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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

que contém recomendações dirigidas à Comissão, relativas aos fundos de retorno 
absoluto (hedge funds) e aos fundos de investimento em participações privadas (private 
equities)
(2007/2238(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Segunda Directiva 77/91/CEE do Conselho, de 31 de Dezembro de 
1976, tendente a coordenar as garantias que, para protecção dos interesses dos sócios e de 
terceiros, são exigidas nos Estados-Membros às sociedades, na acepção do segundo 
parágrafo do artigo 58º do Tratado, no que respeita à constituição da sociedade anónima, 
bem como à conservação e às modificações do seu capital social, a fim de tornar 
equivalentes essas garantias em toda a Comunidade1;

– Tendo em conta a Quarta Directiva 78/660/CEE do Conselho, de 25 de Julho de 1978, 
baseada no artigo 54º, nº 3, alínea g), do Tratado e relativa às contas anuais de certas 
formas de sociedades2,

– Tendo em conta a Sétima Directiva 83/349/CEE do Conselho, de 13 de Junho de 1983, 
baseada no nº 3, alínea g), do artigo 54º do Tratado e relativa às contas consolidadas3,

– Tendo em conta a Directiva 86/635/CEE do Conselho, de 8 de Dezembro de 1986, 
relativa às contas anuais e às contas consolidadas dos bancos e outras instituições 
financeiras4,

– Tendo em conta a Directiva 2001/23/CE do Conselho, de 12 de Março de 2001, relativa à 
aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes à manutenção dos direitos 
dos trabalhadores em caso de transferência de empresas ou de estabelecimentos, ou de 
partes de empresas ou de estabelecimentos5,

– Tendo em conta a Directiva 2001/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de 
Setembro de 2001, que altera as Directivas 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE 
relativamente às regras de valorimetria aplicáveis às contas anuais e consolidadas de 
certas formas de sociedades, bem como dos bancos e de outras instituições financeiras6,

– Tendo em conta a Directiva 2001/107/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de 
Janeiro de 2002, que altera a Directiva 85/611/CEE do Conselho que coordena as 
disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes a alguns 
organismos de investimento colectivo em valores mobiliários (OICVM) com vista a 

                                               
1 JO L 026, 31.1.1977, p. 1.
2 JO L 222, 14.8.1978, p. 11.
3 JO L 193, 18.7.1983, p. 1.
4 JO L 372, 31.12.1986, p. 1.
5 JO L 82, 22.3.2001, p. 16. 
6 JO L 283, 27.10.2001, p. 28.
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regulamentar as sociedades de gestão e os prospectos simplificados1,

– Tendo em conta a Directiva 2001/108/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de 
Janeiro de 2002, que altera a Directiva 85/611/CEE do Conselho, que coordena as 
disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes a alguns 
organismos de investimento colectivo em valores mobiliários (OICVM), no que diz 
respeito aos investimentos em OICVM2,

– Tendo em conta a Directiva 2002/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 
Setembro de 2002, relativa à comercialização à distância de serviços financeiros prestados 
a consumidores3,

– Tendo em conta a Directiva 2003/6/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de 
Janeiro de 2003, relativa ao abuso de informação privilegiada e à manipulação de mercado 
(abuso de mercado)4,

– Tendo em conta a Directiva 2003/41/CE do Parlamento Europeu e do Conselho , de 3 de 
Junho de 2003, relativa às actividades e à supervisão das instituições de realização de 
planos de pensões profissionais5 (Directiva dos Fundos de Pensão de Reforma),

– Tendo em conta a Directiva 2003/51/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de 
Junho de 2003, relativa às contas anuais e às contas consolidadas de certas formas de 
sociedades, bancos e outras instituições financeiras e empresas de seguros6,

– Tendo em conta a Directiva 2003/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de 
Novembro de 2003, relativa ao prospecto a publicar em caso de oferta pública de valores 
mobiliários ou da sua admissão à negociação7,

– Tendo em conta a Directiva 2004/25/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de 
Abril de 2004, relativa às ofertas públicas de aquisição8,

– Tendo em conta a Directiva 2004/39/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 21 de Abril de 2004, relativa aos mercados de instrumentos financeiros9,

– Tendo em conta a Directiva 2006/73/CE da Comissão, de 10 de Agosto de 2006, que 
aplica a Directiva 2004/39/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito 
aos requisitos em matéria de organização e às condições de exercício da actividade das 
empresas de investimento e aos conceitos definidos para efeitos da referida directiva10

(Directiva de aplicação da Directiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros 
(DMIF)),

                                               
1 JO L 41, 13.2.2002, p. 20.
2 JO L 41, 13.2.2002, p. 35.
3 JO L 271, 9.10.2002, p. 16.
4 JO L 96, 12.4.2003, p. 16.
5 JO L 235, 23.9.2003, p. 10.
6 JO L 178, 17.7.2003, p. 16.
7 JO L 345, 31.12.2003, p. 64.
8 JO L 142, 30.4.2004, p. 12.
9 JO L 145, 30.4.2004, p. 1.
10 JO L 241, 2.9.2006, p. 26.
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– Tendo em conta a Directiva 2004/109/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de 
Dezembro de 2004, relativa à harmonização dos requisitos de transparência no que se 
refere às informações respeitantes aos emitentes cujos valores mobiliários estão admitidos 
à negociação num mercado regulamentado1,

