
  
 
 

 
 

Comunicado Final da XXVI Conferência Anual da 
Organização Internacional das Comissões de 

Valores 

 

 

Reguladores de valores mobiliários e de futuros vindos de todo o mundo, assim como 
outros membros da comunidade financeira internacional, reuniram-se em Estocolmo 
de 23 a 29 de Julho por ocasião da XXVI Conferência Anual da Organização 
Internacional das Comissões de Valores (OICV). A Autoridade Sueca de Supervisão 
de Instituições Financeiras (Finansinspektionen), a entidade anfitriã do evento deste 
ano, ofereceu as suas calorosas e amistosas boas-vindas a 650 participantes de 97 
países. 

O Sr. Bosse Ringholm, ministro das finanças do governo sueco, abriu oficialmente a 
Conferência. No seu discurso, o ministro salientou o papel desempenhado pela 
tecnologia na estruturação dos mercados financeiros mundiais. "O desenvolvimento 
tecnológico proporciona oportunidades e desafios para os reguladores e agentes do 
mercado" observou o Sr. Ringholm. A crescente integração dos mercados de valores 
mobiliários na era da informação exige a colaboração muito mais estreita entre os 
profissionais de regulação e inspecção, observou o ministro sueco, afirmando ainda 
que a regulação eficiente promove a confiança dos investidores no mercado e 
práticas de bom cariz profissional. 

O barão Alexander Lamfalussy, presidente do Committee of Wise Men on the 
Regulation of European Securities Markets, destacou os desafios que a Europa 
defronta na implementação do mercado interno e na promoção de um processo 
legislativo mais eficiente no sector de valores mobiliários. 

Na conferência deste ano, subordinada ao tema "Mercados de Valores na Era da 
Informação", os reguladores e os participantes do mercado tiveram a oportunidade de 
debater as implicações das modernas tecnologias da informação na estruturação e 
funcionamento dos mercados financeiros. Neste contexto, a OICV publicou um novo 
relatório sobre a actividade bolsista na Internet. 

O relatório apresentado na Conferência aborda as questões levantadas pelas 
alterações e a considerável expansão verificada na utilização da Internet desde a 
publicação pela OICV do relatório "Securities Activity on the Internet" e analisa a 
implementação das recomendações delineadas há três anos. O relatório estuda ainda 



a capacidade, resiliência e segurança dos sistemas informáticos das sociedades de 
corretagem com serviços online, a responsabilidade sobre hiperligações para outros 
sítios de informação, a responsabilidade de manutenção dos sítios durante as ofertas, 
operações de compra e venda a curto prazo, fóruns de discussão na Internet e a 
execução de medidas legais. Além disso, dado à necessidade crescente de obter 
informação dos fornecedores de serviços da Internet com o intuito de investigar e 
mover acções judiciais contra fraudes em valores mobiliários e utilização abusiva do 
mercado na Internet, esta questão será analisada ulteriormente de acordo com as 
recomendações do relatório. 

A OICV realizou recentemente a sua segunda jornada de investigação de actividades 
na Internet (International Internet Surf Day) com o objectivo de aumentar a protecção 
dos investidores e a confiança no mercado. Quarenta e um reguladores de valores 
mobiliários e de futuros pertencendo a trinta e quatro países participaram neste 
evento. Aproximadamente 300 indivíduos das organizações participantes visitaram 
mais de 27 000 sítios, totalizando cerca de 1 200 horas de participação global. Destes 
sítios, mais de 2 400 foram identificados para observação e pesquisa futura com base 
na possibilidade de actividades fraudulentas, utilização abusiva do mercado e 
actividades financeiras não autorizadas. Cerca de 300 sítios estavam envolvidos em 
actividades de âmbito transfronteiriço. As acções de observação estão actualmente 
em curso e poderão resultar em investigações suplementares e possíveis medidas 
legais coercivas. 

Além dos trabalhos sobre a Internet, a OICV decidiu tomar a seu cargo novas áreas 
de actividade, incluindo: avaliação das experiências na implementação da cooperação 
plena entre os reguladores de valores mobiliários, avaliação do papel e conduta dos 
analistas dos mercados de valores, aplicação de normas contábeis justas para todos os 
organismos financeiros, um estudo de questões internacionais relativas à suspensão 
de transações, análise das técnicas de formação dirigidas aos investidores em relação 
com organismos de investimento colectivo nas jurisdições do Comitê dos Mercados 
Emergentes. 

Juntamente com estas iniciativas, a cooperação e interacção da OICV com um vasto 
número de organizações internacionais, os seus programas de formação 
internacionais e a implementação dos Objectivos e Princípios da Regulação de 
Valores Mobiliários, contribuem para fortalecer globalmente a protecção dos 
investidores, a confiança nos mercados e a estabilidade financeira. 

