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REGULAÇÃO 

Transposição 
da nova DMIF 
mantém gestoras 
num impasse 

A indefinição em relação à regulação está a atrasar a tomada de 
decisões. As gestoras de activos esperam maiores evidências para 
decidir se passam ou não aos clientes o custo dos "research". 

PATRÍCIA ABREU 
pabreu@negocios.pt  

A s novas regras para 
os mercados finan-
ceiros chegam den-
tro de três meses. E 
com elas chegam 

importantes mudanças, que exi-
gem decisões por parte das insti-
tuições financeiras, nomeadamen-
te sobre a cobrança de custos asso-
ciados aos "research". Mas, em 
Portugal, o atraso na transposição 
das novas regras está a causar inde-
finição. As principais gestoras de 
activos aguardam por maior clare-
za para tomar urna decisão. 

() pagamento de comissões 
pela distribuição de "researchs" é 
uma das grandes alterações intro-
duzidas pela nova directiva dos ins-
trumentos de mercados financei-
ros (DMIF II). Mas a maior parte 
das gestoras de activos parece es-
tar disposta a absorver estes cus-
tos. Entidadescomo a BlackRock, 
Pimco, Allianz GI, JPMorgan, ou 
Schroders garantiram que vão con-
tinuar a distribuir "researchs" ex-
ternos sem custos. Em Portugal, as 
gestoras aguardam pelas regras de-
finitivas para tomar uma posição. 

"Os atrasos na transposição [da  

DMIF], obviamente, prejudicam 
a adequada e atempada prepara-
ção dos operadores nacionais às 
inúmeras novas exigências a que 
vão ser sujeitos", explica Abel Se-
queira Ferreira, director executivo 
da AEM. Apesar de o Conselho 
Nacional de Supervisores Finan-
ceiros ter realizado uma consulta 
pública relativa aos anteprojectos 
de transposição da directiva, que 
terminou em Fevereiro. continua 
sem se conhecer a versão final da 
transposição. 

"Será um grande desafio para 
as instituições portuguesas que, 
tendo em conta as clarificações ne-
cessárias decertas matérias, tudo 
esteja a 100% no primeiro dia, uma 
vez que se trata nesta legislação de 
questões complexas", aponta Ma-
nuel Puerta da Costa, presidente 
da APAR E Abel Sequeira Ferrei-
ra acrescenta que. dada a tendên-
cia de acréscimo de imposições às 
normas europeias, este atraso 
"gera uma forte insegurança quan-
to aoteor dos textos finais a publi-
car pelo legislador nacional", uma 
opinião partilhada pelas socieda-
des gestoras. 

Questionada pelo Negócios, 
fonte oficial da Santander AM ga-
rantiu que "existe ainda em Portu-
gal um elevado grau de indefinição 
em relação ao 'research' nos fun-
dos de investimento mobiliário". 
pelo que a gestora considera "pre  

maturo fazerqualquer análise nes-
te momento". Também fonte da 
GNB, a gestora do Novo Banco 
adiantou que está ainda a estudar 
se irá ou não absorver Os custos as-
sociados aos "research", enquanto 
o BPI diz estar preparado "para a 
entrada em vigor da DMIF, mas 
não pretende pronunciar-se neste 
momento" sobre essa questão. 

Segundo Nuno Serafim, a 
"DMIFIIenquadra o 'researcii de 
investimento como um incenthv à 
geração de ne0O e,por isso, deve 
ser cobrado separadamente à acti-
vidade de execução". Dito isto, "a 
IMGA, à semelhança do maiores 
'players' ibéricos, ainda não tomou 
uma decisão relativamente a este 
tema, já que estão ainda a ser ana-
lisadas várias propostas de forne- 
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cimento de serviços de 'research' 
de investimento". explica o admi-
nistrador da IMGA. 

Mais custos, 
menos ganhos 
Ainda que as gestoras se escu-

sem a partilhar estimativas de en-
cargos para se adaptarem à DMIF 
I I, absorvam ou não os custos do 
"research", estes vão reflectir-se 
numa quebra das rendibilidades. 
"Mais custos para as sociedades 
gestoras, mais trabalho de com-
pliance e controlo, pelo menos na 
fase de implementação". sintetiza 
uma fonte do sectorque pediu para 
não ser identificada. "Num am-
biente de baixas taxas de juro, a 
rentabilidade das carteiras é con-
sumida pelos supervisores e por 
custos excessivos de compliance e 
controlo interno, pouco sobrando 
para os aforradores. É mais urna 
medida desincentivadora da pou-
pança", remata a mesma fonte. 