– Tendo em conta a Directiva 2005/1/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de 
Março de 2005, com vista a estabelecer uma nova estrutura orgânica para os comités no 
domínio dos serviços financeiros2,

– Tendo em conta a Directiva 2005/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de 
Outubro de 2005, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de 
branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo,

– Tendo em conta a Directiva 2006/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de 
Junho de 2006, relativa ao acesso à actividade das instituições de crédito e ao seu 
exercício (reformulação)3,

– Tendo em conta a Directiva 2006/49/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
14 de Junho de 2006, relativa à adequação dos fundos próprios das empresas de 
investimento e das instituições de crédito (reformulação)4,

– Tendo em conta a Directiva 2007/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de 
Julho de 2007, relativa ao exercício de certos direitos dos accionistas de sociedades 
cotadas5,

– Tendo em conta a proposta da Comissão de uma directiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa ao acesso à actividade de seguros e resseguros e ao seu exercício 
(Solvência II) (COM(2008)0119) (Proposta Solvência II),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão "Remover os obstáculos aos investimentos 
transfronteiras dos fundos de capital de risco" (COM(2007)0853),

– Tendo em conta a sua resolução, de 15 de Janeiro de 2004, sobre o futuro dos fundos de 
retorno absoluto e dos instrumentos derivados6,

– Tendo em conta as suas resoluções de, respectivamente, 27 de Abril de 20067 sobre gestão 
de activos e 13 de Dezembro de 2007 sobre Gestão de Activos II8,

– Tendo em conta a sua resolução, de 11 de Julho de 2007, sobre a política de serviços 
financeiros (2005-2010) - Livro Branco9 (2006/2270(INI)) e, em especial, o seu n.º 19,

                                               
1 JO L 390, 31.12.2004, p. 38.
2 JO L 79, 24.3.2005, p. 9.
3 JO L 177, 30.6.2006, p. 1.
4 JO L 177, 30.6.2006, p. 201.
5 JO L 184, 14.7.2007, p. 17.
6 JO C 92 E, 16.4.2004, p. 407.
7 JO C 296 E, 6.12.2006, p. 257.
8 Textos aprovados, P6_TA(2007)0627.
9 Textos aprovados, P6_TA(2007)0338.
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– Tendo em conta a sua resolução, de 20 Fevereiro de 2008, sobre as Orientações Integradas 
para o Crescimento e o Emprego (Parte: Orientações gerais da política económica dos 
Estados-Membros e da Comunidade): lançamento de um novo ciclo (2008-2010)1,

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 192.º do Tratado CE,

– Tendo em conta os artigos 39.º e 45.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e os 
pareceres da Comissão dos Assuntos Jurídicos e da Comissão do Emprego e dos Assuntos 
Sociais (A6-0000/2008),

A. Considerando que, actualmente, não existem a nível da UE disposições suficientes para 
regulamentar os fundos de retorno absoluto (hedge funds) e os fundos de investimento em 
participações privadas (private equities),

B. Considerando que se encontra devidamente preenchida a condição, prevista no nº 2 do 
artigo 39º do seu Regimento, de que nenhuma proposta semelhante se encontra em fase de 
elaboração,

C. Considerando que a Comissão não respondeu positivamente às anteriores solicitações do 
Parlamento, incluindo as formuladas nas suas resoluções acima mencionadas de 15 de 
Janeiro de 2004, 27 de Abril de 2006, 11 de Julho de 2007 e 13 de Dezembro de 2007,

D Considerando que os fundos de retorno absoluto e de investimento em participações 
privadas constituem veículos de investimento alternativos que não só possuem um peso 
considerável e crescente em termos do conjunto global dos activos geridos, mas também 
uma presença e uma actividade significativas e cada vez mais importantes nos mercados 
financeiros mundiais,

E. Considerando que várias instituições internacionais, da UE e dos Estados-Membros 
manifestaram, muito antes da actual crise financeira, as suas preocupações face aos fundos 
de retorno absoluto e às participações privadas em matéria de estabilidade financeira, 
inadequação da gestão de riscos, dívida excessiva (efeito de alavanca) e determinação do 
valor de instrumentos financeiros ilíquidos e complexos,

F. Considerando que existem provas empíricas de que, em períodos de conturbação do 
mercado, os fundos de retorno absoluto aderem, de modo irracional, à tendência 
dominante no mercado, dando, desse modo, azo a preocupações quanto à estabilidade 
financeira, 

G. Considerando que a concretização da Estratégia de Lisboa implica investir a longo prazo 
no crescimento e no emprego,

H. Considerando que esse investimento a longo prazo pressupõe o bom funcionamento dos 
mercados financeiros na UE e em termos globais, contribuindo para a economia real,

I. Considerando que, em muitos casos, os fundos de retorno absoluto e as participações 
                                               
1 Textos aprovados, P6_TA(2008)0058.
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privadas proporcionam liquidez, fomentando a procura de produtos inovadores,

J. Considerando que a estabilidade financeira também exige uma melhor cooperação em 
matéria de supervisão, mesmo à escala global, o que, logicamente, implica, a seu devido 
tempo, uma revisão completa das actuais regras da UE em matéria de supervisão,

