra (2008, p. 164) aponta que em virtude das 

peculiaridades dos Planos de Benefício Definido – BD, os de Contribuição Definida – 

CD e Contribuição Variável – CV, as tendências de suas políticas de investimento 

distinguem-se, porquanto o BD visa atingir uma meta atuarial e o CD/CV possui 

unicamente uma meta de referência. 

 

“A gente tem uma área que cuida do ALM e uma área que efetivamente faz 
a compra e venda do ativo respondendo para esse ALM. Então, são sempre 
segregados. Esse é o primeiro ponto importante. A área que roda o ALM 
não é a mesma área que vai fazer a compra e a venda dos ativos, é 
segregado. Na verdade, na minha área, eu trabalho em uma gerência de 
modelagem, então, eu sou responsável pela taxa de modelagem do ALM. 
Tem uma outra área que roda mensalmente o ALM, pega toda a carteira, 
roda, recalcula a tira, recalcula duração, recalcula tudo, pega o passivo 
atuarial e faz um match do ativo e passivo. E, depois que ela fez esse 
matching, vai passar para a gestão algo do tipo “está muito longo ou muito 
curto”, e a gestão vai comprar e vender ativos de acordo com esse 
direcionamento. Institucionalmente, como é que funciona? Para o cálculo 
do passivo existe uma área atuarial, existe uma gerência atuarial que faz 
todo o cálculo do passivo. (...) Existe uma comissão de risco e um comitê 
de risco. A comissão responde para o comitê de risco, e, três dos assuntos 
de ALM que dizem respeito às premissas técnicas do modelo, até 
propriamente como está a fotografia do ALM, quais ajustes são feitos 
mensalmente, passam tanto pela comissão quanto comitê de risco. (...) Na 
verdade, o ALM fica dentro de outra política, hoje é a Política de 
Investimento. Esse processo é institucionalizado, existe uma documentação 
de processo e nessa documentação de processo, o assunto ALM passa pelo 
comitê. No fluxo processual do ALM, está a comissão.” (P1, grifo nosso) 
 
“Para os fundos de pensão, temos diferenças entre a política de estudos de 
ALM. Porque nos deparamos com planos onde basicamente a fundação 
precisa comprar alguns ativos que vão conseguir gerar fluxo de caixa 
suficiente para um benefício que já está definido. Tem algumas instituições, 
alguns fundos de pensão, que precisam maximizar o retorno para que em 
um período “x” ela consiga acumular o máximo possível, e, dessa 
acumulação, converter em benefício que seja satisfatório. Próximo do 
salário na data de aposentadoria. Então, estruturar a política de ALM vai 
muito em função de qual o tipo de problema que a fundação tem. Problema, 
digo, qual o tipo de obrigação. Então, se é um plano estruturado na 
modalidade BD, tenho interesse de formar resultados com menor risco. 
Porque se eu crio um risco acima do que a massa de participantes, através 
de suas reservas, aceita, tenho um risco de gerar um déficit em um prazo 
curto. Assim, eu vou para um plano CD, que, verificando uma massa mais 
jovem, posso interpretar e fazer análise onde tenho mais tempo para uma 
carteira que tem mais volatilidade. Porque com o tempo você pode ir 
fazendo ajustes nessa carteira. Então, não existe uma política única, tem 
políticas parecidas para as modalidades dos planos, mas, mesmo assim, 
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entre os planos nas mesmas características, se for analisar dez planos BD’s, 
provavelmente esses dez não têm os mesmos tipos de políticas. Porque tem 
alguns que já estão superavitários. Tem outros que estão deficitários e a 
fundação quer antecipar o equilíbrio do déficit. Então, não tem uma política 
única. Ela vai ser totalmente direcionada ao que a fundação tem como 
obrigação, ou, como perspectiva de resolução, seja de um déficit, seja de 
um aumento de superávit, uma melhora do caixa. Então, eu diria que a 
política é muito determinada pelo o que cada fundação representa e tem de 
obrigação.” (P5, grifo nosso) 
 
“O ALM não é bem uma política. A gente não trata o ALM como uma 
política. Na verdade, ele é uma ferramenta no qual se constrói uma Política 
de Investimentos. Então, aqui, por exemplo, para nós, todo ano discutimos 
a Política de Investimentos. Essa política é: dado que eu vou pagar 
benefícios no montante de tantos bilhões no próximo ano, como é que eu 
vou fazer os investimentos e como vou olhar a liquidez, do portfólio de 
caixa, para que eu não tenha problemas no pagamento do benefício. A 
gente tem aqui tanto para o BD quanto ALM para a Previdência futuro, que 
é CD. O CD tem uma vertente diferente, talvez, é por isso que não se 
consiga muitos artigos sobre isso. Porque o ALM varia de balanço para 
balanço, de instituição para instituição, e, mesmo dentro da instituição, 
varia de um BD para um CD. É completamente diferente. Eu posso até 
responder pelos dois, mas, hoje, a atuação forte é no BD, dada a liquidez.” 
(P9, grifo nosso) 
 
“Para nós, ela é vital porque, como nós temos um perfil de exigibilidade de 
longo prazo, precisamos de uma maneira muito pontual, estarmos 
enquadrados dentro de um estudo de ALM. Então, para gente é realmente 
uma ferramenta vital porque a nossa Política de Investimentos parte de um 
ALM. Ela realmente tem uma importância muito grande para a gente. Nós 
temos uma empresa contratada que atua a partir de dois trabalhos básicos. 
O primeiro trabalho é realizado pela área de previdência, que passa as 
características do nosso passivo. Nesse caso, é um passivo previdenciário, 
nossas obrigações futuras. E, por outro lado, ela junta as características do 
ativo que temos atualmente e faz uma análise e um casamento desses dois 
agregados para encontrar a melhor distribuição, seja para os vencimentos, 
seja para o enquadramento desses investimentos ao longo do tempo. O 
ALM é uma ferramenta estatística, ele realmente tem limitações, mas, ele 
serve como uma primeira régua. E, depois, nós temos que entrar com toda a 
parte de conjuntura econômica, os próprios ativos que estão disponíveis na 
nossa economia, as questões de volatilidade que não são percebidas pelos 
modelos, e, os riscos de reinvestimentos, taxas que, às vezes, tem em um 
determinado período e em outro período pode não se encontrar essas taxas. 
Então, realmente, tem alguns outros complicadores no meio do caminho.” 
(P10, grifo nosso) 

 

5.1.2.3. Relevância da ALM - Segmento Fundo de Pensão 

 

Verifica-se que a ALM é essencial à gestão de fundos de pensão tanto pela 

alocação dos recursos (ativo) quanto ao momento de pagamento de benefícios 

(passivo) à massa de participantes vis-à-vis o tempo de aposentadoria e vida, 

auxiliando o processo de administração dos riscos. Hurtado (2008, p. 16) enfatiza que 

o tratamento integrado de ativos e passivos com o intuito de minimizar o risco de 
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descasamento entre eles é indispensável à estratégia de gestão de riscos financeiros em 

empresas com passivos atuariais. 

 

“Eu vou te falar como um profissional que entende a respeito desse tema 
em uma instituição de previdência. Eu acho que é fundamental. 
Principalmente em um produto do tipo benefício definido, que é esse que eu 
estava te explicando. Se não tem esse controle, simplesmente não tem como 
garantir que vai conseguir honrar seus compromissos daqui a dez, quinze 
ou vinte anos. Então, o ALM é o processo que vai fazer com que se ajuste a 
carteira recorrentemente, para quando chegar no momento do pagamento 
do benefício, estar preparado para isso. Então, uma instituição de 
previdência, seja ela aberta ou fechada, que ofereça um produto que tenha 
estabilidade garantida, para mim é obrigatório que tenha um processo de 
ALM instituído, sem o qual você não consegue fazer a gestão correta da 
carteira.” (P1, grifo nosso) 
 
“Para fundos de pensão, a gente pode tentar abordar qualquer tipo de 
avaliação de risco e fazer qualquer análise sobre modelos para fazer uma 
gestão dentro de um fundo de pensão. Mas, eu não tenho dúvida, até porque 
eu já estudei bastante isso também. O modelo de ALM, se não for a 
principal, é uma das principais ferramentas para se fazer gestão em um 
fundo de pensão. Como que eu vou fazer um gerenciamento de um recurso 
de um dinheiro que eu não sei? Primeiro, se eu não conhecer o prazo que 
tenho para aplicar, posso tomar um risco, ou, deixar de tomar risco em 
algum momento que eu tenha uma boa oportunidade de investimento. Eu 
preciso sempre fazer o equilíbrio de alguma coisa, esse equilíbrio é o 
recurso que eu tenho com a reserva que tenho para pagar. Então, para fazer 
definições de prazo do quanto de risco correr, quais ativos utilizar, o estudo 
vai conseguir responder tudo isso. Ele responde do ponto de vista de 
liquidez, do ponto de vista de equilíbrio técnico analisado pela solvência, 
do ponto de vista de retorno estimado. Não tenho dúvida que o modelo em 
si, ou qualquer tipo de modelo de ALM, não entrando muito no detalhe de 
qual é melhor ou pior, mas, para um fundo de pensão fazer uma gestão 
adequada, ele precisa necessariamente não ter um modelo específico, mas, 
o fundo de pensão precisa ter acesso a um estudo de ALM. Para conhecer a 
fundação, não no curto prazo, mas, no prazo dela mesmo. No tempo de 
vida, que é o tempo de vida dos participantes e das premissas que são 
definidas.” (P5, grifo nosso) 
 
“O principal ponto do ALM como uma ferramenta até de complemento ao 
que seria risco de mercado, risco de crédito, risco operacional. A 
importância está no planejamento das decisões de investimento no curto 
prazo, seus impactos e as suas mitigações de risco no médio e longo prazo. 
Então, eu estou interessado em saber aqueles casos em que posso me 
envolver em solvência, aqueles casos em que eu vou ter um balanço em que 
meu passivo vai estar maior que o ativo.” (P9, grifo nosso) 
 
“Para um fundo de previdência é vital. A gente não conhece uma outra 
metodologia que consiga nos dar, pelo menos, essa visão que temos hoje da 
necessidade de se ter uma determinada distribuição de alocação ou de 
vencimento de ativos para fazer frente às suas necessidades futuras. Então, 
realmente, para nós é vital. Para o nosso negócio realmente é 
indispensável.” (P10) 
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5.1.2.4. Tipos de Modelos e Abordagens Numéricas Adotados - Segmento Fundo de 

Pensão 

 

Dos modelos e abordagens numéricas adotados por estes especialistas foram 

mencionados o Gap de Duração da Carteira e Taxas, Stress Test, Modelo de 

Markowitz, Random Walk, Método Estocástico e Otimização através de algoritmo 

genético. Portanto, Cardoso e Santoro (2008, p. 144-6) alertam que deve ser montada 

uma estratégia de investimentos diferenciada de acordo com a característica de cada 

plano de aposentadoria, descrita no Quadro 19. 

 

Quadro 19 - Tipo de Plano X Gerenciamento de Risco. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora. Adaptado de Cardoso e Santoro (2008, p.144-6). 

