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edição número 66 dos Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários inclui dois 
artigos de natureza jurídica e um no âmbito das finanças comportamentais.

O primeiro estudo analisa o impacto dos credit default swaps (CDS) no governo 
societário. A autora começa por destacar as alterações observadas no paradig-
ma da governação societária (tradicionalmente assente em dois pilares da vida 
da sociedade, o acionista e os administradores) decorrentes do surgimento de 
figuras externas à sociedade (o credor financiador e o vendedor de proteção) e 
que, outrora, eram secundárias. 

Aludindo à figura do credor (financiador) controlador, o artigo evidencia que este 
tipo de credor poderá desempenhar um papel equivalente a um terceiro poder 
na sociedade, nomeadamente no seguimento de cláusulas de salvaguarda (co-
venants) apostas nos contratos de financiamento. Ademais, poderá surgir uma 
relação triangular, em que o vendedor de proteção será a contraparte do credor 
financiador em contrato de cobertura do risco económico decorrente de um CDS.

A autora conclui que a dissociação entre o risco económico (transferido para 
o vendedor de proteção) e a propriedade do crédito (que permanece na esfera 
do credor financiador), decorrente de um CDS, poderá ter impacto significativo 
tanto ao nível de governação da sociedade financiada como ao nível do próprio 
governo da dívida. Esta separação poderá concorrer para o risco moral, para 
a existência de um credor vazio e para um cenário em que a sociedade possa 
ser controlada (ainda que indiretamente) por um terceiro que não tem consigo 
qualquer relação (o vendedor de proteção).

O segundo trabalho enquadra-se no âmbito das finanças comportamentais. 
Este estudo analisa o efeito disposição nas transações de exchange-trade certi-
ficates (ETC) efetuadas por investidores individuais, i.e., a sua maior propensão 
para vender ETC em que se observam ganhos e em manter em carteira certifica-
dos que, se fossem vendidos, gerariam perdas. Os autores analisam igualmente 
a influência da literacia e de diferentes dimensões da experiência do investidor 
no efeito disposição. 

Editorial

A
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Usando um modelo de duração, os autores concluem que os investidores indi-
viduais em certificados apresentam este desvio comportamental e que a litera-
cia (em geral e a financeira em particular) atenua o efeito disposição sem, no 
entanto, o eliminar completamente. Assim, investidores que concluíram uma 
licenciatura e os que têm mais conhecimentos financeiros ou fortes capacida-
des matemáticas são menos relutantes a vender certificados com perdas do que 
os demais investidores. Quanto à experiência, o efeito disposição é superior nos 
investidores que têm experiência prévia na negociação de obrigações, mas a in-
tensidade de negociação de valores mobiliários (e de derivativos em particular) 
e a negociação de fundos de investimento enfraquecem esse desvio comporta-
mental. Contudo, embora a experiência de negociação seja um moderador im-
portante do efeito disposição, não o elimina totalmente.

O terceiro trabalho, de natureza jurídica, analisa o conteúdo do contrato de ges-
tão de carteiras. Para a autora, a obrigação principal do gestor decorrente deste 
contrato (a administração e valorização da carteira) é uma obrigação de meios e 
não de resultado pois o gestor apenas se compromete a realizar todos os esfor-
ços necessários para cumprir com a sua obrigação, atuando de forma diligente, 
sem se obrigar a atingir um resultado.

Neste artigo são analisados os deveres do gestor, cuja atuação deve ter em conta 
a proteção dos legítimos interesses dos seus clientes e da eficiência do mercado. 
Assim, são apresentados e discutidos os deveres de informação, o dever de ade-
quação e o dever de segregação patrimonial. Segundo a autora, o primeiro dever 
relaciona-se com a informação do serviço prestado, nomeadamente as estra-
tégias de investimento, os riscos envolvidos, a política de execução de ordens, 
a garantia de proteção do cliente e os custos do serviço. O segundo dever pres-
supõe a identificação da situação económica do investidor e da sua aversão ao 
risco, e a definição dos objetivos de investimento; só desta forma se consegue 
um serviço adequado. Através do terceiro dever, o gestor fica vinculado a sepa-
rar o seu património do património dos seus clientes, de modo a evitar conflitos 
de interesses.