K. Considerando que níveis mais elevados e adequados de transparência face ao público, aos 
investidores e às autoridades de supervisão, incluindo qualquer nova autoridade comum 
de supervisão que venha futuramente a ser instituída na UE, são fundamentais para 
garantir o desejado bom funcionamento e a estabilidade dos mercados financeiros, assim 
como para promover a concorrência entre os actores do mercado e os produtos 
comercializados,

L. Considerando que uma dívida excessiva decorrente de muitas das actividades ligadas aos 
fundos de retorno absoluto e aos fundos de investimento em participações privadas 
constitui uma ameaça à estabilidade financeira, prejudicando a realização de 
investimentos a longo prazo bem como a estratégia de crescimento e emprego, não sendo, 
além disso, alvo de um tratamento correcto por parte de muitos regimes fiscais nacionais,

M. Considerando que o recente aumento das transacções no contexto das participações 
privadas conduziu a um aumento significativo do número de efectivos cujos postos de 
trabalho são, em última análise, controlados por fundos de investimento em participações 
privadas, e que tal situação não se verificava quando foi elaborada a legislação 
comunitária em matéria de emprego (em especial, a Directiva 2001/23/CE),

N. Considerando que, no caso de situações de endividamento extremas, as aquisições de 
empresas efectuadas mediante o recurso a empréstimos (ou seja, apoiando-se no efeito de 
alavanca), normalmente designadas por LBO (leveraged buyouts), afectam a viabilidade 
das empresas-alvo,

O. Considerando que existem muitos conflitos de interesses que resultam quer do modelo de 
gestão dos fundos de investimento em participações privadas ou dos fundos de retorno 
absoluto, quer das relações entre esses veículos e outros actores nos mercados financeiros,

P. Considerando que, apesar de não existirem provas de que os referidos veículos tenham 
causado a actual crise financeira, estes estiveram, contudo, envolvidos na transacção de 
produtos estruturados não regulamentados e extremamente complexos; considerando que, 
por não terem sido capitalizados de modo adequado e serem, por isso, susceptíveis de 
volatilidade em caso de turbulência do mercado, tais veículos agravaram a crise,

Q. Considerando que, de modo a minimizar o risco de futuras crises financeiras e tendo em 
conta as fortes interacções entre mercados e operadores económicos, bem como o 
objectivo de estabelecer condições de concorrência equitativas a nível transfronteiras e 
entre participantes nos mercados regulamentados e não regulamentados, a União Europeia 
precisa de uma regulamentação melhor, mais coerente e harmonizada, aplicável a todo o 
espaço comunitário,

1. Solicita à Comissão que, até 30 de Novembro de 2008, apresente ao Parlamento, nos 
termos do artigo 44°, do nº 2 do artigo 47°, ou do artigo 95° do Tratado CE, uma ou mais 
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propostas legislativas sobre os fundos de retorno absoluto, as participações privadas e 
outros instrumentos relevantes, respeitando as recomendações pormenorizadas a seguir 
indicadas;

2. Confirma que as presentes recomendações respeitam o princípio da subsidiariedade e os 
direitos fundamentais dos cidadãos;

3. Considera que as implicações financeiras da proposta ou propostas solicitadas deveriam 
ser financiadas pelas rubricas orçamentais da UE previstas para a criação (i) de qualquer 
futura autoridade de supervisão da UE, (ii) da agência pública de notação de risco da UE e 
(iii) do organismo público da UE competente para a certificação de produtos estruturados;

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos Governos e Parlamentos dos Estados-Membros.
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ANEXO À PROPOSTA DE RESOLUÇÃO: RECOMENDAÇÕES 
PORMENORIZADAS SOBRE O CONTEÚDO DA PROPOSTA SOLICITADA

1. Recomendação 1 sobre medidas para salvaguardar a estabilidade financeira e
melhorar o funcionamento dos mercados financeiros 

O Parlamento Europeu considera que o acto legislativo a adoptar deveria visar a 
regulamentação dos seguintes aspectos:

(a) Requisitos de capital As empresas de investimento, as seguradoras, as instituições 
de crédito, os fundos convencionais (tais como os OICVM e os fundos de pensão 
de reforma/IRPPP) deverão satisfazer os requisitos de capital. Não obstante a 
estrutura jurídica dos veículos dos fundos de retorno absoluto e dos fundos de 
investimento em participações privadas, incluindo as sociedades anónimas, a 
Comissão deveria garantir a introdução de requisitos de capital apropriados a nível 
da entidade que controla o investimento do fundo ou fundos em causa (ou seja, da 
empresa de gestão), cobrindo todos os fundos, independentemente do seu local de 
registo.

(b) Agência Pública de Notação de Risco da UE A Comissão deveria instituir uma 
Agência Pública de Notação de Risco a nível da União Europeia, de modo a 
promover a concorrência e melhorar a transparência no sector. A Comissão 
deveria, além disso, na sua revisão da Directiva 2006/48/EC, introduzir uma 
disposição segundo a qual seria exigida uma avaliação de crédito por parte de uma 
Instituição Externa de Avaliação de Crédito (IEAC) para fins de determinação da 
exposição de uma instituição de crédito ponderada em função dos respectivos 
riscos operacionais, sendo igualmente exigida a avaliação de crédito por parte da 
Agência Pública de Notação de Risco da UE.

