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Bibliotema  

Gestão de ativos num ambiente de taxas 

de juro zero

1. O contexto: a estagnação secular? 

Em março de 1939, um dos mais prestigiados economistas do seu tempo, o 

Professor Alvin Hansen, num discurso no encontro anual da American 

Economic Association intitulado “Economic Progress and Declining 

Population Growth”, afirmava, reportando-se à situação económica do final 

dos anos trinta do século XX: “Esta é a essência da estagnação secular, 

recuperações ténues que morrem na sua infância e depressões que se alimentam 

de si mesmas e criam um núcleo duro e aparentemente inamovível de 

desemprego” (Hansen, 1939, p.4).  

Hansen defendia que os EUA estariam a passar por um período intermédio, após a era de crescimento e 

expansão do século XIX, e apontava, desde logo, uma enorme alteração que a década de 30 estava a evidenciar: 

de um aumento da população em 16 milhões de pessoas na década de 20, ter-se-ia assistido a uma redução do 

crescimento para metade na década seguinte e as previsões apontavam para um aumento de menos de um 

terço na década de 40 (Hansen, 1939, p.2).  

Para combater a estagnação secular que se adivinhava, Hansen 

identificou a importância do investimento  

público, gerador de emprego e indutor de um processo que  

culminaria na capacidade da economia em atingir o pleno emprego. 

E justificava essa necessidade porque o sistema capitalista “nunca 

foi capaz de assegurar um razoável pleno emprego ou alcançar o  

rendimento real potencial sem efetuar despesas de investimento  

significativas” (Hansen, 1939, p.5). Ora, a tendência para a redução 

do crescimento populacional estaria a condicionar negativamente o 

investimento privado, notavelmente a nível da construção  

residencial (Hansen, 1939, p.8), pressão essa que aumentava com a 

inexistência de novos territórios para descobrir. 
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Até Larry Summers voltar a dirigir os holofotes da investigação económica para o tema da estagnação, o  

“monstro” permaneceu escondido, exceto para os economistas neomarxistas, curiosamente muitos deles  

norte-americanos.  

Em novembro de 2013, na conferência anual do Fundo Monetário Internacional, Larry Summers, numa  

intervenção que titulou de “US Economic Prospects: Secular Stagnation, Hysteresis, and the Zero Lower Bound”, não só 

relançou o debate, como o centrou na discussão, mais intensa, em torno da política monetária e das medidas 

não convencionais de política monetária que foram progressivamente adotadas em vários pontos do globo.  

Summers centrou o debate em três vertentes: a dificuldade da política económica em atingir múltiplos objetivos, 

nomeadamente um crescimento adequado, uma boa utilização da capacidade produtiva e a estabilidade  

financeira; o que, por sua vez, está muito relacionado com a descida da taxa de juro real de equilíbrio e, por  

último, a necessidade de diferentes abordagens a nível das políticas económicas. 

Gerou-se entretanto um debate muito interessante, nomeadamente com Paul Krugman e Ben Bernanke, sem 

que nenhum destes economistas exclua a possibilidade de o mundo estar a enfrentar o fenómeno da 

estagnação secular e com alguma convergência na caraterização dos fatores que os levam a admitir tal 

circunstância: a armadilha da liquidez, a trajetória descendente da taxa de juro real de equilíbrio e as alterações 

nos fundamentais da economia (e na demografia) que implicam uma menor procura agregada face ao passado. 

Deste modo, a manutenção por longo período de taxas de juro nominais próximas de zero por cento, ou mesmo 

negativas, num contexto em que o crescimento dos preços insiste em situar-se abaixo dos níveis de referência da 

maioria dos bancos centrais, coloca um desafio relevante à gestão de ativos.    

 

2. A gestão de ativos neste cenário 

As taxas de rendibilidade evidenciam um já muito longo movimento de descida, que no caso dos mercados 

norte-americano e alemão, por exemplo, remonta a 1981.  