1.  Implementação de Objectivos e Princípios 

Em 1998, a OICV publicou o documento Objectivos e Princípios da Regulação de 
Valores Mobiliários (Objectives and Principles of Securities Regulation) no qual se 
definem 30 princípios para regulação de valores mobiliários com base em três 
objectivos: defesa do investidor, garantia em como os mercados são seguros, 
eficientes e transparentes e a redução de riscos sistêmicos. Desde então, a OICV está 
empenhada em assegurar a implementação desses Princípios e promove actualmente 
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vários projectos de auto-avaliação entre os seus membros. Estão planejadas mais 
actividades nesta área. A OICV trabalhou intimamente com as Instituições 
Financeiras Internacionais acerca do uso que estas fazem dos seus Objectivos e 
Princípios. Esta cooperação é de extrema importância e reflecte o objectivo comum 
de desenvolver mercados financeiros sólidos. 

2.  Sistemas de Liquidação de Valores Mobiliários 

O trabalho da Força Tarefa Conjunta da OICV e do Committee on Payments and 
Settlement Systems resultou na aprovação para consulta pública de dezoito 
recomendações destinadas a melhorar a infra-estrutura de sistemas de liquidação de 
valores mobiliários nacionais, actualizando o trabalho realizado pela OICV após a 
disrupção dos mercados de valores mobiliários em 1987. Estas recomendações 
especificam os padrões mínimos que tais sistemas devem satisfazer. As 
recomendações abordam certas questões que não foram tratadas pelos princípios 
anteriores, tais como: ligações transfronteiriças, gestão, transparência, eficiência, 
contrapartidas centrais, regulação e fiscalização, enquadramento jurídico, fiabilidade 
operacional e acesso. Os Comitês esperam aprovar as recomendações depois da 
análise dos comentários. 

3.  Práticas de Governança Corporativa 

O Comitê dos Mercados Emergentes (CME) aprovou um relatório sobre governança 
corporativa, reconhecendo o papel importante que esta desempenha no 
funcionamento eficiente dos mercados. O relatório consiste de informação e dados 
obtidos a partir de questionários respondidos por mais de 20 Membros do CME. São 
examinados os direitos dos accionistas e de outras partes interessadas, 
responsabilidades do conselho de direcção e o papel desempenhado pela informação 
e transparência. 

4.  Contabilidade e Auditoria 

A OICV prossegue o seu trabalho sobre normas de contabilidade com o International 
Accounting Standards Board. Entre outros, a OICV tenciona inquirir os seus 
membros nos fins de 2001 acerca da implementação da resolução adoptada pelo 
Comitê de Presidentes da IOCV em Maio de 2000 e relativa ao uso de normas 
contábeis internacionais para ofertas e listagens internacionais. 

Além do trabalho com normas contábeis, o Comitê Técnico está a desenvolver um 
trabalho considerável sobre normas de auditoria internacionais, incluindo a 
independência dos auditores e prevê a continuação da colaboração com a 
International Federation of Accountants (IFAC). 

5.  Mercados Secundários 

O Comitê Técnico examinará a entidade reguladora, práticas e procedimentos 



relativos à suspensão de negócios com títulos de listagem múltipla. Este trabalho 
prossegue um estudo efectuado em 1992 sob a responsabilidade do Comitê Técnico e 
intitulado "Coordination between Cash and Derivative Markets", o qual destacou os 
vínculos entre as bolsas de valores mundiais através de cotações cruzadas de valores 
mobiliários e o desenvolvimento de produtos derivados com base em produtos de 
mercado à vista situados numa outra jurisdição. O trabalho compreenderá a 
compilação das respostas de um questionário e estão planejadas consultas com o 
Comitê Consultivo da OICV. O resultado do projecto será publicado num documento 
que examina, neste contexto, a cooperação e a partilha de informação. 

O Comitê Técnico continua a investigar o impacto e o papel da transparência do 
mercado tendo em consideração os desenvolvimentos recentes da estrutura do 
mercado. Especialmente, o Comitê está a analisar a relação entre transparência e 
fragmentação do mercado e em que medida a transparência pode ser usada como um 
instrumento regulador para contrariar os efeitos negativos da fragmentação. Para 
desenvolver a análise, o Comitê fez um estudo bibliográfico da literatura econômica 
relevante e dos requisitos de transparência actuais vigentes nos países membros. O 
Comitê Técnico prevê a apresentação de um relatório no próximo encontro. 

O Comitê dos Mercados Emergentes está a estudar questões relativas aos mercados 
de obrigações de sociedades e os obstáculos que afectam o desenvolvimento de tais 
mercados obrigacionistas nos mercados emergentes. O relatório pretende descrever o 
desenvolvimento do mercado e as suas tendências actuais, identificar os obstáculos 
ao desenvolvimento de mercados de obrigações de sociedades e produzir um quadro 
estrutural detalhado propício à implementação de condições iniciais sólidas e 
necessárias para o desenvolvimento de um mercado de obrigações de sociedades nos 
mercados emergentes. 