Face à diversidade e relevância dos temas abordados, não faltam motivos para 
uma leitura atenta desta edição dos Cadernos.

EDITORIAL
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1. ENQUADRAMENTO TEMÁTICO

tema que nos propomos tratar1 gira em torno dos poderes preponderantes que 
coexistem no seio das sociedades comerciais e a sua análise permitirá com-
preender que estamos a assistir a uma alteração de paradigma do corporate 
governance; um paradigma que, pelo menos até há uma década, assentava na 
existência de dois pilares de peso na vida da sociedade: os acionistas e os admi-
nistradores. São estes dois grupos de sujeitos que, dependendo da matéria em 
causa, têm competência para conduzir e decidir sobre a vida da sociedade. 

Por seu turno, o credor é entendido, tendencialmente, como um sujeito externo 
à governance da sociedade e um terceiro carecido de tutela, motivo pelo qual as 
normas societárias de direito português se orientam, em regra, para a sua de-
fesa e não para a sua responsabilização.

Porém, o papel crescentemente preponderante da figura do credor financiador 
no âmbito da gestão, governo e controlo da Sociedade Anónima (“SA”), permi-
te-nos antever a assunção de um poder determinante (praticamente) a par do 
dos acionistas e administradores, pelo impacto e influência que pode ter em de-
cisões-chave na sociedade. Com efeito, desempenha um relevante papel neste 
âmbito poderosas cláusulas apostas nos contratos de financiamento: as cláu-
sulas de salvaguarda (covenants), que representam meios aptos a permitir ao 
credor assumir um papel destacado na vida da sociedade. 

O teor destas cláusulas pode ser conformado através de uma notável engenha-
ria jurídica, determinando diversos graus de ingerência na vida da sociedade, 
ao ponto de o credor poder ser considerado um verdadeiro insider da sociedade 
financiada. Estas obrigações contratuais acessórias, que tendem a estabelecer-
-se apenas do lado do mutuário, podem ser de índole muito diversa como sejam 
reporting covenants, financial covenants, disposal of assets covenants, as tradicio-
nais ownership clauses, entre outras2. 

Estas cláusulas são, geralmente, mais restritivas no caso dos contratos de em-
préstimo que tenham como contraparte um banco – devido, desde logo, ao no-

O

1
 Este estudo constitui um desenvolvimento da reflexão e investigação subjacente ao nosso texto «Debt Governance – O papel do 

credor activista», in: Direito das Sociedades em Revista, ano 7, vol. 14, 2015, [161-198], pp. 180 a 186.
2

 Cfr. ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, «Os credores e o governo societário: deveres de lealdade para os credores controlado-

res?», in: RDS I, 2009, [95-133], p. 105 e FRANCISCO PINTO DA SILVA, «A influência dos credores bancários na administração das 

sociedades comerciais e a sua responsabilidade», in: DSR, ano 6, Vol. 12, 2014, [231-265], pp. 239 e ss..
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tável poder de facto das entidades bancárias – do que na emissão de obrigações, 
já que estas, enquanto meio de financiamento externo junto dos investidores, 
encontram na dispersão de sujeitos uma dificuldade acrescida para a (possível) 
renegociação em caso de incumprimento das cláusulas.

Sem prejuízo dos benefícios que a intromissão do credor controlador na socie-
dade financiada pode desencadear, a verdade é que as sociedades carecidas de 
financiamento e altamente endividadas constituem terreno fértil para a assun-
ção, pelos financiadores, de um papel ativista quer no respeita à atividade, quer 
no que diz respeito ao governo da sociedade financiada. O foco principal desse 
afã do credor consiste no acompanhamento de perto da vida da sociedade, pro-
curando assegurar a manutenção das condições que lhe permitiram conceder o 
crédito (e que asseguravam o reembolso do valor mutuado, acrescido de juros). 