Para Manuel Puerta da Costa, 
as grandes gestoras de activos têm 
uma capacidade de absorção de 
custos nas suas contas de resulta-
dos que as gestoras domésticas 
provavelmente não terão. "Tal si-
gnificará no final deste processo, 
com o encarecimento do serviço de 
`research., uma menor capacidade 
dos gestores portugueses de serem 
rentáveis, competitivos e, em últi-
ma instância. sobreviverem." • 
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Regulador liderado por Gabriela Figueiredo Dias será o responsável pela implementação da nova legislação. 

TOME NOTA 

As principais alterações 
introduzidas pela nova 
regulação em 2018 

Faltam cerca de três meses para a entrada em vigor da nova directiva 
para os mercados financeiros. A legislação em Portugal ainda não está 
fechada mas, do que já se sabe, haverá maior transparência, maior con-
trolo de situações de conflito de interesse, comissões na distribuição de 
"research" e mercados-alvo bem definidos. 

PRODUTOS AJUSTADOS AO MERCADO-ALVO 
A nova directiva para os mercados financeiros traz novas regras ao ni-
vel do "product governante", onde são distinguidos os deveres de quem 
produz e quem distribui os produtos de investimento. O produtor deve 
criar um produto em linha com o mercado-alvo, que será depois distri-
buído pelo distribuidor em função do interesse do cliente e das suas 
necessidades. Esta avaliação deverá ser feita tendo acesso à situação 
financeira do cliente. incluindo a capacidade para suportar perdas. 

OPERAÇÕES NAS MELHORES CONDIÇÕES 
As instituições financeiras terão de demonstrar aos seus clientes que 
estão a realizar as operações nas melhores condições (best execution). 
A legislação vai, assim, reforçar os deveres de informação a clientes 
em matéria de execução nas melhores condições, incluindo a divulga-
ção anual das cinco estruturas de negociação mais utilizadas e a qua-
lidade de execução obtida. 

REMUNERAÇÕES À PROVA DE CONFLITOS 
A nova directiva dedica-se também ao tema das remunerações. Os va-
lores recebidos pelos colaboradores dos intermediários financeiros 
não podem ir contra o interesse dos clientes. Estão ainda previstas "no-
vas regras (de proibição) relativas ao recebimento ou pagamento de 
incentivos aplicáveis às empresas de investimento que prestam con-
sultoria para investimento numa base independente ou serviço de ges-
tão de carteiras por conta de outrem", pode ler-se na apresentação do 
anteprojecto de transposição da DMIF, publicado em Fevereiro. 

MAIOR TRANSPARÊNCIA NA COBRANÇA DE CUSTOS 
A reforma da directiva vem ainda reforçar os deveres de informação 
dos intermediários, obrigando, por exemplo, a que as condições e ser-
viços de aconselhamento sejam reproduzidos por escrito ao cliente. 
"Deverão ser remetidos a cada cliente, por escrito. relatórios adequa-
dos sobre o serviço prestado", incluindo o tipo e complexidade dos ser-
viços prestados, bem como os custos cobrados pelas operações. 

RECOMENDAÇÕES PASSAM A SER PAGAS 
O serviço de recebimento de "research" por parte dos intermediários 
financeiros terá de passar a ser pago, de modo a evitar situações de 
conflitos de interesse. As novas regras "estabelecem as condições a 
conferir ao pagamento do 'research' recebido pelos intermediários fi-
nanceiros (em particular quando prestam serviços de gestão de car-
teiras e de consultoria para investimento numa base independente)". 

PLATAFORMAS ALTERNATIVAS NA MIRA 
A DMIF ll cria uma nova categoria de negociação organizada: os siste-
mas de negociação organizada. O objectivo é trazer maior transparên-
cia a estes movimentos realizados fora do mercado regulamentado, 
colocando limites às operações que podem ser realizadas através des-
tas plataformas alternativas, bem como regras de regulação mais aper-
tadas aos bancos com estas plataformas electrónicas. 


