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A globalização dos mercados financeiros, na realidade, pode 

ser compreendida como a liberalização das transacções 

internacionais de instrumentos financeiros em vários países. 

A liberalização promove a agregação de diferentes mercados, 

trazendo para um espaço comum os emitentes, os 

investidores, as instituições de intermediação financeira e os 

reguladores.  

 

A liberalização dos mercados financeiros é facilitada pelo nível de desenvolvimento das 

tecnologias de informação, cada vez mais modernas, de que estes mercados, acentuadamente, 

dependem. Se a liberalização permite, por um lado, uma negociação num mercado com a 

natureza cosmopolita, produz, naturalmente, desafios às Autoridades Reguladoras na sua 

missão de supervisão e regulação transfronteiriça, por forma a garantir a estabilidade destes 

mercados. 

 

A liberalização pode, por outro lado e dentre outras coisas, causar um tipo de regulação 

transfronteiriça com um quadro regulamentar de natureza "spill over effect" (1) que 

eventualmente, iria permitir o surgimento de uma ampla variedade de canais, através dos quais 

os investidores e reguladores teriam seus papéis afectados. A dinâmica dos mercados 

financeiros, em especial do mercado de valores mobiliários, impulsionou desde a sua essência 

a cooperação bilateral e multilateral das Autoridades de Regulação face às práticas incorrectas 

que afectam e influenciam o normal funcionamento dos mercados e, consequentemente podem 

gerar, por motivos não directamente relacionados à dinâmica do próprio mercado, a perda parcial 



 
 
ou total das poupanças aplicadas pelos investidores. Aliás, os investidores constituem 

geralmente os participantes que mais sofrem as consequências do funcionamento inadequado 

do mercado e por isso, são alvos da atenção especial dos reguladores do mercado que procuram 

criar mecanismos preventivos para mitigar os comportamentos fraudulentos. 

Com esse intuito, as Autoridades de Regulação cooperam entre si, partilhando experiências e 

informações para a melhoria dos mecanismos preventivos, com vista criar um quadro regulatório 

robusto e harmonioso e, proporcionar uma maior acutilância da aplicação da legislação do 

mercado. No âmbito da cooperação multilateral, as autoridades congregam-se em Organizações 

com finalidade de criar uma plataforma de cooperação com princípios universalmente aceites. 

No caso do mercado de valores mobiliários é a Organização Internacional de Comissões de 

Valores (sigla inglesa, IOSCO) que cumpre este papel, na qual a Comissão do Mercado de 

Capitais (CMC) se integrou, como Membro Assolado, em Novembro de 2014. A Organização 

Internacional das Comissões de Valores foi constituída, em 1983, a partir de uma Associação 

Regional Inter-americana de reguladores de valores mobiliários. Actualmente, a IOSCO 

congrega Autoridades de Regulação dos Mercados de Valores Mobiliários e principais 

reguladores financeiros de mais de 115 países que regulam mais de 90% dos mercados de 

valores mobiliários do mundo. O papel primário da IOSCO é promover elevados padrões de 

regulamentação de valores mobiliários e de agir como um fórum para proporcionar a cooperação 

entre os reguladores nacionais. 

No seu documento denominado "Princípios da IOSCO de Junho de 2010", a IOSCO estabeleceu 

três objectivos da regulação dos valores mobiliários, nomeadamente, a protecção de investidores 

(incluindo clientes e outros consumidores de serviços financeiros), a garantia ,de mercados 

justos/eficientes, £ transparentes e a redução do risco sistémico. O referido documento reflectiu, 

igualmente, sobre os trinta e oito princípios (2) da IOSCO agrupados em nove categorias que 

formulam directrizes auxiliares para fortalecer as competências e o funcionamento das 

Autoridades Reguladoras nas diversas matérias relativas ao mercado de valores mobiliários e 

seus derivados. Desta forma, a IOSCO pretendeu eliminar o já mencionado "spill over effect", 

criando, desta forma, padrões internacionalmente aceites e uniformes para todos os seus 

membros (ordinários, associados e afiliados). 

A integração à IOSCO como membro ordinário implica aderir ao Memorando Multilateral de 

Entendimento (MMoU), após o cumprimento de um conjunto de requisitos que passam pela 

actuação independente da autoridade reguladora na prossecução dos objectivos atinentes à 

regulação e supervisão do mercado, capacidade de "enforcement" (3) no mercado e a partilha 

de informação com as autoridades de outras jurisdições. Importa no entanto referir que, o MMoU 

não se sobrepõe a legislação nacional de uma determinada jurisdição e a partilha de informação 



 
 
está sujeita ao princípio da voluntariedade e de respeito à soberania nacional. Por essa razão, a 

IOSCO é, nos diferentes círculos, considerada com uma associação internacional das 

Autoridades Reguladoras dos Mercados, que auxilia no aumento da confiança dos investidores 

(fundamentalmente dos investidores não residentes) para a tomada de decisão de aplicação de 

poupanças no mercado de valores mobiliários de uma determinada jurisdição. 

Aliás, a integração àquela Organização Internacional propicia uma modernização da 

infraestrutura legal e técnica do mercado, facilita de forma célere a interacção com as autoridades 

congéneres, a profissionalização das actividades das instituições financeiras e a formação e a 

capacitarão dos reguladores em diversas matérias, para o exercício das suas actividades. Em 

suma, a IOSCO não é uma Organização Convencional entre Estados, mas sim, uma 

Organização que congrega as Autoridades Reguladoras do Mercado de Valores Mobiliários para 

a concertação de opiniões com o objectivo final de proporcionar aos investidores e aos demais 

participantes do Mercado segurança jurídica, legítima confiança através de mercados cada vez 

mais sólidos e transparentes. 

 (1) Termo usado na Teoria de Relações Internacionais para descrever a obtenção gradual de 

vantagens por meio da cooperação internacional. 

(2) Os princípios relativos ao regulador; os princípios para a auto-regulação; os princípios para a 

execução da regulamentação de valores mobiliários; os princípios de cooperação na regulação; 

os princípios para os emitentes; os princípios para os auditores; agências de classificação de 

crédito e outras prestadoras de informação; os princípios de organismos de investimento 

colectivo; os princípios para os intermediários do mercado; e os princípios para mercados 

secundários 

(3) Entende-se como enforcement a capacidade da autoridade, por força da lei, autorizar a 

constituição de uma instituição financeira, licenciar a actividade da instituição, bem como, aplicar 

sanções punitivas, incluindo a cassação da licença por motivos desleais ao exercício da sua 

actividade. 

 

 

 

 