 

“O que a gente usa de modelo eu já te falei, a gente faz a duração da 
carteira, fechar um eventual gap de duration que tenha na carteira, e a gente 
olha também o gap de taxa. A gente quer que a taxa do ativo seja igual ou 
maior que a taxa do passivo, que a rentabilidade do passivo. Dos outros 
modelos que a gente vêm trabalhando para colocar aqui dentro, a gente faz 
também choque, faz teste de stress no ALM, e, estamos implementando um 
processo de ALM estocástico para fazer vários cenários, trabalhar com 
probabilidades de cenários. Só que isso ainda não está totalmente 
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implementado, estamos trabalhando nisso. Tudo isso é feito em sistema, 
temos sistema que roda o ALM.” (P1) 
 
“No passado, o primeiro modelo que podíamos atrelar alguma coisa, não 
era um modelo de ALM. Considerando que o “L” [liability - passivo] pode 
ser uma taxa de retorno, o Markowitz é um primeiro modelo, é onde você 
define uma carteira em função de risco de retorno, só que definia uma 
carteira e não definia fluxo de caixa dessa carteira, não definia prazo de 
ativos. O segundo algoritmo, que era baseado em um otimizador com 
cenários, já fazia todo o processo. A gente usa um Modelo de Random 

Walk, processo randômico, aleatório, para fazer as gerações de cenário dos 
investimentos. Se eu quero projetar uma bolsa ao longo do tempo, projetar 
Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – 
SELIC, projetar Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA, 
utilizo esses dois modelos para fazer projeções de cenário. Com base em 
expectativas, em volatilidade histórica. Em alguns casos, com base em 
rentabilidade histórica. Esses dois modelos a gente projeta a parte de 
cenário econômico. A parte do passivo atuarial, lembrando que o ALM não 
pega todas as informações, é só os ativos, os cenários e o passivo. A parte 
do passivo, a nossa linha é estudar pelo método estocástico. Onde você 
consegue definir prazo a prazo uma evolução de premissa. Um exemplo 
bem simples disso é imaginar um fluxo de um participante que é 
aposentado. Esse participante aposentado tem uns sessenta anos, ganha uns 
dez mil reais, e, pelo método determinístico, como eu estimo o quanto que 
ele vai receber em 2016, um ano para frente? A conta determinística faz os 
dez mil reais pela expectativa de sobrevivência. Então, provavelmente, o 
estimado pelo método determinístico vai dar nove mil e alguma coisa, e, 
assim, até zerar. O método estocástico, com a simulação, se o participante 
está vivo, ganha os mesmos dez mil reais. Então, você pode ter chances de 
um por cento de o participante sobreviver quando ele tem cento e dezenove 
anos. Se sobreviveu, paga os mesmos dez mil reais da data de 
aposentadoria. Assim, a gente foi mais nessa linha do processo estocástico 
porque se consegue trabalhar as premissas tanto biométricas quanto 
financeiras ao longo do tempo. Você pode mexer em uma tábua ao longo 
do tempo. Pode trabalhar com uma evolução de mortalidade. Pode trabalhar 
com uma curva de juros variando com cenários de curvas de juros. Então, 
essa modelagem toda do passivo é feita em cima do processo estocástico. E, 
a parte da otimização de carteira, a gente trabalha com algoritmo genético, 
é o que define nossa carteira ótima.” (P5, grifo nosso) 
 
“Nós temos vários modelos dentro do balanço que funciona dentro de um 
sistema de simulação. O modelo varia de classe de ativo para classe de 
ativo. A gente constrói um modelo de evolução de estoque para as classes 
de ativo. Por exemplo, hoje a gente tem uma carteira de renda fixa. Eu 
preciso criar um modelo que precifique essa carteira de renda fixa para o 
valor presente. E, como ela vai se comportar no valor do futuro. Então, ao 
mesmo tempo que eu faço a marcação a mercado desses títulos, vou fazer 
uma marcação ao mercado, no futuro, desses títulos, para saber qual vai ser 
o valor dele no futuro. Porque vai ser o valor da carteira de renda fixa, que, 
por sua vez, junta-se com os modelos de renda variável, investimento no 
exterior, operação com participantes, financiamento imobiliário, imóveis. 
E, também, modelo do passivo. O modelo do passivo é completamente 
diferente porque a gente está falando de mortalidade, longevidade. Então, 
são os modelos atuariais. Cada um deles tem uma metodologia própria de 
evolução ao longo do tempo. Junta-se a isso tudo, a necessidade de fazer 
com que esses portfólios sejam dinâmicos. Ou seja, à medida que vai 
envelhecendo o portfólio, a renda fixa vai vencendo. Aquele fluxo é um 
fluxo de entrada, ele entra no caixa, e, ao mesmo tempo ele paga benefício, 
ali sobra dinheiro, e eu vou reinvestir isso em alguma coisa do ativo. Esse é 
o outro modelo, essa é a ferramenta de cálculo do ALM em si. Então, são 
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dois modelos em grande escala: os de mapear cada uma das classes tanto do 
ativo e do passivo, e, o outro, é como ele vai interagir dinamicamente ao 
longo do tempo.” (P9) 
 
“Em geral, é o que a gente discute muito, porque, na verdade, o modelo é 
vital, e, ferramenta sozinha não faz nenhuma mágica. Mas, a gente discute 
muito com o nosso contratado como é que é essa formação de cenário, os 
fatores estocásticos, os resultados anteriores, se há algum tipo de desconto 
em determinado período onde as volatilidades de taxas foram muito altas. 
Então, a gente realmente tenta discutir bastante os fatores estocásticos, que 
período está sendo usado, como é que o modelo determina os fatores de 
reinvestimento, quando o investimento vence, que taxa está sendo usada 
para o reinvestimento daquele recurso que está vencendo em um prazo 
menor do que o final do plano. Então, a gente tenta sempre discutir isso e 
trazer para números realmente, onde se tenha uma possibilidade de 
replicação do modelo, porque, o modelo totalmente teórico pode ficar não 
aderente à realidade. Então, a gente discute muito. Discute bastante essa 
questão das abordagens de cenários, dos fatores estocásticos, os eventos 
recorrentes e não recorrentes onde o modelo está sendo parametrizado.” 
(P10) 

 

5.1.2.5. Elementos Fundamentais ao Modelo de ALM - Segmento Fundo de Pensão 

 

Procurou-se averiguar na questão de número cinco do formulário estruturado, 

os itens abarcados pelos participantes da pesquisa no Modelo de ALM das entidades 

de previdência complementar, bem como demonstrar os esclarecimentos, conforme 

Quadro 20. 

 

Quadro 20 - Elementos Fundamentais ao Modelo de ALM - Segmento Fundo de Pensão 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2015. 

 

As alternativas “a”, “b” e “f” foram elencadas pela totalidade de participantes 

desta pesquisa, enquanto houve resultado nulo para a “c”. Por outro lado, a “e” 

recebeu apontamento da maioria, exceto pelo participante P1 que atua em EAPC. A 

“d” dividiu opiniões e foi considerada pelo consultor em fundo de pensão P5 e o 
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especialista atuante em EFPC P10. Outros elementos foram notados como custo 

administrativo e alongamento da carteira pela renda fixa, pelos participantes P5 e P9 

de EFPC, respectivamente. 

 

- Alternativa “a”: Multiperiodicidade (previsão de acontecimentos): mudança da 

margem de lucro da taxa de rendimento ao longo do tempo, custos da transação 

associados à venda de ativos antes do vencimento, e a sincronização dos fluxos 

de caixa ao longo do tempo combinando o vencimento dos ativos às saídas 

esperadas de caixa. 

 

“Fazemos isso. Só tem um ponto aqui, que é essa questão do custo de 
transação, que a gente não considera. Mas, todo o resto a gente faz.” (P1, 
grifo nosso) 
 
“Essa multiperiodicidade que você coloca, que é previsão de 
acontecimentos, tem um modelo. Porque você vai avaliar a relação de 
crescimento do ativo versus a  reserva matemática. O que você está 
chamando de mudança da margem de lucro que provavelmente será para 
banco, é o que a gente chama de resultado, o resultado dos planos na leitura 
de superávit ou déficit. Então, isso pode aumentar ou diminuir dependendo 
da carteira. Pode aumentar ou diminuir o retorno do investimento ao longo 
do tempo também dependendo da carteira. Essa parte de sincronização dos 
fluxos de caixa ao longo do tempo é exatamente o que modelo faz quando 
se quer que tenha um plano que tenha liquidez positiva. Então, ele vai fazer 
o casamento dos fluxos de caixa e você vai trabalhar com uma premissa de 
reinvestimento para que esse caixa, você tenha sempre que carregar de um 
ano para outro. Então, essa sincronização do fluxo de caixa também é uma 
adaptação que você pode fazer a leitura para fundo de pensão sem nenhum 
problema. Isso só está em uma linguagem mais para banco, mas, a 
multiperiodicidade, com certeza, se usa para o fundo de pensão também. 
Para o fundo de pensão, se encontram algumas coisas diferentes, por 
exemplo, esse conceito de solvência, superávit/ déficit, taxa de retorno, o 
que eles chamam de meta de investimento. Fundo de pensão, a liquidez que 
é o fluxo de caixa. Muda um pouco o nome, mas o objetivo acaba sendo 
bem parecido.” (P5, grifo nosso) 
 
“No nosso caso, como a parte ativa é de investimento, e, a nossa parte 
passiva é dada, é o aposentado, então, algumas coisas não cabem. Por 
exemplo, mudança de margem de lucro vai depender do que eu estiver 
cobrando do passivo no banco. O que a gente altera muito são as premissas 
atuariais, o que acontece com o balanço se as pessoas viverem mais, se tiver 
uma saída maior do que o programado. Por exemplo, se o banco lançar um 
programa de incentivo à aposentadoria, provavelmente, vai aumentar o 
fluxo, também consigo fazer esse tipo de simulação para ver os impactos no 
balanço. Um caso muito específico, a precificação do passivo é feita por 
uma taxa chamada de meta atuarial. (...) Apesar de eu não ter exatamente o 
que a literatura fala, porque é voltada para bancos, mas, eu tenho os seus 
análogos que são para fundo de pensão. Então, a gente pode alterar tudo 
isso. Pode ser alterado, por exemplo, idade de aposentadoria, para se ver o 
impacto. É claro que tudo isso, o atuário define como é que vai ser o fluxo e 
a gente importa esse fluxo.” (P9, grifo nosso) 
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“A gente aborda isso muito no que diz respeito ao risco de renovação da 
carteira. Às vezes, tem um ativo e o nosso modelo faz esse tratamento da 
seguinte forma: tem um determinado ativo que está contratado a uma 
determinada taxa hoje. Mas não se tem garantia de se vai conseguir a 
mesma taxa, e nem quando esse ativo vencer, por exemplo, em Notas do 
Tesouro Nacional série B – NTN-B em 2040, daqui a quinze anos 
praticamente. Não se tem nenhuma garantia de que isso vai se replicar lá. 
Então, o modelo sempre assume que quando esse recurso voltar para a 
carteira, ele será reinvestido à taxa de juros de mercado, seriam os CDI de 
hoje. Porque não se tem sequer uma ideia do que seria o prêmio de uma 
NTN-B em 2040 para um prazo posterior. Então, ele sempre assume que o 
recurso que estará disponível será reinvestido às taxas de juros de mercado, 
aí ele assume que é a projeção do Banco Central. Tem esse tratamento, mas 
é muito tênue. É imputado um dado onde há um risco realmente grande de 
haver um desvio. Mas, são os parâmetros do sistema.” (P10, grifo nosso) 

 

- Alternativa “b”: Considerações simultâneas dos ativos e passivos para 

satisfazer os princípios básicos de contabilidade, e para combinar a liquidez 

dos ativos e passivos. 

 

“É mais para essa questão da liquidez, a contabilidade também tem, mas, a 
questão da liquidez para gente é importante também.” (P1) 
 
“Esse custo de transação associado à venda de ativo, a gente chama de 
custo de liquidez. Porque, quando você pode colocar em um modelo que 
tenha uma disposição entre ativos elegíveis, e, você define que os ativos 
elegíveis tenham um custo caso você precise vender ao longo do tempo. É 
um custo de liquidez. É definido um índice de liquidez e se pode fazer o 
seguinte: em uma carteira que se tenha uma NTN-B com vencimento em 
2050 e um papel 2016, se pode definir que o índice de liquidez de uma é 
maior que da outra. E aí é definido o custo de liquidez. Isso vai acontecer, 
porque, ao longo do tempo, a carteira pode ser a melhor carteira hoje, mas, 
ela pode ter um problema de caixa ao longo do tempo, é necessário se 
desfazer do recurso. Então, você precisa ter isso no modelo também, para o 
modelo poder fazer adaptações de fluxo de caixa. Então, essas 
considerações simultâneas de ativos e passivos também é importante. E, 
princípios básicos, na verdade, esse conceito do superávit e do ativo total, o 
que você faz nos estudos de ALM para fundos de pensão, também são 
necessários para se avaliar a fundação do ponto de vista contábil. Porque 
imagine que, quando eu faço um estudo de ALM, eu projeto na reserva, eu 
projeto o ativo total, e o balancete nada mais é do que o ativo total da 
fundação. Então, o ALM está quase que replicando um balancete para cada 
instante de tempo, um balanço da fundação para cada instante tempo. Só 
que, a partir deste balanço, se faz as análises de caixa e as análises de 
passivo.  Então esse “b” eu também colocaria como um ponto que entra 
para essa modelagem.” (P5, grifo nosso) 
 
“Grande parte do ativo está em renda variável e essa renda você não 
consegue vender no curto prazo em um volume muito grande. Porque se 
você fizer isso, provavelmente vai derrubar o fluxo. Então, uma das ações 
mais líquidas que a gente tem [é de uma sociedade anônima de capital 
aberto, cujo acionista principal é a União Federal]. Só que, pelo tamanho da 
posição não posso jogar tudo no mercado, chama-se de liquidez de mercado 
desse papel, tenho que ir jogando a conta gota, e isso está modelado no 
ALM. Então, quando é necessário ter que vender, mas ele leva em 
consideração a restrição de absorção dessa venda do mercado.” (P9) 
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“A gente faz uma consideração simultânea dos ativos e passivos que podem 
satisfazer os princípios básicos de encaixe de enquadramento da nossa 
carteira. Para que haja uma combinação razoável de liquidez desses ativos, 
juntamente com o vencimento daquele passivo.” (P10) 

 

- Alternativa “c”: Custos transacionais que incorporam as taxas de corretagem e 

outras despesas incorridas na compra e venda de valores mobiliários. 