À margem das presentes reflexões ficará a avaliação e a existência de limites à 
(excessiva e lesiva) atuação do credor e, bem assim, os mecanismos aptos à sua 
responsabilização. Na realidade, esta atuação pode revelar-se lesiva dos demais 
interesses pairantes na órbita social, designadamente sempre que as suas de-
cisões conduzam à insolvência da sociedade financiada, o que gera a questão da 
responsabilização do credor pelos danos emergentes da sua atuação.

Porém, a trama adensar-se-á se a este cenário (enquadramento que, nos últi-
mos anos, tem vindo a ser estudado mais aprofundadamente) se adicionar uma 
outra figura: a contraparte do credor financiador no (eventual) contrato de co-
bertura do risco económico decorrente do contrato de financiamento celebrado 
entre aquele e a sociedade financiada, por exemplo um credit default swap (do-
ravante, apenas CDS). 

É que esta contraparte do credor financiador – tendencialmente estranha à so-
ciedade financiada – tem todo o interesse no acompanhamento e controlo da 
vida da sociedade financiada e, para tanto, terá de usar o credor financiador 
como sua longa manus.

DEBT GOVERNANCE: O IMPACTO 
DOS CREDIT DEFAULT SWAPS 
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1.1. A possibilidade do surgimento de uma relação triangular 

A relação triangular pode resultar especialmente do receio que o credor finan-
ciador tem de que o devedor incumpra a obrigação principal que sobre si im-
pende: o pagamento da quantia mutuada, acrescida dos juros. Em face das he-
sitações que possa ter, pode decidir contratar um derivado de crédito, mais 
concretamente, um derivado de crédito tendo em vista um eventual caso de in-
cumprimento (default). 

Naturalmente que a incerteza – e o risco – da concretização de uma situação 
de incumprimento por parte do devedor revela-se, regra geral, inversamente 
proporcional à participação e controlo do credor na sociedade financiada; em 
princípio, o risco e a incerteza do incumprimento por parte da financiada é tan-
to maior quanto mais alheado das lides sociais o credor estiver ou quiser estar. 

Aqui chegados, pretendemos aprofundar, nos tópicos que se seguem, algumas 
questões relacionadas com esta relação triangular: 

Sociedade
financiada

Credor
financiador

Vendedor
de proteção

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx


12 Voltar ao índice cmvm.pt

CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOSDEBT GOVERNANCE: O IMPACTO 
DOS CREDIT DEFAULT SWAPS 

NO CORPORATE GOVERNANCE 

E esta situação – de falta de acompanhamento da vida da sociedade – pode re-
sultar, desde logo, da insusceptibilidade de intromissão mais aprofundada na 
sociedade, quando isso não seja contratualmente assegurado (no contrato de 
financiamento). Por outro lado, pode acontecer que haja uma previsão contra-
tual que permita a assunção de poder relevante na vida da sociedade, mas o cre-
dor opte por não exercer tal prerrogativa, designadamente por daí resultarem 
elevados custos.

O relevante para efeitos da nossa análise é que, independentemente da situa-
ção em causa, o credor financiador queira transferir para um terceiro – alheio 
à relação de financiamento – o risco económico decorrente do contrato de fi-
nanciamento celebrado entre si e a sociedade financiada. Para tanto, o credor 
financiador poderá celebrar um contrato de cobertura de risco. 

O grande benefício resultante de tal opção é a separação entre (i) o risco eco-
nómico decorrente da possibilidade do incumprimento do crédito resultante do 
financiamento, que será transferido para a esfera do terceiro (o vendedor de 
proteção) e (ii) a titularidade do crédito que se mantém na esfera do financiador 
(o comprador de proteção).

Em causa está a faculdade de os financiadores contratarem instrumentos de 
proteção do crédito, sendo comuns os CDS. E será sempre tendo em vista a fun-
ção de hedging que o CDS será considerado na nossa análise.

