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IOSCO publica Boas Prácticas dos Grandes Intermediários em
relação à avaliação da qualidade de crédito e o uso de notações de 
risco de crédito externas.

O relatório recomenda doze boas práticas que os reguladores consideram importantes para os
intermediários do mercado. Estas práticas são principalmente úteis para os grandes intermediários no
desenvolvimento e aplicação de métodos alternativos eficazes para avaliação dos níveis de solvabilidade. A
IOSCO acredita que a identificação de práticas alternativas à classificação de crédito pode reduzir a
dependência excessiva das agências de notação de risco para avaliação do risco de crédito. Tal 
desenvolvimento ajudaria a aumentar a protecção dos investidores, contribuindo para a integridade do 
mercado e para a estabilidade financeira.

É certo que os ratings oferecem aos investidores e credores uma forma eficiente de rotular os riscos 
associados a um crédito. Contudo, a recente crise financeira global evidenciou que uma excessiva 
dependência relativamente às notações podem também contribuir para tomadas de decisão menos 
assertivas e por esta via agravar eventuais perturbações nos mercados. Em resposta a esta evidência, 
numerosos organismos internacionais e locais tomaram medidas para lidar com a possível dependência 
excessiva dos participantes no mercado das notações de crédito. Estes esforços se concentram
principalmente em duas áreas:

� Requisitos para as instituições financeiras realizarem a sua própria “due diligence” e gestão de risco
interna, em vez de confiarem mecanicamente nas classificações das agências de rating; e

� Reconsideração de referências à notações no quadro regulamentar, à luz do seu potencial implícito 
para influenciar negativamente o comportamento do mercado.

O referido documento pode ser consultado na íntegra Aqui.

IOSCO publica relatório  de consulta sobre as Normas para a 
Custódia de Activos dos Organismos de Investimento Colectivo
(OIC).

Este relatório pretende clarificar, modernizar e desenvolver padrões para a custódia de activos dos OIC 
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consistentes com os princípios da IOSCO.

Estabelece oito normas divididas em duas secções que visam identificar as questões centrais que devem 
ser mantidas sob revisão pelo quadro regulamentar para garantir que os activos dos investidores sejam 
efectivamente protegidos. A primeira secção incide sobre os principais aspectos relacionados com a função 
de custódia, demonstrando a importância do quadro regulamentar prever medidas de custódia adequadas, 
requisitos de segregação claros e independência apropriada. A segunda secção do relatório é dedicada a 
padrões mais relacionados com o monitoramento contínuo dos custodiantes.

O relatório identifica alguns dos principais riscos associados com a custódia dos activos dos OIC’s, tais
como, o risco operacional, uso indevido dos activos dos OIC’s, o risco de fraude ou roubo e riscos 
relacionados ao uso de tecnologias de informação.

Uma série de desenvolvimentos do mercado nos últimos anos levou a IOSCO a revisitar as suas 
orientações sobre acordos de custódia para Organismos de Investimento Colectivo, nomeadamente:

� As insolvências  do Lehman Brothers e da MF Global ou a fraude Madoff, que concentraram a 
atenção da sociedade sobre os regimes de activos dos OIC;

� Uma tendência por parte dos gestores dos OIC’s a investir mais em instrumentos complexos;

� O uso generalizado de plataformas electrónicas para registar as alterações de propriedade de títulos
(desmaterialização de títulos), que levou a uma grande mudança nas práticas de mercado e 
processos, criando novos desafios e riscos;

� A evidência de que os gestores dos OIC’s também se estão a tornar mais dinâmicos em rentabilizar 
activos dos OIC’s  para os seus clientes; e

� Um aumento na diversificação e internacionalização das carteiras dos OIC’s, desde 1996, o que deu 
origem a novos desafios transfronteiriços.

O referido documento pode ser consultado na íntegra Aqui.

IOSCO publica relatório de consulta sobre a Transparência de
Empresas que Auditam Companhias Públicas.

Os objectivos de regulação dos valores mobiliários da Organização Internacional das Comissões de Valores
(IOSCO) incluem proteger os investidores e assegurar que os mercados sejam justos, eficientes e 
transparentes. Um método que a IOSCO tem para abordar estas questões é considerar o papel das 
empresas de auditoria e, em especial, as práticas empregues por estas empresas para garantir maior 
transparência no seu próprio relatório para investidores e outras partes interessadas sobre a própria 
empresa, nomeadamente, no que respeita à administração da empresa e elementos de seu sistema de
controlo de qualidade.

