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CVM publica estudo sobre a "Alavancagem em Fundos de
Investimento"

Este estudo tem por objectivo explorar potenciais riscos relacionados ao uso de alavancagem pela indústria brasileira 
de fundos, particularmente sob a perspectiva dos reguladores em proteger os investidores e manter o funcionamento 
regular dos mercados, contribuindo assim para a estabilidade financeira do país.

Adicionalmente, tendo como base os riscos apontados e a regulamentação actualmente aplicável aos fundos de 
investimentos no país em estudo, o documento procura também tecer considerações sobre possíveis respostas 
regulatórias à eventuais riscos residuais.

É reconhecido que a alavancagem pode beneficiar os quotistas dos fundos proporcionando-lhes retornos adicionais, 
conforme a sua própria preferência de risco. Da mesma forma, a alavancagem pode gerar perdas além do capital 
investido, situações pelas quais os quotistas podem, muitas vezes, não estar consciente ou preparado, dai a 
necessidade de cobertura de recursos adicionais.

Face ao exposto, diversos países tentam equilibrar as suas regulamentações para acomodar tais situações, com 
normas que buscam limitar as perdas e/ou ampliar o regime informacional aos investidores, contendo, por exemplo,
exigências para a disponibilização de informações ao investidor quanto à possibilidade do fundo alavancar e do 
quotista necessitar cobrir perdas acima do capital investido. Mais recentemente, normas de suitability têm sido 
empregues, atribuindo responsabilidade ao gestor/administrador para verificar a adequação do perfil do investidor à 
estratégia que será adotada na gestão da carteira do fundo.

As diversas respostas por parte dos reguladores (e autorreguladores) têm contribuído para ampliar a proteção aos
investidores, particularmente aqueles cujo conhecimento sobre a dinâmica e complexidade de uma ou a combinação
de diversas operações com instrumentos de alavancagem possa ser menor. Aliadas à regulamentação, iniciativas de 
educação financeira, por parte de reguladores e da indústria, também têm agregado para aumentar o conhecimento e 
a consciência sobre riscos de fundos mais sofisticados.

Contudo, menos abordado é outro ângulo de análise, que tomou corpo nos últimos anos: o risco que uma indústria 
alavancada pode implicar em termos do funcionamento regular dos mercados e da estabilidade financeira. Esse olhar 
tornou-se particularmente presente após a crise financeira de 2008. Nestes casos, há preocupações sobre o efeito
contágio em todo o sistema para o qual fundos alavancados poderiam contribuir em momentos de estresse.
Segundo esse ângulo de análise, fundos alavancados, por serem mais sensíveis a movimentos de preços dos ativos, 
seriam mais propensos em ampliar o risco do sistema. Por conta da necessidade de cobertura de margens e haircuts, 
os fundos alavancados poderiam ser obrigados a vender activos para obter liquidez ou reduzir a alavancagem, 
impactando os preços no mercado e, consequentemente, outros participantes.
Da mesma forma, a situação mais fragilizada poderia afectar as suas contrapartes, assim como os próprios quotistas, 
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que seriam forçados a liquidar outras operações em momentos de estresse, justamente quando as condições de 
mercado estivessem desfavoráveis. Conforme será visto neste trabalho, várias respostas já foram incorporadas na 
regulamentação de diversos países, contribuindo para a redução desses riscos.

O referido documento pode ser consultado na íntegra Aqui. 

*haircuts (Deságio) - Quando o valor pago no momento da aquisição do titulo é inferior ao seu valor de face, de maneira
que a rentabilidade do título será maior do que a estabelecida nas condições originais no momento da sua emissão.

IOSCO publica relatório consultivo sobre "Resiliência e 
Recuperação das Contrapartes Centrais"

O objectivo deste relatório é tecer considerações sobre as orientações emanadas pela IOSCO às contrapartes 
centrais (CCP) relativamente a aplicabilidade de certos princípios e considerações-chave para as infra-estruturas do 
mercado financeiro (PFMI), relacionados à gestão de risco financeiro para CCPs.
Tais orientações são também destinadas às autoridades de regulação, supervisão e fiscalização, a medida que vão 
realizando as suas respectivas responsabilidades no que concerne as CCPs.
As CCPs tornaram-se componentes cada vez mais críticos do sistema financeiro nos últimos anos, em parte devido à
introdução de compensação central obrigatória para derivados de balcão (OTC) padronizados, em algumas
jurisdições.

Assim, é imperativo que cada CCP seja suficientemente resiliente para suportar falhas de membros do sistema de 
compensação e outros possíveis eventos. Além disso, as CCPs devem ter planos de recuperação que lhes permitem 
alocar perdas de crédito e falta de liquidez plena e reconstituir os recursos financeiros e de liquidez em tempo útil.
Para melhorar a sua resiliência, este relatório fornece orientação sobre cinco aspectos fundamentais que as CCPs
devem adoptar na gestão de riscos financeiros, nomeadamente governança, testes de stress para exposição a crédito 
e liquidez, cobertura, margem e contribuição dos seus recursos financeiros em caso de perdas.

O referido documento pode ser consultado na íntegra Aqui.

BIS publica estudo sobre os "Elementos de Politicas 

Macroprudenciais Eficazes"

O documento responde a um pedido do G20, e faz um balanço da experiência internacional, desde a crise financeira,
no que concerne a criação e implementação de políticas macro prudenciais. Na sequência da crise financeira global, 
muitos países introduziram estruturas e ferramentas destinadas a limitar os riscos sistémicos que poderiam perturbar 
a prestação de serviços financeiros e danificar a economia real. Esses riscos podem construir-se ao longo do tempo 
ou decorrer da distribuição de riscos no sistema financeiro.

A experiência com a política macro prudencial continua a crescer, complementada por um número crescente de
pesquisas empíricas sobre a eficácia dos instrumentos macro prudenciais. No entanto, uma vez que a experiência
ainda não abrangem um ciclo financeiro completo, a evidência permanece provisória. Porem, a experiência
acumulada destaca uma série de elementos que foram identificados como úteis para a formulação de políticas macro 
prudenciais.
O estudo inclui ainda alguns dados estatísticos sobre o uso de instrumentos macro prudenciais, exemplos ilustrativos 
de modelos institucionais para a formulação das políticas macro prudenciais, e um breve resumo de alguma literatura
empírica sobre a eficácia dos instrumentos macro prudenciais.

O referido documento pode ser consultado na íntegra Aqui.
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Outros Temas de Interesse

IOSCO publica relatório de consulta sobre "Exame de Liquidez dos mercados Secundários de Títulos Corporativos"”
Consulte aqui

BIS publica estudo sobre “Gestão de Activos, Eurodólares e Política Monetária Não Convencional”
Consulte aqui

BIS publica estudo sobre a “Política Monetária, o Ciclo Financeiro e as Taxas de Juros Super baixas”
Consulte aqui

BIS publica estudo sobre os “Custos de Transacção de Quantitative Easing”
Consulte aqui

BIS publica estudo sobre os “Fluxos de Capitais Internacionais e a Vulnerabilidade Financeira em Economias de 
Mercados Emergentes: Análise e Lacunas de Dados”
Consulte aqui 

BIS publica estudo sobre “Crises e Resgates: A Transmissão de Liquidez através de Bancos Internacionais”
Consulte aqui

Working Paper: Reestruturação de Dívida Pública e Crescimento
Consulte aqui
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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].
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