A diminuição das taxas de rendibilidade num segmento, o da dívida pública, especialmente relevante para as 

carteiras de investimento dos bancos centrais foi permitindo ganhos de capital significativos. Contudo, coloca 

agora riscos para o futuro, sobretudo quando parte substancial da curva de rendimentos dos mercados core da 

área do euro apresenta taxas de rendibilidade negativas.    

Analisemos a situação da carteira de negociação do Banco.  

O valor de mercado da carteira de negociação do Banco era, no final de 2015, de aproximadamente 17.87 mil 

milhões de euros, dos quais 13.12 mil milhões (cerca de 73.4%) se encontravam aplicados em títulos de dívida 

pública da zona euro, estando os restantes 4.75 mil milhões aplicados em moeda estrangeira1.    

Acontece que na Alemanha as taxas de rendibilidade são negativas até ao prazo de sete anos (cinco anos em 

França), o que significa que somente descidas muito consideráveis dos yields, dificilmente antecipadas mesmo 

num contexto de estagnação secular, poderão proporcionar ganhos de capital nestes ativos.  

  

 
1 Fonte: Relatório do Conselho de Administração: Atividade e Contas 2015, Banco de Portugal. 
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Este cenário aconselha a uma análise da possibilidade de diversificação da carteira de investimentos, procurando 

investimentos noutras classes de ativos, por forma a mitigar os riscos supracitados. À semelhança do que é 

efetuado noutros bancos centrais, pode-se ponderar, por exemplo, o investimento em ações, em classes de 

ativos e mercados criteriosamente escolhidos e que permitam esperar efetivos ganhos de diversificação para a 

rendibilidade da carteira do Banco.  

Ao invés, caso os yields subam, as carteiras podem registar perdas avultadas, pelo que o risco associado aos  

investimentos em títulos de dívida pública é, face aos atuais níveis das taxas de rendibilidade, muito significativo. 

Refira-se, a este propósito, que na sequência da eleição de Donald Trump para a Presidência dos EUA assistiu-se 

a um significativo aumento das taxas de rendibilidade nos principais mercados, admitindo-se que o movimento 

de subida possa já ter começado. 

As possíveis estratégias para mitigar os efeitos de uma eventual reversão do movimento longo de descida das  

taxas de juro do mercado passam pela redução da duração da carteira, ou ainda pela implementação de hedging 

do risco, o que poderá ser efetuado, nomeadamente, através da utilização de instrumentos derivados, i.e., con-

tratos de futuros de títulos de dívida pública soberana.  

3. Conclusão 

O contexto atual de baixas taxas de juro, de zero por cento ou mesmo negativas, e os indícios não negligenciáveis 

de que algumas economias avançadas poderão estar a enfrentar o fenómeno da estagnação secular colocam 

sérios desafios à gestão de ativos, em geral, e dos bancos centrais, em particular.  

Estes desafios exigirão de todos um esforço de imaginação, na procura de novas soluções para problemas 

também novos, de diversificação dos métodos de gestão e instrumentos utilizados. 

DMR, janeiro de 2017



 4  Newsletter Biblioteca • janeiro 2017 

 

Bibliotema • Destaques  
KRIPPNER, Leo 

Zero lower bound term structure 

modeling: a practitioner's guide 

New York: Palgrave Macmillan, 2015. 409 p. 

ISBN 978-1-137-40832-7 

 

 

Leo Krippner oferece-nos neste livro 

um guia para analisar ambientes de 

zero lower bound (ZLB). Ao longo desta 

obra, o autor aborda como desenvol-

ver e aplicar modelos de análise, tais 

como Gaussian Affine Term Structure 

Models (GATSMs). 

Acima de tudo, este livro pretende 

oferecer ao leitor um enquadramento 

teórico com vista a analisar os 

desafios com que se deparam os 

bancos centrais e todos os 

intervenientes financeiros no atual 

ambiente de zero lower bound. 