Conforme facilmente se intuirá, esta separação entre o risco económico e a pro-
priedade do crédito poderá ter impacto significativo tanto ao nível de governa-
ção da sociedade financiada como ao nível do próprio governo da dívida, con-
forme assinalaremos adiante.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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2. DA COBERTURA DO RISCO

2.1. Credit Default Swap: os traços gerais,
algumas inquietações e motivação 

os anos 90 surgem os primeiros CDS3 e tal resulta da necessidade de os ban-
cos cobrirem o seu risco de crédito nos empréstimos realizados, podendo man-
ter a sua posição contratual no âmbito dos mesmos. Posteriormente, os CDS 
ascenderam ao proscénio mediático como uma das figuras associadas à crise 
do subprime (2007-2008), não só cobrindo créditos resultantes de mútuos que 
comportavam riscos (que se revelaram) impensáveis –  por se crer na avaliação 
que deles era feita pelas agências de rating4 –, como também por desempenha-
rem funções para as quais não foram originalmente concebidos5, mormente, 
funções especulativas.

Os CDS enquadram-se na categoria dos derivados de crédito6, previstos na alí-
nea c) do n.º 1 do art. 2.º do Código dos Valores Mobiliários. Os derivados de cré-
dito, a par da titularização de crédito, são as duas primordiais formas de finan-
ciamento estruturado7.

3
 Para a análise do mercado de CDS veja-se o interessante estudo de PAULO PEREIRA DA SILVA / PAULO TOMAZ REBELO / 

CRISTINA AFONSO / ANA TERESA BENTO, «Dependência extrema entre o preço das ações do setor bancário e dos mercados 

de CDS – Evidência usando cópulas e inferência baseada em simulação», in: CadMVM, n.º 45, agosto de 2013, [52-75].
4

 Para uma visão descomplicada da crise de subprime, veja-se MARIA EMÍLIA TEIXEIRA, O contrato de Swap: o Credit Defauly Swap 

e o seguro de crédito, Coleção Teses, Almedina: Coimbra, 2017, p. 241.
5

 Como refere a doutrina, “medidas recentes, por vezes apelidadas de populistas, procuram precisamente recentrar a utilização 

destes instrumentos no seu objetivo principal de cobertura dos riscos associados à dívida, em especial fazendo swaps de risco 

de incumprimento assentar no princípio do interesse segurável” – ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA / MADALENA PERESTRELO 

DE OLIVEIRA, «Derivados financeiros e governo societário: a propósito da nova regulação mobiliária europeia e da consulta 

pública da ESMA sobre empty voting», in: RDS IV, 1, 2012, [49-109], p. 52.
6

 Para uma análise mais aturada das modalidades e do significado dos vários derivados de crédito, vejam-se, por todos, JOSÉ 

ENGRÁCIA ANTUNES, Os Instrumentos Financeiros, Coimbra: Almedina, 2009, pp. 174 e ss. e MARIA EMÍLIA TEIXEIRA, O con-

trato de Swap…, cit., p. 232.
7

 Para mais desenvolvimentos sobre o conceito de financiamento estruturado, veja-se ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, Manual 

de Corporate Finance, Coimbra: Almedina, 2015, pp. 171 e ss.

N

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx


15 Voltar ao índice cmvm.pt

CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOSDEBT GOVERNANCE: O IMPACTO 
DOS CREDIT DEFAULT SWAPS 

NO CORPORATE GOVERNANCE 

8
 Como ensina ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, a negociação de derivados pode ser over de counter ou em mercado organizado 

(exchange-listed derivatives); “no primeiro caso, os contratos têm estrutura bilateral e são objeto de negociação individual; no 

segundo, são padronizados elaborados com recurso a cláusulas contratuais gerais fornecidas pela entidade gestora; existe 

uma contraparte central que assegura o encontro entre a oferta e a procura”. Mercado over de counter (OTC), ou mercado de 

balcão, é um “mercado financeiro descentralizado em que os participantes negoceiam numa base bilateral, com ou sem inter-

venção de intermediário financeiro” – cfr. IDEM, Ibidem, respetivamente, pp. 183 e  357. 

Os três mercados regulamentados registados junto da CMVM são: a Euronext Lisbon; o Mercado de Futuros e Opções; e o 

Mercado de derivados OMIP.
9

 Neste sentido, Yesha Yadav, « The Case for a Market in Debt Governance», in: Vanderbilt Law Review, Vol. 67, 2014, [771-835], p. 