 

“Não. Para a gente não é muito relevante incorporar taxas de corretagem no 
nosso ALM. É irrelevante. Na verdade, nossa carteira não é o que vai fazer 
a diferença.” (P1) 
 
“Para fazer um estudo de ALM de previdência, pode trabalhar de várias 
formas. Uma delas é considerar os custos administrativos, estimar os custos 
administrativos. Por exemplo, tem plano que se precisa fazer o retorno da 
carteira, só que o retorno da carteira tem que ser líquido de “x” por cento, 
que é o dinheiro revertido para um fundo de previdência, ou um fundo 
administrativo, ou um fundo previdencial. Assim, esse custo, se consegue 
trabalhar como premissa também. Pode trabalhar como premissa, pode 
trabalhar como fluxo de caixa. Então, os custos transacionais, eu diria que 
não dá para especificar como taxa de corretagem. É uma taxa de qualquer 
coisa, é um custo administrativo. Entra na letra “g”.” (P5, grifo nosso) 
 
“Essas despesas incorridas na compra e venda de valores mobiliários, eu 
trato isso mais como macro. A minha impressão também, é que, devido ao 
volume das nossas transações, esse aqui não teria um impacto muito 
grande. Até porque quando a gente faz o back test o valor não difere muito, 
pelo menos no curto prazo.” (P9) 
 
“A gente não considera os custos transacionais porque eles são muito 
marginais em relação aos investimentos. Então, como a gente trabalha 
muito com taxa líquida, acaba que esses custos de transação não afetam a 
rentabilidade final. Então, a gente não considera.” (P10) 

 

- Alternativa “d”: Incerteza dos fluxos de caixa que incorporam as incertezas 

inerentes às retiradas e depósitos (ou seja, assegurar que a estrutura da carteira 

de ativos bancários corresponda a estas reivindicações). 

 

“Pode acontecer, no caso, a previdência seria o participante retirar o plano 
antes do final da fase de indeferimento. Por exemplo, ele vai sair do plano 
em 2030 e ele resolve sair agora. Isso acontece, normal. Isso acaba sendo 
incorporado na própria gestão da liquidez. Para a gente, isso é uma questão 
de liquidez da carteira. Porque se ele saiu do ativo, ele deixa de ser um 
passivo para mim também. A gente tem um modelo de margem de liquidez. 
Ele é meio que paralelo ao ALM, não é o ALM em si. Por exemplo, a gente 
tem uma gestão do ALM, vai comprar e vender ativo, então, a nossa 
carteira tem uma liquidez minimamente que temos que manter. Por 
exemplo, tem um vencimento de papel que entrou dinheiro na carteira e 
precisa recompor essa margem de liquidez. O que vai acontecer? Não vai 
comprar papel. Vai ficar líquido, ou, vai comprar papel mais curto. Se for o 
inverso, se estiver com a liquidez não necessária, vai recompor sua carteira 
com a duration que tem que recompor. Então, esse tipo de situação aqui, 
que é uma incerteza na retirada, a gente tem, mas, isso para a gente faz 
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parte. Não é algo que seja imprevisto. A gente sabe que vira e mexe 
acontece retiradas grandes assim. E, isso, o nosso modelo de liquidez 
contempla. Ele é à parte do ALM, não roda junto. E, essa é outra 
informação que damos para o gestor, a gente roda o modelo de liquidez e 
falamos: “você tem que ter “x” por cento do seu Patrimônio Líquido – PL 
líquido”. Assim, ele vai manter esse percentual de liquidez sempre. O 
restante da carteira ele vai fazer a compra e venda de ativo, de acordo com 
o passivo.” (P1, grifo nosso) 
 
“Com certeza. Na verdade, no multiperiodicidade já se falou um pouco 
disso. Essa incerteza dos fluxos de caixa, eu deixaria também. Porque, 
quando se faz uma avaliação da parte atuarial, a estimativa da fundação do 
ponto de vista do fluxo de caixa, tem planos CD que você pode resgatar até 
vinte e cinco por cento, até cem por cento na taxa de aposentadoria, ou ao 
longo do tempo. Então, as incertezas de regulamento são consideradas. O 
que se chama aqui inerente a retiradas e depósitos, a gente tem um risco na 
previdência, que é trabalhar com um fundo de pensão e os participantes que 
estão dentro desse fundo começarem a resgatar. Pode ser visto em períodos 
onde a economia não está bem e o participante consegue resgatar mais. Ele 
não vai pensar que daqui a dez anos seria muito melhor para ele, ele vai 
pensar que precisa do dinheiro agora, e faz uma retirada de trinta por cento 
da sua reserva. Mas isso tudo é permitido via regulamento. Então eu 
definiria que essas incertezas de fluxos de caixa é definida pelos 
regulamentos dos planos.” (P5, grifo nosso) 
 
“No nosso caso, eu costumo brincar: “se tiver uma crise sistêmica no 
mercado, não vai ter um monte de velhinhos aqui na frente querendo sacar 
o dinheiro”, isso não vai ter. Então, “imprevisibilidade” pode ser uma 
grande tomada, e, o banco tem um problema de caixa. No nosso caixa, o 
fluxo já é mais ou menos bem definido. Não sei o que vai acontecer com as 
pessoas daqui a dez ou vinte anos, eu posso simular, mas, pelo menos, para 
até uns cinco anos eu sei que a longevidade não vai mudar, e, mesmo que 
haja uma “Grécia” aqui, os velhinhos não vão querer sacar o benefício.” 
(P9) 
 
“Mas há a tentativa de se tentar incorporar as incertezas inerentes às 
retiradas. Ou seja, uma folga em relação aquilo que se tem, em relação 
aquilo que vai se necessitar. Por conta de eventos não recorrentes, como o 
aumento de uma taxa de aposentadoria, por exemplo. Então, realmente, a 
gente tenta sempre ter um tratamento das incertezas de fluxos de caixa.” 
(P10) 

 

- Alternativa “e”: Incorporação das taxas de juros incertas no processo de 

tomada de decisões para evitar decisões de crédito e de financiamento que 

possam vir a ser prejudiciais para o bem-estar financeiro da instituição.  

 

“Não se aplica porque a gente não tem o mesmo risco que um banco tem. 
Mas, se a gente fosse adaptar essa questão, pode acontecer, por exemplo, 
dentro do BD, apesar de não vendermos mais esse tipo de plano, de 
comprarmos uma carteira que seja desse tipo. Não é o nosso caso, mas vou 
te dar um exemplo hipotético. [Um banco estrangeiro que tem uma filial no 
Brasil vai sair do País] e ele tem na sua parte de previdência uma parte do 
plano que é BD. [Outra EAPC] pode também querer comprar essa carteira. 
E, ao comprar essa carteira, tem que oferecer uma rentabilidade para essa 
carteira. Você vai falar o quanto vai pagar para o participante nessa carteira. 
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Obviamente, você não vai oferecer uma taxa que não possa honrar, e, que 
depois você não tem ativo em uma taxa correspondente.” (P1) 
 
“Com certeza. Na verdade, eu acho que incorporação é definição de todas 
as incertezas de cenários. Tem as taxas de juros, tem os riscos de inflação 
que para o plano de previdência é muito maior do que para algumas outras 
dívidas. Você quer trabalhar com crédito privado e tem a incerteza do 
spread que tem que considerar nesse crédito privado da marcação ao 
mercado. Então, essa incorporação da taxa de juros incertos no processo, na 
verdade, eu definiria para um fundo de pensão, tudo que é direcionado à 
análise de cenários de investimento, de incerteza de juros, de incerteza de 
inflação de bolsa, de spread de crédito, incerteza de outros investimentos, 
ela está aqui dentro então eu acho que também entra, mas, de outra forma.” 
(P5, grifo nosso) 
 
“Sem dúvida nenhuma. A gente faz choque de juros na renda fixa. Podemos 
falar que setenta por cento dos riscos do banco é risco de crédito, na 
instituição que atuo não, nos fundos de pensão, o principal risco, setenta por 
cento, seria de mercado. A não ser que o ativo estivesse completamente 
tomado em títulos de emissão privada. Mas, a maioria dos fundos não, e o 
nosso caso é isso, a maioria são títulos públicos federais. Então, o risco é o 
do governo. Nosso problema é risco de mercado, se o mercado sobe ou 
desce, a gente está junto.” (P9) 
 
“Eu tenho esse item como sendo a taxa de reinvestimento de ativos que 
vencem no meio do caminho. A gente sempre trabalha com as simulações 
em cima das taxas dadas pelo Banco Central porque é a única coisa que a 
gente tem realmente de concreto para fazer. Então, sempre incorporamos 
nos modelos a taxa de juros de mercado para tomada de decisão, para os 
futuros investimentos.” (P10) 

 

- Alternativa “f”: Restrições legais e políticas apropriadas ao ambiente 

operacional da instituição. 

 

“Sim. Na verdade, nessa questão, por exemplo, o modelo do ALM 
obviamente não vai mandar comprar nenhum ativo que não se possa 
comprar. E, mesmo que ele fale para se comprar um ativo que não se possa 
comprar, o gestor não vai comprar. Por que ele não pode. Legalmente ele 
não pode. Então, isso é naturalmente incorporado ao processo. Não é algo 
que a gente precise escrever e que o ALM vai respeitar. Ele vai respeitar 
porque a gestão vai respeitar. O processo de ALM não vai chegar para o 
gestor e falar: “compra renda variável no exterior”, é algo que não podemos 
comprar. O ALM vai te falar algo do tipo: “você tem que cumprir uma taxa 
tal e você tem uma duration “y” que tem que cumprir”. O gestor vai 
comprar ativos para fazer frente à essa taxa que ele tem que entregar e a 
duration que ele tem que correr atrás. E, nessa compra de ativos ele não vai 
comprar nada que a legislação não permita. Porque aí, a gente tem 
compliance aqui dentro, que vai pegar, vai mandar ele vender, vai receber 
notificação, vai receber tudo. Não é o processo de ALM. Essa questão de 
cumprir política e restrição é mais ampla. Em nenhum momento a gente vai 
descumprir isso. (...) Você vai extrapolar cenários dos ativos que pode 
comprar. Você nunca vai considerar essa extrapolação de cenário em um 
comportamento de ativo que não possa comprar. Para a gente considerar, 
por exemplo, se as distribuições de probabilidade são daqueles ativos que 
você pode comprar, então, automaticamente aí a restrição.” (P1) 
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“O que é ativo ilegível? O que eu tenho que colocar de limite? O primeiro 
limite que uma fundação tem para fazer uma aplicação dentro de um estudo 
de ALM são os limites legais. Eu posso ir até setenta por cento de bolsa; 
para investimento estruturado para Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas – FIPE, eu posso vinte por cento; para multimercado, eu posso 
dez por cento. Então, é extremamente importante trabalhar com essas 
restrições legais. Você tem as restrições legais também do ponto de vista do 
passivo. Então, isso também eu consideraria. Na verdade, eu acho que todos 
esses aqui dão para considerar. Do ponto de vista de fundação, a gente 
muda um pouco o nome, o tema. Mas ele tem bastante interação.” (P5) 
 
“Já leva em consideração. Por exemplo, a gente não pode ter setenta por 
cento da carteira total desse fundo de pensão, não pode ser em renda 
variável. Então, nas nossas simulações, a gente já aponta se isso vai 
acontecer no futuro, dependendo do nível de bolsa do cenário. E, aí, limita.” 
(P9) 
 
“Os ALM são todos rodados levando em consideração as restrições legais e 
políticas que estão vigentes hoje, isso não contando com nenhum tipo de 
modificação futura. A gente trata, realmente, a legislação como sendo 
pétrea, e, daqui para frente.” (P10) 
  

- Alternativa “g”: Outros. Especifique. 

 

“Vide observações da letra “c”. ” (P5) 
 
“No modelo, a gente trabalha muito com o alongamento da renda fixa. 
Dado que o meu fluxo do passivo já está mais ou menos definido pelo 
atuário, tenho um descasamento de duration muito grande entre ativo e 
passivo. E, isso faz com que eu tenha um risco de descasamento de taxas. A 
gente atua no cash flow matching de tal sorte, que, depois de ter feito esse 
cash flow matching, a sobra, a gente compra títulos de longuíssimos prazos. 
Aí eu estou falando 2050 e 2055, para melhorar o perfil da duration do meu 
ativo para ele ficar mais condizente com o passivo. Até pouco tempo atrás, 
a duration do meu ativo estava em três anos, hoje, já está mais de oito. 
Então, a gente conseguiu alongar bastante a carteira porque o nosso passivo 
é de longo prazo. ” (P9, grifo nosso) 

 

5.1.2.6. Dados Apreendidos para a Implantação de um Modelo de ALM - Segmento 

Fundo de Pensão 

 

A questão de número seis do formulário estruturado buscou averiguar os dados 

apreendidos para a implantação de um modelo de ALM e elucidar as colaborações dos 

especialistas participantes desta pesquisa, de acordo com o Quadro 21. Os mesmos 

adaptaram os itens elencados para entidades de previdência complementar, cuja 

explanação está disposta abaixo de cada alternativa.  
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Quadro 21 - Dados Apreendidos para a Implantação de um Modelo de ALM -  
Segmento Fundo de Pensão. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2015. 