 

 

 

 

 

 

Uma vez que as taxas de juro próximo 

de zero são um fenómeno 

praticamente sem precedentes 

históricos, a análise do seu impacto 

por parte dos bancos centrais é uma 

prática recente. Ao fornecer estas 

ferramentas, o autor pretende que os 

leitores possam tomar decisões 

conscientes em ambientes de taxas 

de juro próximas de zero. 

A vertente prática aliada a uma boa 

fundamentação teórica tornam este 

livro imprescindível para quem quer 

acompanhar a política monetária e o 

contexto de ZLB. 

 

 

 

 

 

SATCHELL, Stephen, ed. lit. 

Asset management: portfolio 

construction, performance and 

returns 

Cham: Palgrave Macmillan, 2016. 369 p. 

ISBN 978-3-319-30793-0 

 

Este livro reúne 14 artigos editados 

anteriormente no Journal of Asset 

Management e selecionados com vista 

a responder a diferentes aspetos da 

gestão de ativos. Os vários autores 

que participam neste volume coletivo 

oferecem perspetivas diferentes, não 

só ao nível das temáticas abordadas 

mas também das regiões estudadas, 

incluindo os principais mercados 

europeus e asiáticos. 

Os principais objetivos deste livro são 

dar resposta aos desafios 

colocados no dia-a-dia da gestão de 

ativos financeiros, assim como servir 

de suporte à tomada de decisão. 

 

 

 

Os autores abordam estratégias de 

investimento, gestão de carteiras de 

títulos e diferentes perspetivas de 

otimização. 

Adicionalmente, neste livro são 

também analisadas as melhores 

práticas de governança dos fundos de 

pensões e a ótica dos investidores. 

Uma leitura imprescindível para 

quem atua na área de gestão de 

ativos, gestão de fundos de pensões, 

gestão de risco e Exchange Traded 

Funds (ETFs). 

 

 

  

http://nyron.bportugal.pt/nyronweb/Library/Catalog/winlibimg.aspx?skey=9F063592FBE646B3A9A762BFFD751D3B&doc=144101&img=12152&save=true
http://nyron.bportugal.pt/nyronweb/Library/Catalog/winlibimg.aspx?skey=9F063592FBE646B3A9A762BFFD751D3B&doc=153666&img=23829&save=true
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CONARD, Edward 

The upside of inequality: how 

good intentions undermine the 

middle class 

New York: Portfolio / Penguin, 2016. 311 p. 

ISBN 978-1-59523-123-9 

The upside of inequality visa 

desmistificar a desigualdade de 

rendimentos e mostrar o seu lado 

positivo: crescimento acelerado e 

prosperidade para todos.  

Edward Conard foca-se na desigual-

dade de rendimentos e nos esforços 

que os diferentes governos têm 

realizado com vista a colmatar tal 

desigualdade.  

 

No entanto, segundo a visão do 

autor, a obsessão em combater a 

desigualdade de rendimentos 

através da sua redistribuição tem 

prejudicado os incentivos que os 

indivíduos possuíam anteriormente e 

que os levava a apostarem na sua 

formação e no seu desenvolvimento 

com vista a um aumento do seu 

rendimento. Tal situação agride a 

sociedade como um todo e não 

apenas os 1% mais ricos. 

Com este livro, o autor pretende 

analisar as causas da desigualdade de 

rendimentos, os mitos à sua volta e o 

caminho que temos à nossa frente. 

 

 

 

 

HARFORD, Tim 

Messy: how to be creative and 

resilient in a tidy-minded world 

London: Little, Brown, 2016. 327 p. 

ISBN 978-1-4087-0676-3 

Tim Harford apresenta-nos neste 

livro algumas dicas para nos 

tornarmos mais criativos. Segundo a 

opinião do autor, a criatividade 

acontece quando nos libertamos da 

organização e do planeamento 

excessivos. Devemos adotar a 

desorganização, a improvisação e a 

desordem para que possamos 

libertar toda a nossa criatividade.  