6.  Cooperação e Troca de Informação 

Em 1991, a OICV publicou um relatório sobre os princípios de acordos de 
cooperação entre os reguladores de valores mobiliários. Desde então, a cooperação e 
troca de informação adquiriu uma importância ainda maior nas actividades de 
investigação e acção judicial contra irregularidades a nível internacional. A OICV vai 
analisar a experiência dos seus membros na aplicação de medidas de cooperação 
entre reguladores. 

7.  Intermediários 

A OICV continua a colaborar com o Comitê de Basileia no seu trabalho de 
desenvolvimento de uma estrutura apropriada para o tratamento de riscos 
operacionais. Neste contexto, os membros do Comitê Técnico decidiram solicitar que 
algumas das suas empresas respondessem ao inquérito Basel Comittee’s Quantitative 
Impact Survey para obter dados relevantes. 

De acordo com as recomendações do relatório do grupo Multidisciplinary Working 



Group on Enhanced Disclosure, o Comitê Técnico continuará a trabalhar com o 
Basel Transparency Group, o qual está a analisar activamente normas de divulgação 
como parte do Pilar III do novo acordo proposto. 

O Comitê dos Mercados Emergentes também concordou em orientar os reguladores 
dos mercados emergentes na supervisão de intermediários de mercado, regulados ou 
não, nos casos em que as suas actividades sejam exercidas a partir de outras 
jurisdições. 

8.  Gestão de Investimentos 

O Comitê Técnico concordou em abordar dois temas específicos que envolvem os 
organismos de investimentos colectivos (OIC). O primeiro, diz respeito ao controle 
dos riscos operacionais dos operadores de OIC. 

O segundo tema, sobre o qual foi publicado um relatório do Comitê dos Mercados 
Emergentes em Novembro de 2000, refere-se à propaganda de desempenho dos OIC 
na qual resultados passados são utilizados para promover os seus serviços junto aos 
investidores. Um estudo sobre as normas de apresentação de desempenho dos OIC 
será efectuado, tendo como objectivo a elaboração de um relatório que complemente 
o trabalho do CME e simultaneamente formule alguns princípios regulatórios. 

9.  Formação 

Os seminários e programas de formação são elementos essenciais para a 
implementação dos Objectivos e Princípios da Regulação dos Mercados de Valores 
Mobiliários da OICV e contribuem bastante para a consolidação da regulação desses 
mercados. 

A OICV e os seus membros organizam uma variada gama de seminários e de 
programas de formação ao longo do ano. Estes programas realizam-se em todas as 
regiões da Organização e se beneficiam da participação dos membros da OICV e da 
competência profissional dos seus quadros. 

O Secretariado Geral organizou o quarto seminário anual de formação em Montreal 
durante o mês de Outubro. O programa, intitulado "Securities Regulation in the New 
Economy" atraiu mais de 100 participantes de 45 jurisdições. Entre os temas do 
programa destacaram-se apresentações sobre investidores individuais na nova 
economia, actividades fraudulentas na Internet, sistemas alternativos de negociação e 
desafios tecnológicos para as bolsas de valores. 

10.  Comitê Consultivo para Organizações Auto-Reguladoras 

O Comitê Consultivo das Organizações Auto-Reguladoras divulgou a sua 
determinação em prosseguir a colaboração com o Comitê Técnico e o Comitê dos 
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Mercados Emergentes em assuntos de interesse comum. 

11.  Painéis de Discussão da Conferência 

Estabeleceram-se grupos de debate sobre vários assuntos de interesse para 
reguladores e profissionais: 

• O impacto da Internet no funcionamento e regulação de 
mercados  

• Estabilidade de mercados  
• Acesso do investidor ao mercado e à informação na era da 

Internet  
• Independência do auditor  
• Desmutualização e privatização das bolsas de valores  
• Transparência no processo de regulação  

12.  Admissão de Novos Membros 

Durante a Conferência, a OICV aceitou a entrada de 4 novos membros ordinários: 
State Securities Commission of Vietnam, Republica Srpska Securities Commission, 
Securities Inspectorate of Estonia e Financial Market Authority of the Slovak 
Republic 

A OICV também aceitou a entrada de 6 novos membros associados: Inter-American 
Development Bank, Athens Derivatives Exchange, Chicago Stock Exchange, 
Toronto Stock Exchange, Singapore Exchange, e Mutual Fund Dealers Association 
of Canada. Como resultado destas novas admissões, o número de membros da OICV 
é agora de 172. 

13.  Futuras Conferências 

A organização realizará a sua próxima Conferência Anual em Istambul, de 18 a 24 de 
Maio de 2002. A Conferência de 2003 decorrerá em Seul e a Jordânia será o país 
anfitrião da Conferência de 2004. 

 
 