 

As alternativas que se destacaram na percepção destes especialistas foram a 

“a”, “b”, “h”, “i” e “j” e novos apontamentos captados pela “m” como o custo de 

capital, custo da transação de uma troca de papel, definição de qual ativo é marcado a 

mercado e qual é marcado na curva, a necessidade de ter uma ferramenta robusta para 

tratamento dos dados, disseminação da cultura de ALM e de risco associada à 

necessidade de retorno no longo prazo, diálogo entre a área atuarial e de investimento 

quanto ao modelo de ALM, processo e decisões de reinvestimento. Cabe ressaltar que 

pela proximidade das respostas, optou-se por consolidar os dados apreendidos pelas 

alternativas “a” e “b” e “k” e “l”. 

 

- Alternativas “a”: identificação dos ativos que a instituição pode investir 

potencialmente; e “b”: estimativa do retorno desses ativos 

 

“Sim, foi o que eu te expliquei. Isso naturalmente vai acontecer, a gente não 
vai nem considerar na análise um ativo que a gente não possa comprar 
legalmente. No caso aqui, é “potencialmente”. Então, sim, isso é 
considerado.” (P1) 
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“São os ativos elegíveis e os permitidos. Então, além de ser permitido pela 
legislação, você pode ter, para o fundo de pensão, a Política de 
Investimento que define quais são os ativos que poderão ser considerados. 
A estimativa de retorno são as estimativas de cenários que é o que eu 
comentei para você. Para cada ativo que você vai trabalhar dentro do 
modelo, se a fundação quer trabalhar com investimento anterior, tem que se 
fazer uma modelagem do investimento anterior, cenário e características de 
ativo. É trabalhar com papel de crédito e Índice Geral de Preços do 
Mercado – IGPM, tem que especificar no modelo a variação do IGPM, do 
spread de crédito e do prazo desse crédito. É trabalhar com as NTN-B’s, 
tem que fazer a estimativa do IPCA. Então, a estimativa de retorno é 
essencial, o SELIC para fazer reinvestimento, ou um outro reinvestimento. 
Então, estimativa de retorno sim também.” (P5, grifo nosso) 
 
“A gente sempre faz modelagem do tipo de ativo que estamos pensando em 
investir. Por exemplo, saiu uma debênture nova [em uma empresa], e, a 
gente tem que dar uma olhada no prospecto da debênture para criar um 
modelo para ela. Assim, a gente coloca dentro do ALM e manda ele fazer 
uma simulação do tipo: “vende isso aqui, compra isso que eu acabei de 
modelar e vê como que fica a cara do ativo no longo prazo”. A gente chama 
isso de “what if”, o que aconteceria se tivéssemos esse portfólio dessa 
maneira. Então, temos um ativo novo, um investimento no exterior, que a 
gente modelou e começou a jogar valores lá dentro. Criou-se cenário 
estocástico para ele. Via se a volatilidade aumentava ou diminuía vis-à-vis a 
estimativa de retorno. A estimativa de retorno sobre essa volatilidade a 
mais, nos permitiu tomar decisão de fazer um investimento no exterior ou 
não.” (P9, grifo nosso) 
 
“Tem uma identificação de ativos, porque nós temos uma segmentação de 
investimento definido em lei. Isso traz para a gente um determinado rol de 
ativos.  O item é exatamente isso, é a estimativa de retorno desses ativos 
que são imputados nesse sistema, onde se gera uma rentabilidade esperada 
para cada um desses segmentos.” (P10) 

 

- Alternativa “c”: estimativa dos ganhos de capital ou perdas em função do 

momento em que a instituição detém os ativos 

 

“Na verdade, aqui não. Geralmente, quando a gente compra um papel, a 
gente carrega até o vencimento. Inclusive tem muito papel que a gente 
marca na curva, não marca mercado. Então, a gente não tem muito ganho, 
tem uma parcela da nossa carteira que a gente nem tem ganho em termos de 
capital porque ela vai acruando até o final.” (P1) 
 
“Eu definiria isso na “b”. Porque a estimativa de retorno, e, a variação do 
retorno é o que vai definir os ganhos e as perdas. Você não define de 
antemão, define um cenário. O modelo dentre os cenários dos ativos 
elegíveis, e, aquela conta que se tem para pagar, vai chegar em uma solução 
e te indicar quais são as estimativas de ganho do ponto de vista contábil,  
que é o ponto de vista superavitário ou deficitário, do ponto de vista de 
caixa, e assim por diante.” (P5) 
“Exatamente. Na medida em que a gente tem todos os ativos mapeados. No 
nosso, a gente não chama de ganho de capital ou perda, chama de solvência 
ou insolvência. Para a gente é assim, os ativos são os investimentos, 
praticamente renda fixa e renda variável. O resto, a porção é bem menor até 
por questões legais. O meu passivo é praticamente a reserva matemática. Só 
que, à reserva matemática, eu tenho que somar uma reserva de 
contingência. Ela normalmente é vinte e cinco por cento dessa reserva 
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matemática. Para que serve essa reserva de contingência? De acordo com 
aspectos legais, ela foi criada exatamente para abarcar essa volatilidade do 
ativo, ou, a imprevisibilidade na hora de fazer a estimativa da reserva 
matemática. Então, na cabeça de quem trabalha no banco, é como se fosse 
uma exigência de capital, só que para um fundo de pensão. Você tem que 
ter esse aqui para abarcar todos esses riscos. Isso aqui é vinte e cinco por 
cento da reserva matemática. A gente começa a avaliar, se, por um acaso, 
tem muitos cenários que isso vai me levar insolvência. Eu tenho que criar 
planos de contingência, ou, redirecionar os investimentos para que essa 
insolvência futura fique mitigada.” (P9, grifo nosso) 
 
“Tem uma estimativa de ganho de capital. Agora, perdas, eu não consegui, 
ainda, visualizar. Como a gente trata sempre a rentabilidade como líquida, 
as perdas estão dentro da rentabilidade líquida. Existe uma probabilidade de 
perda que é tratada na rentabilidade líquida. Ou seja, você já está com a 
rentabilidade que já contemplou perdas e fatores exógenos, choques 
econômicos e tudo. Então, nesse caso, em geral, pode ser falta de 
experiência minha, mas eu não vi nenhum modelo que trate perdas.” (P10) 

  

- Alternativa “d”: identificação dos passivos que o banco pode vender 

potencialmente 

 

“Não se aplica. Salvo situações como eu te falei: para um banco estrangeiro 
que tem uma filial no Brasil que vai sair e vender a carteira dele. Tudo bem, 
porque, nesse caso está se falando em venda de carteira. Mas, não é comum 
no mercado de previdência se vender passivo. Fora do Brasil é mais 
comum. Aqui no Brasil não é tanto para previdência. Só tem uma situação 
em que acaba acontecendo, que é, por exemplo, tem uma empresa que tem 
uma previdência fechada, e, ela não quer mais patrocinar esse plano. Então, 
ela vende. Só que é um processo de retirada, não é bem uma venda. Assim, 
tem várias maneiras que pode fazer. Pode chamar o seu participante, pagar 
o dinheiro e dizer para ele ir para uma outra instituição, ou, você pode 
realmente vender a sua carteira toda para uma outra instituição. Mas, não é 
uma prática dentro do processo de ALM se vender passivo.” (P1, grifo 
nosso) 
 
“A fundação, quando usa o modelo, não vai ver o passivo que vai vender, 
vai fazer o seguinte: imagina que eu tenho carteiras, tenho alguns títulos 
curtos e o modelo está indicando comprar papel longo, porque preciso de 
mais prazo, precisa de reduzir o risco de reinvestimento. Então, ele vai 
indicar troca, e, eu preciso definir para o modelo o custo de liquidez desses 
ativos, o custo de saída desses ativos para uma eventual troca. Para o 
modelo, não pura e simplesmente trocar um papel curto por um longo e não 
auferir o ganho. Então, tem que definir isso no modelo. Qual é o custo de 
uma transação de uma troca de papel. É o que eu falei, o custo de liquidez e 
o índice de liquidez. Então, precisa estimar, precisa definir para o modelo 
isso. Outra coisa que para fundação você precisa definir, é se vai carregar o 
papel até o vencimento, ou, se vai carregar esse papel a mercado. O que é o 
vencimento? A fundação tem a prerrogativa de carregar papel na curva, e 
marcando na curva ele não oscila, não tem variação. Ele vai ser carregado 
pela própria taxa de compra. Então, pode definir isso para o modelo. Tais 
ativos vão ser carregados a vencimento, que a gente chama de accrual, ou, 
então, se define que parte dos ativos é mercado. O que vai acontecer? A 
mercado, o modelo vai ficar sempre fazendo o preço desse ativo ao longo 
do tempo. O accrual não, vai carregar do preço de compra até o final. Então 
isso é importante para um modelo de previdência. É definir qual ativo é 
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accrual, e qual é ativo Mark to Market – MTM. Qual ativo é marcado a 
mercado e qual ativo é marcado a vencimento.” (P5, grifo nosso) 
 
“A gente não tem isso. Mas, esse é um mercado que eu acho que vai 
aparecer no futuro. Principalmente, para fundo de pensão. Acho que para 
fundo de pensão europeu já fazem isso. Eles pegam uma parte do passivo e 
vai para uma seguradora. Então, por isso que o fundo de pensão europeu é 
ligado, na verdade, a uma seguradora. Não tem um fundo de pensão solto 
lá. E, isso é possível fazer, mas o mercado brasileiro ainda não adotou.” 
(P9, grifo nosso) 
 
“No nosso caso, eu creio que não tenhamos essa possibilidade. Nós 
tratamos sempre o nosso passivo como ele é contratado e será levado a 
atendimento em última instância.” (P10)  

 

- Alternativa “e”: estimativa dos custos desses passivos 

 

“Custo do passivo, na nossa análise, é custo de capital que esse passivo vai 
me chamar. Tem o custo interno de processar e tudo o mais, mas, é outro 
tipo de custo. E até a área de pricing poderia levantar quais itens eles 
consideram quando estão falando de custos do lado do produto. Mas, aí não 
sei especificar muito bem. No ALM, a gente não considera. Mesmo no 
ALM a gente não vai considerar custo de capital, vai entrar em outro 
momento essa análise. Tem uma parte, vou até acabar entrando em outro 
tema também, que é a regulação do capital. Tem uma parcela do capital, 
que é o capital para risco de mercado, é um modelo que segue o ALM. Só 
que ele ainda não está instituído. O regulador ainda não pede que a gente 
recolha capital para esse risco. Isso vai acontecer só no final de 2016. Para 
esse capital para risco de mercado, o regulador fez um modelo, que, 
teoricamente, quem faz um bom ALM recolhe pouco capital. Então, o 
capital para risco de mercado vai passar a ser considerado também no 
ALM. Porque o capital vai responder diretamente ao ALM. Só que isso 
ainda não acontece. Vai acontecer quando o capital entrar em vigência, 
mas, ainda não acontece. É uma recomendação da SUSEP. Na verdade, é 
uma resolução do CNSP. ” (P1, grifo nosso) 
 
“É a parte atuarial, é definir o fluxo de caixa atuarial em termos de despesas 
e receitas previdenciárias, incluindo despesas e receitas administrativas, 
também, eventualmente, um custo contingencial. Pode ter um pagamento 
de imposto ou alguma coisa do tipo que está provisionado. Então, estimar 
quais são as obrigações é extremamente importante.” (P5, grifo nosso) 
 
“Aqui para a gente é a taxa de administração. Qual o custo da despesa 
administrativa da instituição, e isso a gente coloca. Isso está como um fluxo 
de saída. Aliás, já existe um ALM para os próprios custos. Porque o 
regulador disse: “se você tem custos, e, para não confundir com os recursos 
garantidores dos planos, quero que você aparte um plano para o Plano de 
Gestão Administrativa – PGA”, que são os custos do fundo de pensão. 
Então, na verdade, existe um fluxo que sai do plano BD para pagar o PGA. 
E, o PGA tem um fundo, que se chama fundo administrativo, são os 
investimentos. E, esses investimentos também têm que pagar as despesas 
administrativas para os próximos oitenta anos considerando os rendimentos 
do fundo e as taxas administrativas de contribuição.” (P9, grifo nosso) 
 
“O custo desse passivo está contratado. Quer dizer, tem um contrato que já 
está definido e já se sabe. As regras são razoavelmente claras, já se tem 
apoio, inclusive, da legislação. Tem uma legislação específica, ampla, que 
trata, no nosso caso, de aposentadoria. Os contratos são muito claros, então, 
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a gente já sabe, e, tem sempre na mão qual é a nossa reserva matemática. 
Ou seja, qual é o nosso estoque de pagamentos. Anualmente, a gente sabe o 
que tem que pagar. Então, para a gente isso está muito claro e isso tudo é 
“inputado” dentro da ferramenta do ALM.” (P10) 

 

- Alternativa “f”: taxa de retirada dos depósitos 

 

“Acho que isso não se aplica. Não somos uma instituição que se pode abrir 
conta e originar crédito. A gente não tem conta de depósito.” (P1) 
 
