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Comunicado da ESMA sobre recomendações de investimento nas redes sociais 

 

A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados, a autoridade reguladora dos 

mercados de valores mobiliários da UE, explica as regras aplicáveis em situações em que 

determinada pessoa, estabelecida dentro ou fora da UE, divulga informações que sugerem 

uma decisão de investimento sobre instrumentos financeiros da UE (por exemplo, ações ou 

obrigações), destinadas ao público em geral. Essa divulgação de informações pode incluir, 

por exemplo, a partilha de opiniões sobre o preço presente ou futuro de uma determinada 

ação.  

Na legislação da UE, a divulgação de informação da forma referida enquadra-se na emissão 

e divulgação de recomendações de investimento.  

O que é uma recomendação de investimento? A legislação da UE define uma 

recomendação de investimento como uma informação que recomende ou sugira uma 

estratégia de investimento, explícita ou implicitamente, relativa a um ou vários instrumentos 

financeiros ou emitentes, incluindo qualquer opinião sobre o valor ou preço presente ou futuro 

desses instrumentos, destinados a canais de distribuição ou ao público. Os canais de 

distribuição podem ser relatórios de analistas, artigos, meios de comunicação tradicionais ou 

mesmo redes sociais.  

Quem deve ler este comunicado? Qualquer pessoa que recomende investimentos de 

alguma forma através de qualquer plataforma e qualquer pessoa que tome decisões de 

investimento com base nessas recomendações de investimento emitidas e divulgadas através 

de qualquer plataforma. Entre os meios de divulgação de recomendações de investimento 

encontram-se as redes sociais.  

Qual é o potencial risco associado a essas situações? A recomendação de investimentos 

e a tomada de decisões de investimento baseadas nas recomendações divulgadas através 

dessas plataformas pode potencialmente induzir os investidores em erro. As recomendações 

de investimento devem ser formuladas de forma específica — e transparente — para que os 

investidores, antes de tomarem qualquer decisão de investimento, possam saber e avaliar: 1) 

a credibilidade da recomendação — e quão objetiva é; e 2) quaisquer interesses dos autores 

das recomendações. Desta forma, todos são livres de expressar opiniões sem prejudicar os 

outros no processo. 

Quem elabora recomendações de investimento? Normalmente, empresas como bancos e 

corretores, mas também analistas financeiros o podem fazer. No entanto, outras pessoas que 

propõem uma estratégia de investimento podem também ser consideradas como produzindo 

uma recomendação de investimento quando a proposta se destina a uma distribuição mais 

ampla. Nessa distribuição mais ampla inclui-se a publicação nas redes sociais. Para além 
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dessas pessoas, alguém que produz frequentemente recomendações de investimento 

destinadas ao público em geral e que se apresenta como tendo competências em matérias 

financeiras, pode ser considerado um perito. No caso de divulgação de recomendações de 

investimento por peritos, a legislação é mais exigente quanto a divulgações necessárias a 

acompanhar as recomendações de investimento.  

Onde pode ser encontrada a legislação aplicável? As regras relativas à divulgação de 

recomendações de investimento constam do Regulamento da UE relativo ao abuso de 

mercado. A legislação exige que as pessoas que elaboram recomendações de investimento 

divulguem a identidade, apresentem recomendações de forma objetiva e divulguem todas as 

relações ou circunstâncias suscetíveis de prejudicar a objetividade da recomendação de 

investimento. No caso de divulgação de recomendações por parte de peritos, deve ser 

considerada a regulamentação específica.  

O que acontece se as regras não forem respeitadas? As autoridades de supervisão da UE 

acompanham de forma proativa a conduta, as ordens e as transações dos investidores no 

mercado. Se houver motivos para o fazer, iniciam investigações. Se as regras relativas às 

recomendações de investimento não forem cumpridas, podem ser aplicadas coimas ou outras 

medidas de supervisão, e eventualmente podem resultar em comunicações ao Ministério 

Público.  
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