Os relatórios de transparência podem promover a autoavaliação e a disciplina dentro de empresas de 
auditoria e podem também encorajá-las a focar-se na qualidade da auditoria, o que seria benéfico para os 
investidores e outras partes interessadas. Além disso, na comparação de empresas de auditoria, os 
relatórios de transparência podem ajudar a selecionar a melhor auditora, porque fornecem informações 
importantes sobre a qualidade da auditoria das referidas empresas.

O referido documento pode ser consultado na íntegra Aqui.

FMI publica estudo sobre Obrigações Soberanas Internacionais em 

Mercados Emergentes e Economias em Desenvolvimento: 
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Determinantes da Emissão e Spreads 

Ao longo da última década uma série de países em desenvolvimento e de baixa renda emitiram títulos
soberanos nos mercados de capitais internacionais, impulsionados, em parte, por mercados de fronteira
africanos. Desde 2005, cerca de 14 países em desenvolvimento e de baixa renda emitiram títulos soberanos 
internacionais, 10 dos quais estão na África Subsaariana. Em 2013, estes mesmos países emitiram títulos 
soberanos no valor de USD 4 mil milhões, e a tendência continuou em 2014, com as emissões de países
como a Costa do Marfim, Etiópia, Gana, Quênia, Senegal, Vietname e Zâmbia, totalizando cerca de USD 8 
mil milhões.

O que determina a capacidade dos países em desenvolvimento e de baixa renda emitir títulos nos mercados 
de capitais internacionais? Quais são os factores que influenciam os spreads destas obrigações? O que os 
países em desenvolvimento e de baixa renda podem aprender com a experiência de mercados emergentes 
e em desenvolvimento que têm acesso ao mercado?

Este estudo examina estas questões usando um conjunto de dados recolhidos de mercados emergentes e 
economias em desenvolvimento que emitiram obrigações soberanas internacionais pelo menos uma vez
durante o período 1995-2013, assim como, sobre aqueles países que não emitiram. O estudo conclui que é 
mais provável emitir uma obrigação quando, comparando com países não emitentes, se tem maior
capacidade económica, um PIB per capita mais elevado, e uma governação e fundamentos 
macroeconómicos mais robustos. Os spreads das obrigações soberanas são menores para os países com 
fortes posições externas e fiscais, assim como, um crescimento económico robusto e eficiência no sector
público.

O estudo considera também a participação nos programas de empréstimos do FMI como um possível
determinante da emissão de obrigações soberanas e o respectivo spread. Por um lado, os programas
apoiados pelo FMI podem actuar como um selo de aprovação, tranquilizando os investidores; por outro lado, 
estes programas podem constituir um risco moral e sinalizar elevados riscos financeiros e soberanos.

O referido documento pode ser consultado na íntegra Aqui.

Outros Temas de Interesse

BIS publica estudo sobre a gestão de preço e os objectivos da estabilidade financeira – o que podemos aprender com
a região Ásia-Pacífico?
Consulte aqui
BIS publica estudo sobre choques externos, bancos e política monetária óptima numa economia aberta.
Consulte aqui
BIS publica estudo sobre o risco de hipoteca e a curva de rendimento.
Consulte aqui
Working Paper: Sharing a Ride on the Commodities Roller Coaster: Common Factors in Business Cycles of Emerging 

Economies (Andres Fernandez, Andres Gonzalez, Diego Rodriguez, FMI).
Consulte aqui
Working Paper: Corporate Investment in Emerging Markets: Financing vs. Real Options Channel (Delong Li, Nicolas 
E. Magud, and Fabian Valencia, FMI).
Consulte aqui
Working Paper: Monetary Policy in a Developing Country: Loan Applications and Real Effects (Charles Abuka, Ronnie 

K. Alinda, Camelia Minoiu, José-Luis Peydró, and Andrea F. Presbitero, FMI).
Consulte aqui
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Enviar a um amigo 
Sabe de alguém que possa estar 

interessado em receber esta 

newsletter?

Enviar a um amigo

Sobre a CMC:

A CMC tem como missão a regulação, a supervisão, a fiscalização e a promoção do mercado de valores mobiliários e das 

actividades que envolvam todos os agentes que nele intervenham, directa ou indirectamente, nos termos do Decreto Presidencial

n.º 54/13, de 06 de Junho (Estatuto Orgânico da CMC).

Recebe esta newsletter é porque está inscrito na nossa mailing list como [email address].

Não está interessado em continuar a receber? Clique Aqui

Copyright © 2014 CMC - Comissão do Mercado de Capitais, All rights reserved.
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