“Definitivamente não. Mas, assim, é aquilo que eu te falei. Quando eu falei 
em reserva matemática, e, se precisa dessa exigência de capital, o próprio 
regulador não vai deixar passar porque o plano está desequilibrado, tem que 
reequilibrar o plano. Reequilibrar o plano é dar uma destinação para esse 
superávit. O que se pode fazer? Reduzir contribuição, aumentar benefício, 
reduzir a meta atuarial, são algumas coisas que se pode fazer. Não posso 
retirar depósito porque ninguém vai pegar o benefício antes, mas, 
simulações desse tipo, que envolvam alterações no passivo, é até uma das 
nossas atribuições para ver o impacto no balanço.” (P9) 

 

- Alternativa “g”: custo ponderado estimado de fundos para determinar a taxa de 

desconto 

 

“No ALM a gente não aplica em fundos, compramos papel direto.” (P1) 
 
“Não caberia porque a gente já define no cenário o custo de liquidez e a 
troca dos papéis.” (P5) 
 
“Na verdade, quando a gente quer saber quanto a gente está devendo e o 
quanto a gente tem de obrigação para o nosso cliente final. Na verdade, não 
são nossos clientes, são nossos assistidos, os nossos fundadores. Quando a 
gente quer saber o custo, quanto vale hoje esse meu compromisso no 
futuro, a taxa de desconto que a gente usa é a própria meta atuarial do 
plano, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC mais 
cinco por cento ao ano. Então, para a gente é muito tranquilo, esse número 
é muito acessível para a gente todo tempo.” (P10, grifo nosso) 

 

- Alternativa “h”: restrições legais pertinentes 

 

“Sim, essas estão. Tanto para imóveis quanto para renda variável. Para o 
CD, a gente toma cuidado, porque existe uma limitação legal de 
empréstimos e financiamento imobiliário para participantes. O somatório 
dela, eu acho, não pode passar de quinze por cento. (...) Então, a gente não 
pode aumentar muito a margem de empréstimos simples para o participante 
do plano CD, senão corre o risco de legalmente eu estar extrapolando o 
limite legal. Então, na hora que a gente faz a simulação olhando no futuro e 
olhando os cenários, nos perguntam assim: “e aí, podemos aumentar a 
margem para o participante da Previdência futuro?”. Aí a gente calcula e vê 
quantas vezes ele vai estar desenquadrado na lei, porque ele não pode 
passar a quinze por cento.”  (P9) 
 



124 
 

“Também. O sistema parametriza de maneira muito tranquila as restrições 
legais, os enquadramentos, os limites de concentração. Então, está tudo 
muito parametrizado. A legislação é muito clara, realmente não há nenhum 
tipo de dificuldade nos planos para se fazer esse input nos sistemas.” (P10, 
grifo nosso)  

 

- Alternativa “i”: parâmetros usados no desenvolvimento das restrições de 

liquidez 

 

“Precisa ter uma restrição de liquidez. Um exemplo disso é poder colocar 
uma taxa muito alta para vender os papéis e o modelo vai entender, que, se 
a melhor carteira que gera o melhor retorno, se você começar a comprar 
papel que tenha necessidade de venda, e a taxa de venda é muito alta, ele 
vai começar a dar um retorno muito baixo acumulado à carteira. Então, as 
restrições de liquidez são extremamente importantes. Principalmente, para 
o fundo de pensão. O importante do fundo de pensão é ter o dinheiro para 
pagar a conta em cada instante de tempo. Então, precisa ter bastante 
controle na liquidez.” (P5) 
 
“No caso a gente tem grandes participações, fazemos parte do bloco de 
controle [de uma grande empresa]. Esse bloco de controle, eu não posso 
vendê-lo em mercado. Isso não é uma ação que eu chego lá na bolsa e vou 
vendendo. Isso é um bloco em que, ou eu vendo tudo, ou não vendo nada. 
Ou, eu posso até negociar a parte dela. Isso é falta de liquidez para mim. 
Para mim, no ALM acaba sendo um problema de liquidez. Tenho uma 
participação que é interessante em termos de retorno, mas depende de um 
acordo entre acionistas, depende do governo que também está através [de 
um banco de desenvolvimento]. Então, tem toda essa participação. Isso leva 
em consideração na restrição de liquidez.” (P9) 
 
“O sistema também usa, de acordo com os fluxos de extinção de massa do 
plano que são feitos anualmente para a gente. Então, se tem uma 
distribuição de exigibilidade anual, que vai até a extinção do plano lá em 
2108, 2106 mais ou menos (bem longo). E, se tem ano a ano o quanto é 
necessário de liquidez. Então, isso dá realmente para a gente uma ideia 
muito clara de quanto que precisa anualmente ter de liquidez disponível 
para pagar essas obrigações. Por isso, o ALM é tão importante, porque dá 
para a gente uma ideia de alocação com um nível de confiança bem 
elevado.” (P10) 

 

- Alternativa “j”: restrições políticas adotadas pela instituição 

 

“Do ponto de vista da Política de Investimento, as fundações já definem 
eventualmente quais são os ativos a trabalhar, os limites.” (P5) 
 
“É uma coisa que estava sendo definido agora. Ainda não está definido, é 
até um trabalho que estamos fazendo, que é apetite a risco. Dado que o 
plano BD é um plano maduro, qual é o apetite a risco que eu deveria estar 
usando? Isso é o que vai definir a minha macroalocação, porque eu vou 
procurar um “risco retorno” de acordo com esse apetite a risco. Vai ser 
diferente do plano CD, porque este é um plano novo. Fora isso, a gente tem 
a planilha de investimento, mas ela ainda está privilegiando a liquidez para 
o plano BD, por conta dessas grandes participações. Tem a política, mas 
não é ideal, o ideal é definirmos uma política de apetite a risco. E, tudo o 
mais é consequência.” (P9) 
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“Dentro disso tudo, a gente também usa algumas restrições internas 
normalmente para aumentar os níveis de exigência em riscos de crédito e 
pulverização da carteira que também deem maior segurança aos recursos 
investidos. Então, o sistema que a gente usa também parametriza algumas 
restrições impostas pela própria política da instituição. E, naturalmente, 
veio para cá também.” (P10)  

 

- Alternativas “k”: estimativas da distribuição marginal dos recursos 

estocásticos; e “l”: penalidades unitárias incorridas com a escassez ou excesso 

nas restrições estocásticas 

 

“Na verdade, também não porque o que a gente falou de cenário da parte de 
liquidez eu acho que já atenderia.” (P5) 
 
“Não, a gente faz a distribuição estocástica. A gente recebe um cenário a 
partir da geração de Monte Carlo, e, a partir daí choca o ativo e o passivo 
para ver como é que fica. E, eu não chego a fazer tratamento da distribuição 
marginal. Acho que isso aqui tem mais a ver com a própria geração de 
cenário estocástico, como eu trato o modelo. Como eu só recebo esse 
cenário, não é a minha área que gera, coloco no sistema e ela vai gerando, 
então, não saberia te explicar.” (P9) 
 
“O próprio sistema parametriza essa distribuição marginal de recursos 
estocásticos. Embora, a gente saiba que exista um desvio tanto na alocação, 
quanto nos recursos, até mesmo na exigibilidade, às vezes, se tem uma 
previsão de necessidade de liquidez que não se configura. Porque se tinha 
uma previsão de tantas pessoas que iriam se aposentar que não se 
aposentaram. Então, tudo isso tem lá seus níveis de confiança, na verdade. 
Mas, em geral, é por aí mesmo.” (P10) 

 

- Alternativa “m”: Outros. Especifique. 

 

“(...) Tem a questão do custo de capital, mas, é aquilo que eu te falei, talvez 
vá para uma vertente que eu acho que não é muito interessante. Para a 
gestão tem que ser considerado. Dando um outro exemplo, tem a parte do 
crédito, que é o capital que já está instituído. O regulador só cobra capital 
sobre essa carteira de BD. Então, por exemplo, se você comprar um título 
de crédito para pôr nessa carteira, você vai recolher capital. E, isso tem que 
ser considerado não só no seu ALM. É se vai valer a pena. Para onde seu 
capital vai, qual o custo que isso vai te trazer. Então, eu acho que isso acaba 
sendo considerado também na hora de comprar o ativo. Não é diretamente 
no processo de ALM, eu diria, essa parte do risco de crédito. Mas, deixa só 
o custo de capital de uma maneira genérica que eu acho que é melhor.” (P1, 
grifo nosso) 
 
“Esse que eu te comentei dos papéis curva e mercado é importante. A parte 
do fluxo você já colocou, que é a parte do passivo, a parte do cenário. 
Dependendo, você pode colocar a definição desse custo de liquidez e índice 
de liquidez dos seus ativos, quando vai fazer uma simulação, e tem a 
oportunidade de o modelo fazer uma troca de ativos. É importante saber 
também que a fundação pode trocar um papel, se ela marca uma vez na 
curva, ela pode trocar por outro só se o vencimento for maior. Então, isso é 
uma característica que tem que ser considerada também.” (P5, grifo nosso) 
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“O sistema tem que ser parrudo. Rodar em Excel é um absurdo. Fora o 
risco operacional, o próprio Excel não iria aguentar essa quantidade de 
modelos e de cenários ao longo do tempo. A base de dados é 
importantíssima, se ela não for robusta e não estiver capturando todas as 
informações, todos os ativos e passivos, esquece! Não dá para fazer ALM 
com um pedaço do ativo versus pedaço do passivo. Provavelmente, o que 
você está procurando hedge, está na outra parte que não conseguiu modelar. 
É importante ter uma disseminação da cultura, porque as tomadas de 
decisão passam a ser definidas com grande apoio do resultado do modelo. 
Então, é necessário que haja uma disseminação da cultura de risco 
associada à necessidade de retorno no longo prazo. É importante que o 
processo seja entendido e que o modelo de ALM seja compreendido pelas 
áreas, tanto a área de investimento quanto a atuária. Um outro ponto 
importante é que as decisões de reinvestimento terem de ser discutidas com 
a área de investimento. Não adiante se criar um modelo e tentar fazer 
reinvestimento a partir de um modelo matemático em que na prática isso 
não é possível de ser realizado. Tem que envolver a área de investimento.” 
(P9, grifo nosso) 

 

5.1.2.7. Restrições para a Implementação - Segmento Fundo de Pensão 

 

Das restrições encontradas para implementação tanto em modelos em 

desenvolvimento quanto em produção, nota-se a necessidade de aprimoramento dos 

cenários estocásticos, a incorporação do custo de capital regulatório para EAPC no 

processo, a interação entre a área atuarial e investimento, a especificação da própria 

ferramenta e obtenção dos dados de mercado para precificação de títulos e estrutura da 

taxa de juros, bem como a compreensão do papel da ALM. 

 

“(...) Tem justamente na questão dos cenários estocásticos que está sendo 
implementado e precisa ser aprimorado. Tem a consideração do custo de 
capital regulatório que também precisa ser aprimorado. Não é exatamente 
uma restrição, é mais a questão de ter que implementar. Tem que adaptar à 
companhia. É o que demanda mais esforço, não é exatamente uma 
restrição.” (P1, grifo nosso) 
 
“Eu acho que não. O nosso sistema hoje tem mais ou menos quinze 
fundações. Na primeira fundação, talvez a gente tenha tido um pouco de 
restrição. Até a fundação entender que a área atuarial tem que trabalhar com 
a área de investimento, isso foi sendo discutido. Tinha trabalhos que 
dependiam totalmente um do outro, mas não se conversavam. Hoje, eu acho 
que a integração entre as áreas é maior. Então, as restrições que foram 
encontradas no começo, hoje, são menores. Hoje, a área atuarial sabe que 
depende do investimento para discutir uma premissa de juros do atuarial. O 
investimento já entende que precisa ter uma estimativa de prazo para fazer 
uma aplicação, não pode sair fazendo alocação em ativos só porque ele 
acha que o papel é bom. Então, acho que a restrição, hoje, já é bem menor.” 
(P5, grifo nosso) 
 
“A restrição maior foi a implantação do sistema. Isso é muito difícil, a 
gente depende muito de tecnologia. Porque estamos falando de todo o ativo 
e todo o passivo. As restrições de modelo de precificação, então, dados de 
mercado para precificação de títulos, e, o modelo de uma estrutura, tenho 
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taxa de juros para precificação de cada título, também acaba sendo uma 
restrição porque a gente acabou comprando isso. Acabamos fazendo uma 
parceria com o banco que estamos atrelados, então, o modelo que o banco 
usa, manda para a gente para precificação. Isso é uma restrição porque 
envolveria mais um custo aqui dentro dessa entidade de previdência. Teria 
que ter mais uma área de modelagem para esses modelos. Então, acabamos 
aproveitando algumas coisas do banco.” (P9, grifo nosso) 
 
“Eu falo muito pelo lado de fundo de pensão, porque, na verdade, as 
pessoas sempre buscam uma resposta. E, o ALM não dá uma resposta. Em 
geral, a grande restrição que a gente encontra é a restrição do entendimento, 
do que é ferramenta. É a disseminação do entendimento de que é uma 
ferramenta, de que tem limitações, de que ela dá indicações, é para não 
ficar completamente no escuro. Então, a gente encontrou muito essa 
restrição do que foi feito no modelo e basicamente o que os dirigentes 
esperavam que o modelo tivesse como output no final das contas. Mas, a 
gente sabe, estamos trabalhando com futuro. Então, na verdade, tem toda 
uma estrutura de taxa de juros, toda uma expectativa de rentabilidade que 
pode não se configurar. E, conforme o tempo passa, essa probabilidade 
diminui, mas, basicamente é o que nós temos.” (P10, grifo nosso) 

 

5.1.2.8. Êxito na Gestão de Ativos e Passivos - Segmento Fundo de Pensão 

 

Cada especialista enfatizou o que seria o êxito nesta gestão e opinou 

distintamente em relação à governança, adequação da ferramenta, o acompanhamento 

da carteira, alinhamento da estratégia entre a fundação e a empresa de consultoria 

contratada, as regras do órgão normatizador e a reiteração do patrocínio da alta 

administração e preparo da equipe. 