(c) Liquidez A Comissão deveria, na sua revisão da Directiva 2006/48/CE, introduzir 
requisitos de adequação dos fundos próprios das empresas, baseados numa 
avaliação dos respectivos riscos de eventual perda de liquidez.

(d) Valorimetria A Comissão deveria propor regras para uma determinação precisa do 
valor dos instrumentos financeiros ilíquidos, de modo a melhor proteger os 
investidores e salvaguardar a estabilidade dos mercados financeiros.

(e) Prime brokers Os requisitos de capital aplicáveis a todas as instituições 
prestadoras de serviços unificados de corretagem (ou seja, que detêm um registo 
das ordens executadas por diferentes corretores para um determinado operador 
institucional ou profissional), normalmente designadas por prime brokers, 
deveriam ser incrementados de acordo com a complexidade e opacidade da 
estrutura ou natureza da exposição a que são sujeitas em função das suas 
transacções com fundos de retorno absoluto e fundos de investimento em 
participações privadas. Para tal, deveriam ser alteradas, em especial, as 
disposições das Directivas 2006/48/CE e 2006/49/CE. 
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(f) Capital de risco A Comissão deveria aplicar, sem demora, as propostas políticas 
definidas na sua comunicação relativa à remoção de obstáculos aos investimentos 
transfronteiras dos fundos de capital de risco, incluindo propostas legislativas com 
vista à criação de um enquadramento harmonizado a nível da União Europeia para 
as operações que envolvem capital de risco e, desse modo, garantir às PME o 
acesso transfronteiras a esse capital, em consonância com a Estratégia de Lisboa.

(g) Autoridade de Supervisão da UE A Comissão deveria instituir um organismo 
europeu de supervisão que cobrisse todos os sectores de serviços financeiros: 
mercados de capitais, valores mobiliários, seguros e banca. Deveria igualmente 
ser tomada uma decisão quanto à pertinência da criação de dois organismos 
europeus de supervisão para esse efeito: um para fins de regulamentação 
prudencial e um outro para fins de regulação das actividades das empresas.

2. Recomendação 2 sobre Medidas de Transparência

O Parlamento Europeu considera que o acto legislativo a adoptar deveria visar a 
regulamentação dos seguintes aspectos:

(a) Registo e autorização de empresas de gestão e de gestores de fundos A Comissão
deveria instituir um quadro regulamentar a nível da União Europeia destinado ao 
registo e autorização de entidades que controlam as operações de investimento dos 
fundos de retorno absoluto ou dos fundos de investimento em participações 
privadas (ou seja, empresas de gestão), o qual deveria funcionar como único ponto 
de entrada: uma vez autorizadas, as entidades em causa poderiam desenvolver as 
suas actividades em toda a União Europeia. De modo a promover um mercado 
interno dos serviços financeiros inteiramente funcional, a Comissão deveria 
garantir a comunicação, por parte das empresas de gestão, da seguinte informação:

- a designação e o domicílio dos fundos que controlam,

- a identidade dos gestores,

- rendimentos e bónus empresariais,

- remuneração dos administradores, dos administradores-delegados e de 
outros executivos com responsabilidades em matéria de investimento, e

- as relações existentes com eventuais prime brokers.

Esses dados deveriam ser comunicados num formato uniforme (igualmente para 
facilitar a proposta infra, de criação de uma base de dados).

(b) Notificação (ou seja, aprovação) dos veículos de investimento grossistas De modo 
a encorajar a domiciliação dos fundos no território da União Europeia, a Comissão 
deveria propor uma directiva separada - nos moldes do regime da UE para as 
aplicações financeiras privadas, actualmente em debate -, aplicável à 
comercialização de fundos de retorno absoluto e de fundos de investimento em 
participações privadas na União Europeia. Semelhante regime deveria funcionar 
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como um único ponto de entrada: após a respectiva aprovação, deveria ser 
possível oferecer esses veículos de investimento grossistas a investidores 
profissionais e institucionais em toda a União Europeia. De modo a promover um 
mercado interno dos serviços financeiros inteiramente funcional, a Comissão 
deveria garantir a comunicação, por parte dos veículos de investimento, da 
seguinte informação:

- estratégia de investimento geral e informação imediata sobre 
quaisquer modificações dessa estratégia,

- exposição em termos de efeito de alavanca/dívida contraída,

- montante global das comissões cobradas, bem como a respectiva 
repartição (incluindo quaisquer opções de investimento em bolsa, 
concedidas aos efectivos da empresa),

- fonte e montante das verbas angariadas,

- desempenho passado,

- sistema de gestão de risco e métodos de determinação do valor da 
carteira de produtos,

- informação sobre o administrador do fundo, e

- parte do fundo para a qual contribuem a empresa de gestão e os seus 
efectivos.

Esses dados deveriam ser comunicados num formato uniforme (igualmente para 
facilitar a proposta infra, de criação de uma base de dados).

