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O documento “Capital requirements for banks’ equity investments in funds” (em 

português, “Os requisitos de capital para investimentos dos bancos no capital de 

fundos”) apresenta o quadro final de políticas do Comité de Basiléia para o cálculo 

dos requisitos de capital para investimentos de capital dos bancos em fundos, e textos 

para o documento final (cuja aplicação começará a 01 de Janeiro de 2017), após a 

publicação do documento de consulta, em Julho de 2013.  

 

O documento em análise foi elaborado no sentido de esclarecer o tratamento 

existente no Basileia II sobre a exposição dos bancos aos fundos no que respeita aos 

requisitos de capital, e procurar um tratamento mais consistente e ajustado ao risco 

para estes investimentos, reflectindo tanto o risco de investimento subjacente ao 

fundo como a sua alavancagem. 

 

Sendo assim, o Comité acordou três abordagens para o efeito, com diferentes graus 

de sensibilidade de risco, ou seja, hierarquizadas com base no grau de 

conservadorismo, visando garantir que os bancos tenham incentivos em melhorar a 

gestão de risco das suas exposições aos fundos. Estas abordagens incluem: 

 

 The “look-through approach” (LTA) – A abordagem por transparência 

 The “mandate-based approach” (MBA) – A abordagem baseada no mandato 

 The “fall-back approach” (FBA) – A abordagem de recurso 

A abordagem LTA baseia-se no pressuposto de que os bancos devem aplicar as 

ponderações de risco de exposições subjacentes ao fundo, como se as exposições 

fossem realizadas directamente pelo banco. Por seu lado, na abordagem MBA os 

bancos empregam ponderações de risco com base nas informações contidas no 

mandato de um fundo ou na legislação nacional pertinente. Por último, na abordagem 

FBA deve-se aplicar uma ponderação risco de 1,25% para o investimento de capital 
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de um banco num fundo. A FBA é aplicada quando nenhuma das abordagens 

anteriores se revelar viável.  

 

Um dos principais factores de risco relacionados a investimentos em fundos é a sua 

alavancagem. O Comité de Basileia incorporou nestas abordagens um ajustamento 

da alavancagem pelos activos ponderados pelo risco, por forma a reflectir 

apropriadamente a alavancagem do fundo.   

 

No entanto, interessa-nos resumir o que vai alterar no Basileia II relativamente às 

abordagens para se determinar a exposição dos bancos aos fundos a partir de 

investimentos no capital dos mesmos. 

 

Em primeiro lugar, segundo o paper, será incluída, no Basileia II, a secção 11 – 

Investimentos de Capital em Fundos – que fundamenta que a proporção de capital 

dos fundos que estão na carteira dos bancos deve ser tratada de forma consistente 

com uma ou mais das três abordagens já referidas (LTA, MBA ou FBA), que variam 

de acordo à sua sensibilidade ao risco e conservadorismo. 

 

Importa ainda referir que as alterações pressupõem, que a LTA deve ser usada 

quando não há informação suficiente e regular fornecida ao banco a respeito das 

posições subjacentes ao fundo, e quando essa informação é verificada por uma 

terceira parte independente. 

 

A segunda abordagem, a MBA, fornece um método para cálculo do capital regulatório, 

que pode ser usado quando as condições de aplicação da LTA não são cumpridas. 

Como se afirmou anteriormente, sob a MBA, os bancos podem utilizar as informações 

contidas no mandato de um fundo ou nas regulações nacionais que regem tais fundos 

de investimento. 

 

Entretanto, refere-se também que quando nem a LTA nem a MBA são viáveis, os 

bancos, segundo as directrizes, são obrigados a aplicar a FBA. Esta abordagem 

aplica uma ponderação de risco de 1,25% à participação accionista do banco no fundo. 

De salientar também, que um banco pode usar uma combinação das três abordagens 
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para determinar os requisitos de capital para um investimento em um fundo se forem 

respeitadas as condições de aplicação das mesmas. 

 

Importa ainda salientar, relativamente ao tratamento dos fundos que investem noutros 

fundos, que quando um banco tem um investimento em um fundo (por exemplo, 

Fundo A) que por sua vez tem um investimento em outro fundo (por exemplo, Fundo 

B), a ponderação de risco aplicada ao investimento do primeiro fundo (ou seja, 

investimento do Fundo A no Fundo B) pode ser determinada usando um das três 

abordagens acima descritas. Para todos os outros investimentos em fundos 

subsequentes (por exemplo, os investimentos do Fundo B no Fundo C e assim por 

diante), as ponderações de risco aplicadas podem ser determinadas usando a LTA 

sob a condição de que a LTA também foi utilizada para determinar o ponderador de 

risco para o investimento no fundo antecedente. Se assim não ocorrer, a FBA tem de 

ser aplicada. 

 

Uma palavra também para a alavancagem (definida como a proporção do total de 

activos pelo capital total), que é levada em conta na MBA usando a alavancagem 

financeira máxima permitida no mandato do fundo ou na regulação nacional que rege 

o fundo. 

 

Por outro lado, ao determinar a exigência de capital relacionado com a sua 

participação no capital de um fundo, um banco deve aplicar um ajuste de 

alavancagem para a ponderação média de risco do fundo, sujeito a um limite máximo 

de 1,25%. 

 

Por último, as alterações ao Basileia II referem também que os bancos que utilizam 

uma abordagem baseada no rating interno (IRB) podem utilizar uma abordagem 

padrão para o risco de crédito quando aplicam ponderações de risco para os 
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componentes subjacentes dos fundos. Entretanto, quando a abordagem IRB não for 

viável, os bancos deverão utilizar as abordagens normais de ponderação de risco. 

 

 

RECOMENDAÇÕES 

 

Pela pertinência do documento resumido nas linhas anteriores, cabe-nos apresentar 

três recomendações que poderão ser úteis para a actividade da CMC, em especial, 

para o aprimoramento dos métodos de supervisão dos organismos de investimentos 

colectivos, a saber:   

 

1) Recomendamos ao Departamento de Supervisão de Organismos de 

Investimento Colectivo da CMC que analise com profundidade as políticas do 

Comité de Basileia para o cálculo dos requisitos de capital para investimentos 

de capital dos bancos em fundos. Apesar de, aparentemente, este problema 

sair do campo de jurisdição da CMC, é nossa missão proteger os investidores, 

e estando os bancos a agir como tal, devemos actuar em conformidade, 

mesmo sendo investidores qualificados. Por outro lado, a exposição dos 

bancos aos fundos pode colocar, eventualmente, problemas relacionados à 

acumulação de risco sistémico para o mercado de capitais; 

 

2) Recomendamos ao Departamento de Supervisão de Organismos de 

Investimento Colectivo desenvolver pesquisas no sentido de identificar 

métodos para calcular a exposição do capital de outras entidades aos fundos; 

e, 

 

3) Recomendamos ao Departamentos de Supervisão de Organismos de 

Investimento Colectivo a avaliar se as restrições à exposição de certas 

entidades no capital dos fundos não limita a capacidade de funding dos fundos 

de investimentos. 

 