 

“Primeiro, acho que o processo de governança é importante. Essa divisão 
de funções. Ter que responder para um comitê. Acho que isso é um dos 
mais importantes: ter um processo de governança muito bem instituído, 
cada área vai fazer a sua parte competente, vai responder por ela perante a 
um comitê. Vai ter responsabilidade sobre aquele processo. Isso é muito 
importante. Então, tudo o que se quiser mudar no modelo tem que ser 
amplamente discutido, tem que ser aprovado, todo mundo vai saber o que 
está acontecendo, todas as áreas que são impactadas por aquela premissa 
têm que saber o que está acontecendo. Então, a governança é muito 
importante. Um outro ponto é você ter profissionais e ferramentas 
adequadas. Se a pessoa achar que vai conseguir fazer ALM todo em Excel, 
esquece. Dependendo do que se quiser fazer não vai fazer. Depende da sua 
carteira também. Se pegar uma carteira pequena até faz. Mas, para geração 
de cenários estocásticos, por exemplo, sem um sistema robusto, não se vai 
conseguir fazer de maneira confiável. Então, eu acho que, sistemas e 
profissionais adequados também é um fator muito importante.” (P1, grifo 
nosso) 
 
“Sem dúvida é o acompanhamento da carteira. Não adianta fazer uma 
carteira e entregar para o cliente. O ALM não vai substituir a gestão de 
ninguém. Dá um direcionamento, um norte,  acompanhar essa carteira: o 
prazo de fazer uma parte dela, quais são os cenários do ano para ver se faz 
sentido montar ou não. Então, eu acho que esse acompanhamento garante o 
êxito. Sem dúvida é uma integração entre consultoria, quem faz a parte da 
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fundação, mesmo para bancos, é uma coisa que se faz. Tem uma carteira, 
não vou montar agora, vou montar a vinte por cento, mas, eu sempre tenho 
que estar acompanhando o mercado para ver se eu aumento mais o 
percentual da minha carteira ou não. E o porquê de não fazer? Porque, às 
vezes, você pode estar fazendo alguma posição tática para ganhar um pouco 
mais de dinheiro. Vai estar justificado. Então, o acompanhamento vai fazer 
com que você tenha mais êxito em todos os elementos que você usa no 
estudo de ALM. Sem dúvida, o êxito vai depender dessa integração das 
áreas.” (P5, grifo nosso) 
 
“Eu acho que primeiro foi o patrocínio dos diretores com relação às 
necessidades de mensuração de riscos e ALM. O fato também de a gente 
poder contar com essa ferramenta. A ferramenta facilitou bastante, até nos 
ajudou a desenvolver o ALM, a própria ferramenta em si. Um outro fator 
predominante, foi o conhecimento da equipe com relação ao tema. Com o 
ALM se pode fazer milhões de coisas. E, o pior, é que se você fizer coisa 
errada, vai estar orientando a tomada de decisão errada. Então, o pessoal 
tem que estar muito bem preparado para poder atuar com o ALM.” (P9, 
grifo nosso) 
 
“É o fato de que a gente consegue. Nós temos uma normatização segura. 
Nós temos regras para o nosso negócio que são claras. Isso traz para a gente 
uma tranquilidade de que nós estamos aderentes, de que a gente está 
conseguindo ter uma visão clara de futuro, tanto para nossa carteira quanto 
para o nosso assistido. Esse para nós é o êxito. Ou seja, a gente ter uma 
gestão que dê segurança de que os nossos compromissos serão saldados no 
tempo certo.” (P10, grifo nosso) 

 
 

5.1.2.9. Impacto Obtido - Segmento Fundo de Pensão 

 

Os especialistas demonstraram a evolução da ALM nas fundações, em especial 

o reflexo do comportamento do mercado nos últimos anos, e a necessidade decorrente 

de estruturar uma Política de Investimento que contemple macroalocações da carteira 

em função da obrigação. 

 

“Essa é outra que é complicada de responder. Esse tipo de negócio nunca 
existiu sem o ALM. Ele nasce com ALM, senão, não tem como.” (P1) 
 
“Eu vou te dar um dado que responde. A gente faz um estudo, que é um 
acompanhamento de mais ou menos cento e oitenta planos de previdência, 
é o estudo de desempenho, onde a gente olha retorno, olha a alocação. Eu 
fiz recentemente um estudo para uma matéria que até vai sair no jornal 
sobre o quanto que evoluiu a carteira desses fundos de pensão. E, os planos 
BD’s, que são os planos onde se tem chance maior de comprar um papel, 
marcar na curva, correr menos riscos de mercado. O aumento não é só nos 
planos BD’s, mas o plano BD é o que mais chama atenção. De 2007 para 
cá, o percentual de títulos indexados em inflação foi para quase setenta por 
cento. Teve uma redução da parcela que, a parcela mais líquida. E, em outra 
ponta, a gente viu o seguinte, a parcela que é inflação aumentou o duration 
(o prazo médio). Então, qual foi impacto? Sem dúvida a gente viu que em 
todos estes clientes que a gente trabalhou, as carteiras foram ficando mais 
adaptadas ao passivo da fundação. A fundação foi entendendo que ela 
precisava montar um Plano de Gestão (de Investimento) mais focado para a 
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obrigação dela. Então, quando você vê essa evolução das carteiras de 
investimento você vê que de fato o pessoal começou a pôr em prática 
mesmo isso. Então, o impacto, de um ponto de vista foi positivo. Tanto é 
que hoje nós temos muito mais títulos públicos ofertados pelo Tesouro do 
que se pegar dez anos atrás. Porque criou-se uma necessidade. Justamente 
fazer o estudo de ALM. As fundações conhecerem através do ALM a real 
necessidade de fluxo de caixa, de taxa de retorno, que ativos comprar. 
Então, o Tesouro foi ofertando novos títulos porque tem demanda. Porque a 
fundação, hoje, olha, faz o estudo e vê o seguinte: se eu comprar um papel 
2055, eu reduzo o risco de investimento de um determinado período. O que 
garantiu isso, o grande ponto que levou as fundações em adotar essa 
mudança de carteira, aumento de prazo, foi o estudo de ALM.” (P5, grifo 
nosso) 
 
“Antigamente, as tomadas de decisões eram encima da rentabilidade 
somente. Sempre se fez investimento buscando só rentabilidade, nunca foi 
olhado o lado do risco. E, antigamente, nessa instituição de previdência, na 
década de 2000, nossa reserva não era tão alta assim. Existiam sobras de 
recursos. Mas, agora o mercado está ficando mais enxuto. Então, as 
decisões precisam ser muito “mais bem fundamentadas”. E, coincidiu com 
a própria evolução do modelo em que a gente começou só mapeando o 
ativo, depois nós mapeamos o ativo com o passivo, depois o próprio caixa, 
depois a criação de indicadores de liquidez. Antigamente, a duration do 
ativo era de curtíssimo prazo, estávamos muito mais alavancados em renda 
variável. Agora não, estamos reduzindo paulatinamente a participação em 
ativos com o maior risco, buscando ativos com maior liquidez, e, tentando 
casar ao longo do tempo essa saída para que ela não se dê de maneira 
abrupta. Então, hoje, a alma da Política de Investimento, aquela aprovada 
pela diretoria, acaba sendo um ALM. Porque lá é que se fala das 
macroalocações, onde eu vou aplicar, em quantos vou aplicar, de acordo 
com os cenários já definidos. Eu vejo muito os fundos de pensão utilizando, 
mas, eles têm uma ideia do ALM que é um pouco mais simplista. Eu os 
imagino em macroalocação de curto prazo, não dinâmica ao longo do 
tempo. Nosso horizonte de tempo tem que ser de mais longo prazo, e, mais 
em uma linha de casamento de fluxo de caixa. O ALM é muito mais que 
isso.” (P9, grifo nosso) 
 
“(...) Na verdade, o grande impacto da adoção do modelo de ALM é ter de 
maneira muito pontual a melhor alocação para a sua carteira diante de um 
dado importante, que é a necessidade do seu participante, da sua massa. 
Então, conforme há modificações importantes, conforme você nota que há 
uma reestruturação, seja dos ativos, seja mudança na curva de juros, seja o 
aumento da percepção de risco, pode rodar modelos e tentar fazer alocações 
que não sejam no escuro. Ou seja, se precisa ter hoje, até por legislação, 
movimentos de gestão que sejam explicáveis, que sejam tecnicamente 
reconhecidos e que te deixem tranquilos. Por exemplo, “tomei determinada 
decisão baseado nessa situação”. O estudo está indicando “isso”. Então, é 
um amparo realmente. Isso foi um impacto importante e um ganho para a 
gestão dos fundos de pensão.” (P10, grifo nosso) 

 

5.1.2.10. Adoção da Cultura de ALM - Segmento Fundo de Pensão 

 

Em relação às entidades de previdência complementar, percebe-se maior 

abertura para disseminação da Cultura de ALM motivada pela eficácia do uso da 



130 
 

ferramenta, por mais que algumas tenham que contar com o auxílio de uma consultoria 

quando possuem uma estrutura administrativa limitada.  

 

“Depende de quais instituições você está falando. Se estiver falando das 
entidades abertas das grandes instituições, não tem dificuldade. Eles têm 
profissionais, sistema, governança, tem tudo, e, eles fazem. Agora, quando 
se está falando das fechadas, principalmente das pequenas, é o inverso do 
que eu acabei de falar. Eles não têm profissionais, sistema, não têm 
governança instituída para fazer. Tanto é assim, que, várias delas 
terceirizam essa função. Não se faz internamente. Às vezes, se tem uma 
instituição fechada de previdência que é o diretor financeiro que cuida. E o 
cara não vai olhar só isso, às vezes nem é um cara de investimento que 
cuida, então eles terceirizam.” (P1, grifo nosso) 
 
“Não está no ponto ideal, mas, eu já vejo hoje muita receptividade pelo 
tema. Muitas fundações que hoje não utilizaram no passado, hoje já vêm 
fazendo. Então, fundações que deixaram de ganhar dinheiro comprando 
papel quando a taxa estava em IPCA mais nove, que foram acreditar e fazer 
o estudo quando a taxa estava em IPCA mais quatro. Hoje, a taxa voltou 
para seis, e, ela já está mais determinada a fazer. Então, o que aconteceu? 
Algumas já perceberam que perderam a janela, e, quando esta janela de 
oportunidades volta, elas começam a ter mais necessidade de fazer. Então, 
hoje eu já vejo uma dificuldade menor, porque existe uma necessidade em 
ter isso. Já foi comprovado que funciona. Já foi comprovado que é eficaz, 
que para fazer uma gestão de fundo de pensão é necessário. Então, eu hoje 
vejo que a dificuldade é menor. É obvio que a gente ainda precisa passar 
por um bom processo de educação previdenciária, principalmente para 
participante, óbvio, mas para quem faz gestão. Às vezes, você faz gestão de 
um fundo de pensão e a cobrança é de curto prazo, sendo que você tem que 
dar resultado no médio e longo prazo. Então, talvez a dificuldade de criar, 
ainda, é do próprio órgão controlador. Porque, o órgão regulador também 
tem que seguir essa mesma linha. Ele tem que ter condições para que a 
fundação faça essa gestão de médio e longo prazo. Então, eu acho que 
talvez essa seja uma grande dificuldade, mas, que diminuiu muito. Eu acho 
que hoje estamos num ponto muito melhor do que há dez anos.” (P5, grifo 
nosso) 
 
“Normalmente, tudo o que se refere à risco, a área de investimento pensa 
que é um controle, e, não é. Na verdade, é uma ferramenta mais para 
embasar melhor a tomada de decisão. Então, eu acho que é necessário 
derrubar um pouco desse mito de que risco é controle. Risco não é controle. 
Tanto o ALM que vê risco de liquidez, risco de solvência no tempo, são 
instrumentos para balizar a melhor tomada de decisão, só isso. Fatalmente, 
se tem um ditado que é certo é “quanto maior retorno, maior o risco”. Não 
necessariamente é cem por cento dos casos, mas, a maioria dos casos. Dado 
isso, provavelmente, como a área de investimento busca rentabilizar ao 
máximo, ela provavelmente vai estar correndo muito risco. A grande 
pergunta é: o risco que se está tomando a mais, vale a pena? É esse o 
grande desafio que a gente joga para a análise de investimento. Para mim, o 
balizador maior é o apetite ao risco, tem que ser definido um apetite a 
risco.” (P9, grifo nosso) 
 
“Não. Eu acho que os fundos de pensão foram os grandes motivadores, foi 
quem ensejou esse tipo de estudo pelo perfil do seu cliente final, do seu 
participante. Então, para a gente não há dificuldade. Hoje, existe uma 
cultura disseminada e forte de necessidade dos modelos. Hoje, acho que 
estamos vivendo um momento até um pouco diferente de tentativa de 
melhorar, de sensibilizar os modelos, de trazê-los mais próximos da 
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realidade. Porque os modelos de ALM foram formatados para uma 
realidade econômica de uma estrutura de taxa de juros completamente 
diferente da nossa. Uma estabilidade de moeda diferente, taxas de juros de 
longo prazo diferentes da nossa e de certa forma perde um pouco da 
acuracidade quando se joga esse modelo para uma economia tão volátil 
quanto a nossa. Mas, ainda assim, a ferramenta se mantém válida e tem um 
apelo e uma importância grande para a gente de qualquer maneira.” (P10, 
grifo nosso) 

 

 

5.2. ANÁLISE INTERCASOS 

 

 

Diante dos relatos dos participantes da pesquisa dispostos na Seção 5.1, 

confrontou-se o conteúdo de cada caso e demonstrou-se no que convergem e o que é 

próprio de cada segmento. 