(c) Base de dados A Comissão deveria, com o auxílio de Comités de Nível 3, criar 
uma base de dados de registo/autorização à escala da União Europeia, de modo a 
compilar a informação relativa tanto à empresas de gestão como aos veículos de 
investimento acima descritos. As autoridades de supervisão de todos os 
Estados-Membros teriam um acesso ilimitado a essa base de dados. As categorias 
de dados relevantes, contidas na base de dados, deveriam ser acessíveis ao público 
em geral.

(d) Investidores A Comissão e as autoridades de supervisão deveriam assegurar que 
as entidades que investissem nesses veículos receberiam informação não apenas 
suficiente, mas também relevante e comparável (como, por exemplo, o prospecto 
simplificado ou a ficha com os factos principais relativos aos OICVM).

(e) Participações privadas e protecção dos efectivos A Comissão deveria propor 
alterações à Directiva 2001/23/CE, de modo a salvaguardar o mesmo nível de 
protecção garantido aos funcionários da empresa que essa directiva prevê, 
incluindo o direito de ser informado e consultado sempre que o controlo da 
entidade ou empresa em causa é transferido por intermédio de uma transacção de 
participações privadas. 
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3. Recomendação 3 sobre Medidas de Controlo de Dívida Excessiva

O Parlamento Europeu considera que o acto legislativo a adoptar deveria visar a 
regulamentação dos seguintes aspectos:

(a) Limitação do efeito de alavanca nos caso das participações privadas A Comissão 
deveria alterar a Directiva 77/91/CEE, relativa às garantias em termos de capital, 
de modo a introduzir regras para especificar o nível adequado de endividamento 
em qualquer momento em relação à empresa-alvo, tendo em conta os direitos 
legítimos de partes interessadas importantes (incluindo os empregados da 
empresa); em conjugação com esse nível, a Comissão deveria requerer aos 
Estados-Membros a introdução de consequências fiscais para os fundos de 
investimento em participações privadas no caso de dívida excessiva; essa 
incidência fiscal poderia incluir a supressão ou redução da parte dos juros, 
dedutível nos impostos, dos pagamentos de reembolso da dívida em causa, de 
acordo com as melhores práticas aplicadas nos Estados-Membros.

(b) Erosão do capital A Comissão deveria alterar a Directiva 77/91/CEE, relativa às 
garantias em termos de capital, de modo a definir níveis mínimos de fundos 
próprios para a empresa-alvo, tomando por referência os interesses a longo prazo 
dessa empresa. A Comissão deveria igualmente, e sem demora, propor regras 
tendentes a harmonizar os requisitos impostos aos administradores da 
empresa-alvo (ou seja, membros do conselho de administração e do conselho 
fiscal), de modo a assegurar que as saídas de capital (incluindo quaisquer 
comissões pagas por serviços prestados) servem da melhor forma os interesses a 
longo prazo da empresa-alvo, incluindo o respectivo crescimento a longo prazo e 
as suas necessidades em termos de I&D. Para atingir esse objectivo, poderiam ser 
alterados, em especial, os requisitos de governação das empresas previstos na 
Directiva 1978/660/CEE.

(c) Limitação do efeito de alavanca no caso dos fundos de retorno absoluto A 
Comissão deveria estabelecer o limite máximo da dívida dos fundos de retorno 
absoluto, de modo a preservar a estabilidade do sistema financeiro da União 
Europeia.

(d) Registo de produtos estruturados a nível da UE A Comissão deveria criar um 
registo público dos produtos estruturados extensível a todo o território da União 
Europeia.

4. Recomendação 4 sobre Medidas de Resolução de Conflitos de Interesses

O Parlamento Europeu considera que o acto legislativo a adoptar deveria visar a 
regulamentação dos seguintes aspectos:

(a) Bancos de investimento (prime brokers) – fundos de retorno absoluto e 
participações privadas A Comissão deveria examinar se um reforço dos requisitos 
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de capital aplicáveis aos prime brokers (Recomendação 1) contempla, de modo 
adequado, os conflitos inerentes entre:

- os prime brokers e os fundos de retorno absoluto, sendo as decisões de 
crédito (de contracção de empréstimo) dos primeiros muitas vezes 
contaminadas pela perspectiva de auferir comissões por parte dos segundos 
(por conta da prestação de serviços de negociação), e

- bancos de investimento e fundos de investimento em participações privadas, 
sendo as decisões de crédito (de contracção de empréstimo) dos primeiros 
muitas vezes contaminadas pela perspectiva de auferir comissões por parte 
dos segundos (por conta da prestação de serviços conexos).

(b) A Comissão deveria igualmente introduzir regras para garantir uma demarcação 
clara entre os serviços que as empresas de investimento prestam aos seus clientes 
(tais como a intermediação unificada de créditos, ou prime brokerage) e todas as 
suas outras unidades de negócio (incluindo os serviços de gestão do património, a 
negociação proprietária, etc.).

- Participações privadas A Comissão deveria estabelecer regras para resolver 
eventuais conflitos de interesses entre os membros dos fundos de investimento em 
participações privadas e os órgãos de gestão da empresa-alvo (e quaisquer outras 
entidades que pretendem lucrar com a transacção). Essas regras deveriam incluir 
um requisito de divulgação pública de quaisquer comissões ou outros incentivos 
auferidos pelos administradores (isto é, os membros do conselho de administração 
ou do conselho fiscal) ou pelos funcionários da empresa-alvo.