As conclusões deste livro derivam de 

estudos realizados nas áreas de 

neurociência, psicologia e ciências 

sociais. Ao longo desta obra 

encontramos uma ligação entre 

desorganização e sucesso, assim 

como as mais-valias e os benefícios 

do caos e da desordem no processo 

criativo. Para o autor, a organização 

e a metodologia são hoje os grandes 

travões à inovação. 

 

 

 

 

 

 

Cada um dos seus nove capítulos 

aborda uma vertente diferente da 

desorganização e do caos e mostra 

como cada uma delas pode levar a 

um caminho de criatividade e 

resiliência.  

Tim Harford, autor de sucessos como 

“O Economista Disfarçado” ou 

“Adapte-se” mostra neste livro 

simples e direto que não existe 

nenhum mal em sermos um pouco 

desorganizados, muito pelo 

contrário.

http://nyron.bportugal.pt/nyronweb/Library/Catalog/winlibimg.aspx?skey=9F063592FBE646B3A9A762BFFD751D3B&doc=154029&img=24401&save=true
http://nyron.bportugal.pt/nyronweb/Library/Catalog/winlibimg.aspx?skey=9F063592FBE646B3A9A762BFFD751D3B&doc=153981&img=24360&save=true
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308p. 

ISBN 978-1-85788-648-1 
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dinheiro e ele desapareceu 
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215p. 

ISBN 978-989-666-140-3 

 

 

GOWLAND, David 

Britain and the European 
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London: Routledge, 2017, 411p. 

ISBN 978-1-138-82510-9 

 

  

http://nyron.bportugal.pt/NYRONweb/Library/Catalog/winlibsrch.aspx?&cap=1,2,3&pesq=3&ctd=on&c1=on&c2=on&c3=on&arqdigit=off&bo=0&var2=Governing failure&doc=147828
http://nyron.bportugal.pt/NYRONweb/Library/Catalog/winlibsrch.aspx&pesq=3&ctd=on&c1=on&c2=on&c3=on&arqdigit=off&bo=0&var2=Hall of mirrors&doc=148287
http://nyron.bportugal.pt/NYRONweb/Library/Catalog/winlibsrch.aspx?&cap=1,2,3&pesq=3&ctd=on&c1=on&c2=on&c3=on&arqdigit=off&bo=0&var2=A l%u00f3gica do dinheiro&doc=148280
http://nyron.bportugal.pt/NYRONweb/Library/Catalog/winlibsrch.aspx?&cap=1,2,3&pesq=3&ctd=on&c1=on&c2=on&c3=on&arqdigit=off&bo=0&var2=O decl%u00ednio do Ocidente: &doc=148162
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Análise de recursos eletrónicos 

 

Federal Reserve Bank of St. Louis 

https://fred.stlouisfed.org/ 

 

O FRED é um website do Federal Reserve 

Bank of St. Louis, dedicado à divulgação 

de dados económicos com o objetivo 

de promover a literacia económica e 

fomentar a investigação nesta área. 

Nesta página é possível realizar 

diferentes pesquisas bem como 

descarregar dados e gráficos. Possui 

inúmeros documentos de trabalho, 

publicações diversas e outros 

conteúdos relacionados com a 

economia americana e não só.  

A título de exemplo, é possível 

encontrar dados sobre Portugal,  

relacionados neste caso com o PIB 

(https://fred.stlouisfed.org/series/CLV

MNACSCAB1GQPT), assim como de 

outros países da União Europeia. Os 

gráficos apresentados podem ser 

descarregados e editados online.  

Este é um website bastante intuitivo e 

compatível com dispositivos móveis: 

possui as respetivas aplicações para 

IOS e Android. 

A partir deste website também é 

possível aceder a outras ferramentas e 

bases de dados de interesse, tais como 

FRASER Discover Economic History 

(https://fraser.stlouisfed.org/), que 

pretende promover o acesso e a 

preservação dos dados relacionados 

com a história económica, em 

particular a história do Federal Reserve 

System, e ALFRED Archival Economic 

Data (https://alfred.stlouisfed.org/), 

uma base de dados dedicada a 

fornecer dados económicos históricos. 
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