 

5.2.1. Compreensão sobre a ALM 

 

Tanto os participantes da pesquisa relativos ao segmento bancário quanto os de 

fundo de pensão concordam em relação ao tratamento da ALM como ferramenta 

estratégica para alocação de recursos, sendo que o primeiro destaca a necessidade 

desta gestão de forma integrada, enquanto o segundo se preocupa com a cobertura do 

passivo atuarial. 

 

5.2.2. Política de ALM 

 

Ao passo que nas instituições financeiras observa-se a estrutura de um Comitê 

de Gestão dos Ativos e Passivos – ALCO ou Comitê Financeiro que define as 

metodologias, aprova as políticas, limites e cenários de análises, e verifica-se o 

alinhamento de estratégia, nas entidades de previdência complementar, nota-se que a 

ALM norteia a Política de Investimentos, observados os critérios estabelecidos pelo 

Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC. 

 

 

 

 



132 
 

5.2.3. Relevância da ALM 

 

Percebe-se que o papel da ALM é fundamental às instituições independente da 

sua natureza, se financeira ou não financeira, uma vez que viabiliza melhor 

gerenciamento dos ativos e passivos no tempo e, por conseguinte, otimiza o resultado. 

 

5.2.4. Tipos de Modelos e Abordagens Numéricas Adotados 

 

No caso de bancos, consideram-se as exigências do BACEN para estruturar os 

dados de suas operações ativas e passivas nos modelos, enquanto que os fundos de 

pensão consideram a composição das suas carteiras de acordo com a Política de 

Investimentos e o passivo atuarial. 

Para simulação de cenários, ambos partem do ALM determinístico até obter a 

otimização pelo estocástico em que é possível realizar estudos de acordo com cada 

objetivo, além de realizar testes de estresse. 

 

5.2.5. Elementos Fundamentais ao Modelo de ALM 

 

As alternativas “(a) Multiperiodicidade (previsão de acontecimentos)”, “(b) 

Considerações simultâneas dos ativos e passivos” e “(f) Restrições legais e políticas” 

da quinta questão do formulário estruturado foram selecionadas por unanimidade entre 

os participantes da pesquisa como elementos fundamentais ao Modelo de ALM. 

Como novo apontamento para o segmento bancário, identificou-se o cash like e 

a rentabilidade dos ativos e passivos. 

De outro modo, notou-se o custo administrativo e alongamento da carteira pela 

renda fixa para o Modelo de ALM relativo à entidade de previdência complementar. 

 

5.2.6. Dados Apreendidos para a Implantação de um Modelo de ALM 

 

Em relação aos dados apreendidos para a implantação de um Modelo de ALM, 

as alternativas da sexta questão do formulário estruturado que mais se destacaram 

entre os participantes da pesquisa foram a “(a) identificação dos ativos que a 

instituição pode investir potencialmente”, “(b) estimativa do retorno desses ativos”, 
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“(h) restrições legais pertinentes”, “(i) parâmetros usados no desenvolvimento das 

restrições de liquidez” e “(j) restrições políticas adotadas pela instituição”. 

Além destes, os especialistas que atuam em banco assinalaram a “(c) estimativa 

dos ganhos de capital ou perdas em função do momento em que a instituição detém os 

ativos”, “(d) identificação dos passivos que o banco pode vender potencialmente” e 

“(e) estimativa dos custos desses passivos”. 

 

5.2.7. Restrições para a Implementação 

 

Nota-se que a grande barreira enfrentada para a implementação da ALM 

começa no tratamento dos dados e especificação da ferramenta para ambos os casos. 

Outro fator culminante é o apoio da alta gestão, entendimento do que se trata esta 

matéria, a formação da equipe, interpretação do conteúdo gerado e o impacto das 

decisões que emanam a partir deste. 

 

5.2.8. Elementos Essenciais para o Êxito da Implantação da ALM e Eventuais 

Impasses 

 

Visto como as questões do formulário estruturado de número oito, nove e dez, 

que tratam do Êxito na Gestão de Ativos e Passivos, Impacto Obtido e Adoção da 

Cultura de ALM, respectivamente, e buscam apresentar os Elementos Essenciais para 

o Êxito da Implantação da ALM e Eventuais Impasses notados pelos participantes 

desta pesquisa, os relatos correspondentes foram transportados para a ferramenta de 

nuvem de palavras TagCrowd no intuito de demonstrar através das Figuras 9 e 10 as 

palavras que mais se destacaram em seus segmentos.  

 

5.2.8.1 Elementos Essenciais para o Êxito da Implantação da ALM e Eventuais 

Impasses - Segmento Bancário 

  

Em relação ao Êxito na Gestão de Ativos e Passivos, a compreensão da 

dinâmica do banco, seus produtos e os instrumentos financeiros são pontos cruciais 

para dar início ao projeto de ALM nas instituições financeiras. Posteriormente, este 

projeto deve estar suportado pela alta administração, para fins de provimento de 

recursos, facilitar a disseminação desta cultura no interior da instituição e viabilizar 
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melhor comunicação entre as áreas, tendo em vista a possibilidade de projetar 

resultado a partir dos dados conciliados gerados pela contabilidade, mudar o rumo da 

estratégia e torná-lo produtivo. 

Quanto ao Impacto Obtido, conta com equipe multidisciplinar para elaboração 

do projeto de ALM, em especial de Finanças, Gestão e Tecnologia da Informação; 

torna-se uma unidade central das finanças de um banco que se correlaciona com as 

áreas comercial, negócios, crédito, captação e tesouraria; gera maior conforto e 

segurança nas decisões por meio das simulações de cenários e projeções, impactando 

nos prazos, melhor gestão financeira, planejamento, direcionamento de políticas e 

minimização de riscos. 

No entanto, a Adoção da Cultura de ALM no interior destas instituições sofre 

com o desconhecimento do poder e finalidade da ferramenta, e, por conseguinte, 

carece de ações que a promovam por meio de apresentações, incentivos atrelados à 

meta, e/ ou treinamento ao corpo de diretoria, gerentes e demais colaboradores por 

meio de agentes multiplicadores de conhecimento, que pode ser externo, a própria 

equipe de ALM ou grupo de trabalho formado para este fim. 

 

Figura 9 - Elementos Essenciais para o Êxito da Implantação da ALM e Eventuais Impasses -  
Segmento Bancário. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora com recurso da ferramenta TagCrowd, 2015. 

 

5.2.8.2 Elementos Essenciais para o Êxito da Implantação da ALM e Eventuais 

Impasses - Segmento Fundo de Pensão 

 

Sob a ótica dos participantes da pesquisa atuantes em entidades de previdência 

complementar, o Êxito na Gestão de Ativos e Passivos está intimamente ligado ao 

processo de governança, à existência de um comitê que delibera sobre este assunto, ao 

preparo dos profissionais e disponibilidade de ferramenta. Discorrem a respeito do 

acompanhamento da carteira, monitoramento dos riscos previdenciais, de mercado e 
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liquidez, e integração das áreas de investimento e atuarial. De igual modo, destacam o 

patrocínio da alta administração, embora haja determinação para Política de 

Investimentos baseada em estudos de ALM. 

O Impacto Obtido na Implantação da ALM pôde ser observado no 

comportamento das carteiras que ficaram mais adaptadas ao passivo das fundações ao 

longo do tempo, suportado por estudos que promoveram a melhor alocação da carteira 

e decisões fundamentadas com um cuidado especial sobre os riscos envolvidos nas 

operações. 

Neste segmento, a Adoção da Cultura de ALM possui maior receptividade, 

uma vez que foi comprovada a necessidade deste estudo tangente ao objetivo do plano 

e seu assistido, e demonstrada a eficácia ao embasar melhor as decisões de 

investimento.  

 

Figura 10 - Elementos Essenciais para o Êxito da Implantação da ALM e Eventuais Impasses - 
Segmento Fundo de Pensão. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora com recurso da ferramenta TagCrowd, 2015. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O avanço do mercado global e sua volatilidade desafiaram as instituições 

financeiras, como bancos, e tardiamente, entidades de previdência complementar 

(fundos de pensão), corretoras de seguros, investidores, entre outras instituições, a 

saberem gerir seus recursos e lidarem com constantes riscos, e, portanto, a se 

prevenirem ante as ameaças de crise.  

Deste modo, surgiu a ALM, modelo de gerenciamento de ativos e passivos, 

amplamente difundido internacionalmente, contudo, que passou a ser discutido no 

âmbito nacional. No entanto, entende-se por ativos os “recursos”, e passivos as 

“obrigações” financeiras, que uma instituição detém e/ ou pode investir 

potencialmente. Assim, tem-se a capacidade de conjeturar panoramas, de modo que 

auxilie na decisão prudencial, formulação de políticas e estratégias em prol da 

estabilidade institucional. 

Em consonância ao problema da pesquisa, os recursos gerenciais que 

promovem a implantação da ALM e que transversalmente evitam futuros problemas 

no interior das instituições financeiras brasileiras são: apoio da alta gestão; 

compreensão a respeito do tema; formação da equipe; existência de um comitê que 

delibera sobre este assunto; integração das áreas relacionadas; melhoria dos controles 

internos; mapeamento de todos os ativos e passivos da instituição (em termos de 

volume, montante e vencimento); tratamento dos dados; especificação da ferramenta; 

análise das diferenças (gap ou mismatch), ou seja, descasamentos; e criação de uma 

política para medidas em relação à exposição, por exemplo. 

Como objetivo do estudo, é observável identificar a forma em que as 

instituições financeiras brasileiras estão se organizando para estruturar a gestão de 

ativos e passivos. Destaca-se que, referente ao segmento bancário, ainda está em fase 

de desenvolvimento; e o mesmo, estrutura-se por exigências do BACEN à luz das 

orientações dos Acordos de Basiléia, tangente ao gerenciamento de capital e riscos 

(crédito, mercado e liquidez); e envolve grupos interdisciplinares, com representantes 

da área financeira (tesouraria, captação, crédito, contabilidade e controladoria), TI e 

planejamento.  

Em relação ao segmento fundos de pensão, este se encontra melhor 

implantado, se comparado ao segmento anterior, uma vez que foi comprovada a 

necessidade deste estudo inerente ao objetivo do plano e seu assistido, e demonstrada a 
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eficácia ao embasar melhor as decisões de investimento, segundo os critérios 

estabelecidos pelo órgão normatizador, e notou-se que a implantação da ALM, 

facilitou a comunicação entre as áreas de investimento e atuarial. 

Conclui-se que os relatos convergem com a literatura levantada, e que o tema 

ALM é relevante, posto que tenha por potencialidade, propiciar a descoberta de 

vulnerabilidades econômicas e financeiras de uma instituição, além de mitigar seus 

riscos. E complementarmente, possibilitará novos conhecimentos acerca desta gestão, 

e do processo de implantação nas instituições financeiras brasileiras, principalmente 

no segmento bancário, visto que é recente no País.  

Esta pesquisa teve por limitações, não tratar sobre outros segmentos no estudo 

de caso, como por arquétipo, corretora de seguros, e não abordou modelagens 

computacionais contextualizadas ao mercado nacional. Todavia, espera-se que haja 

maiores investimentos em estudos sobre a temática, inclusive, correlacionadas às 

limitações apontadas. Sendo assim, motiva-se a difusão desta no cenário brasileiro, e a 

adoção do modelo nos ambientes institucionais e por demais investidores. 
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APÊNDICE I 

 

Questionário 1 - Identificação e Caracterização dos Participantes da Pesquisa  

 

Título do Projeto: Gestão de Ativos e Passivos: um estudo de casos múltiplos sobre as 
instituições financeiras brasileiras. 
 