- Agências de Notação de Risco (ANR) A Comissão deveria estabelecer regras para 
resolver eventuais conflitos de interesses inerentes aos actuais modelos de gestão 
dos negócios dos diferentes actores nos actuais mercados financeiros e 
decorrentes da interacção entre estes.

- Acesso ao mercado e concentração do mercado: A Direcção-Geral "Concorrência"
da Comissão Europeia deveria lançar um inquérito relativamente à concentração 
do mercado nos seguintes sectores da indústria dos serviços financeiros: fundos de 
retorno absoluto, fundos de investimento em participações privadas, bancos de 
investimento (centrando-se nos serviços de prime brokerage) e ANRs.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Nos últimos anos – muito antes do surgimento da actual crise, em Agosto de 2007 –, foi 
manifestada uma apreensão crescente face ao impacto das actividades de veículos de 
investimento fortemente dependentes da contracção de dívidas (com efeito de alavanca), tais 
como os fundos de retorno absoluto e os fundos de investimento em participações privadas. 
Esses receios partiram dos Estados-Membros, bem como de instituições financeiras europeias 
e internacionais. Os investimentos alternativos – os fundos de retorno absoluto e os fundos de 
investimento em participações privadas – já não constituem um “nicho” da indústria dos 
serviços financeiros, tendo-se tornado importantes operadores dos mercados financeiros. 

Dado o fácil acesso a financiamento mediante a contracção de empréstimos a taxas de juro 
reduzidas e ao elevado nível de liquidez que se verificou no período de 2000 a meados de 
2007 e tendo em conta a procura de rendimentos elevados por parte de muitos investidores 
institucionais e outros, a quota dos fundos de retorno absoluto em relação ao conjunto total 
dos activos sob gestão aumentou consideravelmente. Não apenas o crescimento 
impressionante dos respectivos activos mas também um volume crescente de actividades de 
negociação contribuem para a crescente importância destes veículos de investimento em 
termos da respectiva participação no mercado. Muito embora tenha aumentado o seu peso no 
mercado, o mesmo não se aplica aos respectivos níveis de transparência1. 

Até Junho de 2007 – alguns meses antes de se instalar a crise financeira global – diferentes 
relatórios independentes de instituições financeiras que operam à escala global apontavam
preocupações em relação a possíveis riscos sistémicos, receios que foram igualmente 
manifestados em diferentes encontros internacionais. Em Maio de 2007, o Fórum para a 
Estabilidade Financeira recomendou às autoridades financeiras, aos investidores institucionais 
e aos gestores dos fundos de retorno absoluto a adopção de novas medidas com vista a 
reforçar a sua protecção contra potenciais riscos sistémicos associados aos fundos de retorno 
absoluto e a outros instrumentos com intenso recurso a empréstimos (com efeito de alavanca). 
O BCE manifestou uma apreensão semelhante em relatórios que remontam a 2006 e 2007. 
Em Junho de 2007, a Autoridade para os Serviços Financeiros (Financial Service Authority, 
FSA) manifestou igualmente a sua preocupação em relação aos fundos de investimento em 
participações privadas, no que se refere concretamente a aspectos como as situações de abuso 
do mercado, os conflitos de interesse, a forma de financiamento e a repartição de riscos, 
normalmente associados às transacções do tipo LBO (leveraged buyouts).

O Parlamento Europeu formulou, em diferentes relatórios, recomendações relativas aos 
fundos de retorno absoluto e aos fundos de investimento em participações privadas dirigidas à 
Comissão Europeia. Na sua resolução de Julho de 2007, o Parlamento Europeu indicou, por 
esse motivo, que "lamenta que [o compromisso da Comissão de realizar avaliações de 
impacto regulamentares, criteriosas, independentes e profissionais] não tenha, até à data, sido 
cumprido de modo satisfatório". Não houve, até à data, qualquer resposta por parte da 
Comissão. 

                                               
1 Ver Documento de tabalho sobre fundos hedge e private equity, 17.3.2008.
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Importa compreender o presente relatório perante este pano de fundo específico. A 
necessidade de modernizar a legislação é hoje ainda mais premente. À medida que aumenta o 
nível de integração global e a complexidade dos mercados financeiros, cresce a necessidade 
de modernização dos instrumentos regulamentares da União Europeia, devendo a Europa 
reagir de modo integrado e regulamentar, através da adopção de medidas actualizadas e 
adaptadas em função da própria evolução dos mercados financeiros. Seria inadequado e 
errado agir como se as actuais estruturas regulamentares europeias concebidas para uma 
situação passada não precisassem de ser tão modernas e inovadoras como os actores, cuja 
actividade precisam de regulamentar.

Participações Privadas e Fundos de Retorno Absoluto

Os fundos de retorno absoluto e os fundos de investimento em participações privadas 
constituem dois tipos diferentes de veículos de investimento. Embora ambos sejam pools de 
capital privadas ligeiramente regulamentadas que realizam investimentos e compensam os 
respectivos gestores com parte dos lucros desses fundos, diferem em termos da respectiva 
estratégia de investimento e dos produtos em que investem.

Fundos de investimento em participações privadas possuem um carácter "privado", na 
medida em que não estão cotados na bolsa, angariando os seus fundos próprios junto de 
investidores que actuam à margem dos mercados públicos de capitais. Poderão ser 
subdivididos em termos de capital de risco (usado para financiar novas empresas), capital de 
expansão (para financiar o crescimento de empresas existentes) e fundos de aquisição, que 
normalmente tentam adquirir uma empresa pública de modo privado através da contracção de 
um empréstimo elevado, ou seja, baseando-se num forte efeito de alavanca. Actualmente, 
estes fundos de aquisição de empresas correspondem a mais de 60% da indústria das 
participações privadas, devendo centralizar as atenções do legislador, dada a necessidade de 
adopção de disposições regulamentares modernizadas. 
As autoridades públicas não possuem suficiente informação sobre o alcance, a natureza e a 
propriedade da exposição aos riscos operacionais das participações privadas. Uma vez mais, 
importa rever a regulamentação prudencial da União Europeia, de modo a confirmar se as 
disposições em vigor conferem aos supervisores comunitários e a outras autoridades públicas 
os meios necessários ao cumprimento das suas obrigações em termos de estabilidade 
financeira e de outros aspectos.

Para as empresas, os funcionários, os reformados e os consumidores que são directamente 
expostos aos riscos destes fundos e, em especial, às aquisições mediante o recurso a 
empréstimos, ou LBO, é pouco provável que a legislação comunitária existente em matéria de 
protecção dos investidores seja adequada, uma vez que o investidor directamente exposto 
(como é o caso do fundo de pensão de reforma) beneficiará das derrogações aplicáveis aos 
investidores profissionais. Convém ponderar sobre a forma como se poderá alargar a estes 
grupos vulneráveis a protecção conferida aos investidores profissionais pela legislação 
comunitária.

No domínio das participações privadas, o recurso ao endividamento sob a forma de alavanca 
financeira (nomeadamente, as aquisições do tipo LBO) tem contribuído para o aumento da 
vulnerabilidade de muitas empresas e poderá exigir a introdução de algumas regras de 
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capitalização mínima análogas às existentes no domínio fiscal, mas a nível da União 
Europeia. Carregar os seus balanços de dívidas constitui uma subvenção fiscal implícita que 
resulta simultaneamente na debilitada saúde financeira das empresas e na redução das receitas 
públicas, beneficiando, desse modo, os financiadores da dívida, em vez de permitirem aos 
governos o financiamento das medidas de aplicação dos objectivos de Lisboa, tais como uma 
melhor formação académica, melhores infra-estruturas e mais investigação. As 
empresas-alvo, que os fundos de investimento em participações privadas adquirem a título 
privado, poderão igualmente sofrer um empobrecimento do seu capital (por exemplo, 
dividendos excessivos para remunerar os gestores das participações privadas; transformação 
dos fundos próprios das empresas-alvo em obrigações através da retirada de reservas não 
declaradas e da venda de activos). As empresas de gestão de fundos de investimento em 
participações privadas podem transferir o risco para a empresa-alvo, inclusivamente devido à 
sua estrutura jurídica (sociedades anónimas).

Os fundos de retorno absoluto consistem em veículos de investimento que recorrem a 
estratégias de investimento, a técnicas de negociação e a instrumentos financeiros que, em 
grande medida, permanecem desregulamentados. Adaptam-se rapidamente a qualquer 
alteração das condições de mercado e tentam explorar as imperfeições do mercado, 
procurando montantes de retorno absoluto em nada equivalentes aos rendimentos dos 
mercados dos valores mobiliários na sua generalidade. De modo a maximizar esses ganhos 
(mas, por esse motivo, também as perdas), contraem empréstimos ou negoceiam numa grande 
diversidade de produtos financeiros complexos, alguns deles com forte efeito de alavanca 
(derivados, opções) e adoptam técnicas de negociação dinâmicas, tais como a venda a curto 
prazo. As suas estratégias de investimento variam entre as motivadas por eventos específicos 
(tal como a arbitragem de fusões, o comportamento activista, etc.) e as ligadas à cobertura de 
participações (tais como as operações neutras em termos de mercado, as tendências a curto 
prazo, etc.), o valor macro global ou o valor relativo (tais como a arbitragem fixa convertível 
em rendimentos, a volatilidade, etc.). Embora estas características não se encontrem 
normalmente disponíveis para outros veículos de investimento colectivo (regulamentados), 
muitas outras instituições financeiras recorrem a elas (como, por exemplo, os balcões de 
negociação proprietária dos bancos de investimento).

Apesar de a transparência do sector ter melhorado nos últimos anos, em grande parte devido a 
uma pressão crescente por parte dos investidores institucionais como os fundos de pensão de 
reforma e os fundos de fundos de retorno absoluto, mais haveria a fazer para aumentar a 
transparência (apresentação de relatórios de actividade e comunicação de informação 
relevante, normas comuns de determinação do valor dos fundos, gestão de riscos, governação 
interna, etc.).

A complexa matriz dos diferentes instrumentos jurídicos existentes a nível da União Europeia 
e a diversidade de quadros regulamentares nacionais dos diferentes Estados-Membros no 
domínio dos fundos de retorno absoluto contribuem para a falta de transparência e para a 
cobrança de comissões exorbitantes.1 Este facto quase anula qualquer pressão comercial no 
sentido do cumprimento das normas vigentes no espaço comunitário regulamentado, 
encorajando as empresas a domiciliarem-se nos paraísos fiscais e a realizar investimentos em 
                                               
1 Ver também: Naik, Narayan, Fung, William: "Hedge Funds: Transparency and Conflict of Interest", London 
Business School, ECON Study, p. iii, IP/A/ECON/ST/2007-17.
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produtos desregulamentados, em vez de regulamentados.