Situação Problema: Quais recursos gerenciais promovem a implantação da ALM e que 
transversalmente evitam futuros problemas no interior das instituições financeiras 
brasileiras? 
 
Objetivo Geral: Investigar de que forma as instituições financeiras brasileiras estão se 
organizando para estruturar a Gestão de Ativos e Passivos – ALM.  
 
Objetivos Específicos: Realizar um levantamento bibliográfico acerca da Gestão de 
Ativos e Passivos – ALM; Desenvolver um estudo de caso sobre ALM, embasado na 
realidade das instituições financeiras brasileiras, a partir do relato dos participantes da 
pesquisa; Apresentar os elementos essenciais para o êxito da implantação da ALM nas 
instituições financeiras brasileiras e eventuais impasses. 
 
Nome  
Telefone  
Correio 
Eletrônico 

 

Idade 
 

(   ) 20 a 29 anos 
(   ) 30 a 39 anos 
(   ) 40 a 49 anos 

(   ) 50 a 59 anos 
(   ) > 60 anos 

Sexo (   ) Feminino (   ) Masculino 

Escolaridade 
 

(   ) Ensino Superior 
(   ) Pós-Graduação Lato Sensu/ 
MBA 
(   ) Mestrado 

(   ) Doutorado 
(   ) Pós-Doutorado 

Formação (   ) Administração 
(   ) Ciências Atuariais 
(   ) Ciências Contábeis 

(   ) Ciências Econômicas 
(   ) Engenharia 
(   ) Outros - Especificar: 
 

Instituição em que 
atua 

(   ) Pública 
 

(   ) Privada 

Tipo (   ) Agência de Fomento 
(   ) Banco Comercial 
(   ) Banco de Desenvolvimento 
(   ) Banco de Investimento 

(   ) Banco Múltiplo 
(   ) Caixa Econômica 
(   ) Outros - Especificar: 

Cargo  
Tempo de atuação 
em ALM  

 

(   ) Autorizo a divulgação desses dados em meio acadêmico e científico, 
desde que seja mantido o sigilo da minha identificação. 
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APÊNDICE II 

 

Questionário 2 - ALM 

 

Título do Projeto: Gestão de Ativos e Passivos: um estudo de casos múltiplos sobre as 
instituições financeiras brasileiras. 
 
 

Por gentileza, responda às seguintes questões:  

 

1- O que você compreende, resumidamente, sobre a Gestão de Ativos e Passivos – 
ALM? 
 

2- Como é estruturada a política de ALM na instituição em que atua/ atuou? 
 

3- Do seu ponto de vista, qual é a relevância de uma instituição financeira implantar 
um Modelo de ALM? 
 

4- Quais tipos de modelos e/ ou abordagens numéricas foram adotados por sua 
instituição, para resolver problemas de ALM?  
 

5- Quais itens abaixo estão sendo adotados, no Modelo de ALM da instituição 
financeira em que você trabalha ou presta consultoria? Marque com um X (uma ou 
mais alternativas): 
 

(a) Multiperiodicidade (previsão de acontecimentos): mudança da margem de lucro da 
taxa de rendimento ao longo do tempo, custos da transação associados à venda de 
ativos antes do vencimento, e a sincronização dos fluxos de caixa ao longo do 
tempo combinando o vencimento dos ativos às saídas esperadas de caixa. 

(b) Considerações simultâneas dos ativos e passivos para satisfazer os princípios 
básicos de contabilidade, e para combinar a liquidez dos ativos e passivos. 

(c) Custos transacionais que incorporam as taxas de corretagem e outras despesas 
incorridas na compra e venda de valores mobiliários. 

(d) Incerteza dos fluxos de caixa que incorporam as incertezas inerentes às retiradas e 
depósitos (ou seja, assegurar que a estrutura da carteira de ativos bancários 
corresponda a estas reivindicações). 

(e) Incorporação das taxas de juros incertas no processo de tomada de decisões para 
evitar decisões de crédito e de financiamento que possam vir a ser prejudiciais para 
o bem-estar financeiro da instituição. 

(f) Restrições legais e políticas apropriadas ao ambiente operacional da instituição. 
(g) Outros. 

Especifique:_______________________________________________________. 
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6- Quais foram os dados apreendidos para implantação do Modelo de ALM? Marque 
com um X (uma ou mais alternativas): 
 

(a) identificação dos ativos que a instituição pode investir potencialmente 
(b) estimativa do retorno desses ativos 
(c) estimativa dos ganhos de capital ou perdas em função do momento em que a 

instituição detém os ativos  
(d) identificação dos passivos que o banco pode vender potencialmente 
(e) estimativa dos custos desses passivos 
(f) taxa de retirada dos depósitos  
(g) custo ponderado estimado de fundos para determinar a taxa de desconto 
(h) restrições legais pertinentes 
(i) parâmetros usados no desenvolvimento das restrições de liquidez  
(j) restrições políticas adotadas pela instituição 
(k) estimativas da distribuição marginal dos recursos estocásticos 
(l) penalidades unitárias incorridas com a escassez ou excesso nas restrições 

estocásticas 
(m) Outros. 

Especifique:_______________________________________________________. 
 

7- Quais foram as restrições encontradas antes, durante e após a implantação de um 
modelo de ALM, na instituição em que atua/ atuou? 
 

8- Quais elementos garantiram êxito a sua instituição, na gestão de seus ativos e 
passivos? 
 

9- Qual foi o impacto obtido pela implantação de um Modelo de ALM na instituição 
em que atua/ atuou? 
 

10- Em sua opinião, há dificuldades para a adoção da cultura de ALM nas instituições 
financeiras brasileiras? Justifique. 

 

 

 

 

 

Grata pela participação!!! 
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APÊNDICE III 

 

Minicurrículo dos Participantes da Pesquisa 

 

• Participante 1 – P1 
 
Atua há catorze anos no mercado financeiro nacional.  Em 2008, ingressou como 
Gestor dos Ativos dos Planos de Benefício Definido – BD e Contribuição Definida – 
CD em uma Entidade Aberta de Previdência Complementar – EAPC. Na mesma 
instituição, atuou como Economista em 2012 e, desde 2013, exerce a função de 
Gerente de Risco. Possui certificações internacionais na Área de Finanças. Também 
atua como professor de cursos de graduação e pós-graduação lecionando Matemática 
Financeira e Economia Monetária. 
 

• Participante 2 – P2 
 
Quinze anos de experiência profissional na mesa de trading [negociação] da 
Tesouraria e Gestão de Ativos e Passivos – ALM em bancos comerciais nacionais e 
internacionais; experiência na Gestão de ALM em Renda Fixa, livros proprietários e 
comerciais; experiência nos mercados locais proprietários e trading de fluxo de 
cliente; experiência na precificação em transações relacionadas ao cliente. 
 

• Participante 3 – P3 
 
Possui as certificações profissionais Financial Risk Manager – FRM [Gerente de 
Risco Financeiro] e Certificate in Quantitative Finance – CQF [Certificado em 
Finanças Quantitativas]. Trabalhou em diversas instituições bancárias e em fundos de 
pensão, desenvolvendo atividades ligadas à Gestão de Risco de Crédito, de Mercado e 
de Gerenciamento de Ativos e Passivos. 
 

• Participante 4 – P4 
 
Carreira de vinte e sete anos em bancos comerciais, onde exerceu cargos de 
superintendente nas áreas de Planejamento e Controladoria; atualmente, consultor e 
instrutor de cursos na área de Gestão Bancária. Experiência e especialização em 
Processos e Sistemas de Avaliação Gerencial de Resultados em bancos nas diferentes 
dimensões: avaliação dos negócios das áreas Comerciais, das Mesas de Operações na 
Tesouraria, dos eventos na unidade Institucional e da performance corporativa; 
processos e sistemas de informações para ALM em bancos, considerando 
metodologias de precificação interna de recursos, modelagem de gerenciamento da 
liquidez, estrutura e precificação do funding, montagem das posições de Tesouraria e 
estruturais, bem como a organização do Asset and Liability Committee – ALCO 
[Comitê de Gestão dos Ativos e Passivos]; gerenciamento de projetos de Management 

Information System – MIS [Sistema de Informação Gerencial – SIG] para traders e 
gestores da Tesouraria, e para officers e hierarquia da Área Comercial. 
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• Participante 5 – P5 
 
Desde 2001, Diretor Técnico responsável pelo Segmento Previdência em Consultoria. 
Coordenação da equipe que presta atendimento final ao cliente como a coordenação 
técnica e operacional para o segmento. Desenvolvimento de projetos para ALM, 
política de investimentos, precificação de ativos, reestruturação de carteiras de 
investimentos, definição de perfis de investimentos, análise de spread mínimo, análise 
de solvência, análise de liquidez, responsável pelo trabalho de advisory (apoio às 
decisões estratégicas e táticas de fundos de pensão através de participação em comitês 
de investimentos), definição de benchmarks, processo de seleção e avaliação de 
gestores. Responsável pelo compliance perante legislação, regulamentos e Políticas de 
Investimento. Responsável técnico pelo trabalho de consultoria atuarial (avaliação, 
demonstrativo atuarial, testes de aderência, Instruções Normativas, fluxo de caixa, 
solvência e liquidez). 
 

• Participante 6 – P6 
 
Possui certificações pela New York University em Asset Management [Gestão de 
Ativo], pela Texas University em Bank Management [Gestão Bancária], e pela 
Toronto University, Canadá, em Gestão de Riscos e pela Chartered Financial Analyst 

– CFA norte-americana. Representante da Securities and Futures Authority – SFA de 
Londres e Canadian Securities Institute – CSI, canadense. Experiência profissional 
como gerente de Fundos de Investimentos em Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários – DTVM; analista na área de ALM em Fundo de Pensão dos funcionários 
de uma instituição financeira brasileira e mais de dez anos ministrando cursos na área 
de Finanças. Atuou por três anos no mercado financeiro canadense em empresa de 
consultoria para Asset Management, incluindo Royal Bank of Canada – RBC e Bank of 

Montreal – BMO. Autor de artigos publicados e apresentados em Congressos no 
Brasil, Europa, México e Estados Unidos da América – EUA. Co-autor de livros a 
respeito de Finanças Corporativas, Gestão de Investimentos e Fundos editados no 
Brasil. Prêmio Excelência Técnica da Associação Brasileira de Previdência Privada – 
ABRAPP. Atualmente, é gerente de ALM de um banco comercial brasileiro de grande 
porte. 
 

• Participante 7 – P7 
 
Possui a certificação internacional Chartered Financial Analyst – CFA. Diretor de 
uma empresa de consultoria especializada na Gestão de Riscos Corporativos. 
Responsável pelas soluções de gestão de Basiléia, Risco de Mercado e Liquidez, assim 
como Reputacional, que abrange risco de imagem de instituições financeiras para 
clientes e investidores. 
 

• Participante 8 – P8 
 
Funcionário de um banco de desenvolvimento brasileiro desde 2006, em 2008 tornou-
se gerente da Divisão de Processos do Departamento de Micro e Pequenas Empresas. 
Em 2010, assumiu a Gerência de Divisão de Tesouraria e, em 2011, assumiu a 
Gerência Geral de Administração Financeira, sendo responsável pela Mesa de 
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Operações, Tesouraria, Gestão do Passivo, Gestão de Funding e Relação com 
Investidores. Antes de ingressar no banco, trabalhou em uma empresa brasileira 
produtora de aço de 2001 a 2006 como controller, e em uma indústria de produtos 
alimentícios como analista financeiro entre 1999 e 2000. Atualmente, leciona em 
Curso de Master of Business Administration – MBA [Especialização em 
Administração de Negócios Lato Sensu] de Finanças na cadeira de Tesouraria e 
Câmbio. 
 

• Participante 9 – P9 
 
Participou da implementação da Gestão de Risco de Mercado na área internacional e 
ALM nas operações de um grande banco comercial brasileiro. Foi um dos autores de 
artigo vencedor de prêmio da Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar – PREVIC sobre Supervisão Baseada em Riscos em Fundos de Pensão. 
Atuou como gerente da área de Modelagem de Instrumentos Financeiros na Diretoria 
de Riscos do referido banco. Atualmente, é Gerente Executivo na Diretoria de 
Planejamento do Fundo de Pensão dos funcionários desta instituição financeira onde 
desenvolveu o modelo de ALM e Risco de Liquidez. 
 

• Participante 10 – P10 
 
Gerente de Investimentos em uma Entidade Fechada de Previdência Complementar – 
EFPC. Experiência de quinze anos na Análise de Operações de Renda Fixa e Variável/ 
Derivativos. Certificado em Gestão de Investimentos pelo Instituto de Certificação dos 
Profissionais de Seguridade Social – ICSS e Certificação Profissional da Associação 
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA - Série 20 
- CPA-20 em Investimentos. 

 