Outros operadores de mercado relevantes

Os fundos de retorno absoluto colaboram em grande medida com os bancos de investimento e 
os bancos comerciais regulamentados. Estes bancos actuam na qualidade de prime brokers, 
ou seja, prestam serviços de intermediação unificada (incluindo as operações de negociação 
de financiamentos), bem como serviços de negociação e de vendas, além de outros serviços, 
tais como compensação e liquidação e custódia de valores mobiliários, chegando mesmo a 
oferecer espaços de escritório aos gestores dos fundos de retorno absoluto. Certas estimativas 
indicam que, em 2006, os fundos de retorno absoluto proporcionaram aos bancos de 
investimento rendimentos na ordem dos 40 a 50 mil milhões de dólares americanos, o que 
equivale a cerca de 15-20 por cento de todos os rendimentos da indústria no sector da banca 
de investimento e a 4 por cento dos activos geridos por fundos de retorno absoluto nesse 
mesmo ano.1 Existe uma falta de transparência em termos da exposição global a que estão 
sujeitos os fundos de retorno absoluto devido ao seu recurso a múltiplos prime brokers, os 
quais não possuem normalmente uma visão de conjunto do perfil de risco desses fundos. 
Contudo, esse perfil é decisivo para o cálculo dos requisitos de capital. As autoridades 
reguladoras e de supervisão têm manifestado receios face a possíveis conflitos de interesses, 
pelo facto de os bancos imporem comissões elevadas ao procederem ao financiamento e à 
prestação de serviços de consultoria no contexto das transacções financeiras que efectuam, 
chegando muitas vezes a entrar em concorrência directa para comprar os activos à venda. 
Uma outra preocupação prende-se com o facto de os fundos de retorno absoluto receberem 
dicas relativas a fusões pendentes e outras informações privilegiadas não divulgadas 
publicamente, o que poderá afectar o preço das acções. Uma negociação prévia à divulgação 
pública conferiria uma vantagem a esses fundos, o que, apesar de ilegal, é, para as 
autoridades, frequentemente difícil de detectar ou de provar.2

Sabendo que os fundos de retorno absoluto investem em produtos estruturados, conviria 
mencionar que é necessário melhorar a informação no tocante à titularização de créditos e às 
actividades em mercados não regulamentados (over-the-counter). Relativamente a este 
aspecto, conviria igualmente esclarecer as actividades e os modelos de gestão das ANR.

As actuais conturbações financeiras

A actual crise financeira foi desencadeada pelo mercado do créditos à habitação de alto risco 
(sub-prime) nos EUA, tendo-se depois alargado a todo o sistema financeiro devido à 
interligação entre os operadores de mercado (veículos de investimento, produtos estruturados, 
ANR, etc.). De um modo geral, os mercados de capitais sofreram perdas significativas e os 
bancos centrais foram obrigados a injectar fundos no mercado para contrabalançar a falta de 
liquidez durante a crescente fase de aperto em matéria de crédito. Desconhecem-se ainda as 
proporções que esta crise irá assumir.

                                               
1 Dresdner Kleinwort: "Credit Swiss, Deutsche Bank, UBS: How important are hedge funds for the investment 
banking industry?", Dresdner Kleinwort Equity Research, 6 de Fevereiro doe 2007, p. 8.
2 International Herald Tribune, 2 de Janeiro de 2007.
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Uma abordagem coerente

As causas da actual crise financeira não são directamente atribuíveis aos fundos de retorno 
absoluto nem às participações privadas. Mas a crise revelou a vulnerabilidade da actividade 
dos fundos de retorno absoluto e das participações privadas, bem como as fortes 
interdependências com outros actores-chave, como os bancos de investimento, os veículos de 
titularização de créditos, vulgarmente designados por Special Purpose Vehicles (SPV), e as 
ANR. Por esse motivo, uma nova e melhor regulamentação dos fundos de retorno absoluto e 
dos fundos de investimento em participações privadas acarreta forçosamente a necessidade de 
uma melhorar regulação de outros operadores financeiros. Esta interdependência pressupõe 
uma abordagem coerente e integrada em matéria de regulamentação – baseada na igualdade 
de condições e na neutralidade regulamentar para todos os principais operadores. 

Todos os investidores, os consumidores e os mercados financeiros enquanto tais beneficiarão 
de uma regulamentação adequada e modernizada. Essa regulamentação promoverá a 
estabilidade financeira, a prossecução dos objectivos de Lisboa, a capacidade concorrencial 
das empresas a longo prazo e a sua viabilidade na economia globalizada, o emprego, em 
suma, a coesão social. O bom funcionamento dos mercados financeiros depende da 
transparência e da confiança no mercado. 

Urge modernizar e melhorar o actual quadro regulamentar e de supervisão, reforçando a 
transparência, solucionando conflitos de interesse e promovendo a estabilidade financeira.
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