819, disponível in: http://ssrn.com/abstract=2225524
10

 Veja-se, por todos, ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, Manual de Corporate Finance, cit., p. 182. 
11

 Segundo ERIK GERDING há que distinguir entre pure bet e hedging derivatives, distinção esta que se aplica a todos os derivados, 

não apenas aos de crédito. Como explica o Autor, nestes últimos “the credit protection buyer uses the CDS to hedge a credit risk 

that the buyer is already bearing (…). Hedging derivatives, like insurance policies, offer possible economic efficiencies by allo-

cating credit risk to parties that are either able to spread the risk widely or otherwise bear the risk more efficiently” – que são 

aqueles a que nos referimos neste estudo –, já o que sucede com os pure bet é que “the credit protection buyer has no preexis-

ting credit risk, nor does the credit protection seller. [Por exemplo] the credit protection buyer purchases a CDS on various 

bonds, but neither owns those bonds nor would suffer a loss should those bonds default. The credit protection buyer enters 

into the contract to speculate that the bonds will default and that the expected (present) value of the payment from the credit 

protection seller will exceed the premium it pays. The credit protection seller makes an equal and opposite gamble that the pre-

mium it receives outweighs the present value of its expected payout under the contract. The contract is thus a zero-sum game” 

– cf. do Autor citado, «Credit Derivatives, Leverage, and Financial Regulation’s Missing Macroeconomic Dimension», in: Berkeley 

Business Law Journal, Vol. 8, 2012, disponível in: http://ssrn.com/abstract=2001166, pp. 109 e 110.

Há alguns Autores que criticam estas “puras apostas” desde logo com o argumento de não haver nenhum interesse segurável; 

veja-se, neste sentido, LYNN A. STOUT, «Why the Law Hates Speculators: Regulation and Private Ordering in the Market for OTC 

Derivatives», in: 48 DUKE L.J. 701, 1999, disponível in: http://ssrn.com/abstract=250982.

Os CDS negociados over the counter8 representam instrumentos que se regem 
pela autonomia privada das partes, não dispondo de regulação suficientemente 
densificada. É justamente a sua parca regulamentação que os pode tornar opa-
cos e muitas vezes confidenciais, aumentado assim a dificuldade em conhecer a 
sua verdadeira extensão no mercado9.

É comum apontarem-se pelo menos três funções relevantes dos derivados de cré-
dito10: (a) cobertura do risco (hedging); (b) especulação (trading)11;  (c) arbitragista 

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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http://ssrn.com/abstract=2225524
http://ssrn.com/abstract=2001166, pp. 109 e 110
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e há quem evidencie ainda o relevo do (d) fornecimento de informações12.

Os derivados de crédito são instrumentos financeiros através dos quais uma das 
partes – a compradora de proteção – transfere para a outra parte – a vendedora 
de proteção – um certo risco de crédito. Como contrapartida da assunção do ris-
co, a compradora de proteção deverá pagar à vendedora de proteção uma contra-
partida, um prémio13. Caso o evento de crédito venha a ocorrer durante o prazo 
contratualmente estabelecido, o vendedor de proteção terá de realizar a sua con-
traprestação – “mediante o pagamento de uma soma pecuniária calculada por re-
ferência a tal evento nos termos contratualmente acordados (“cash settlement”), 
podendo ocasionalmente dar lugar à entrega do activo subjacente (“physical se-
ttlement”)”14. É, assim, possível isolar o risco de crédito da atividade ou instru-
mento subjacente, o que permite tratá-lo como se fosse um novo ativo15.

Assim, aplicando ao caso específico que consideramos, temos o seguinte: me-
diante a contratação de um CDS, o credor financiador negoceia com o vendedor 
de proteção, over the counter, a transferência para este do risco de incumpri-
mento por parte do devedor no contrato de financiamento, pagando o credor 
financiador ao vendedor de proteção um prémio como contrapartida da assun-
ção daquele risco e o vendedor de proteção compromete-se a pagar àquele o 
montante acordado, caso o evento de crédito venha a ocorrer. Note-se que o 
devedor no contrato de financiamento não é parte no contrato de CDS, desco-
nhecendo os seus termos e condições, pelo que não tem qualquer relação dire-
ta com o vendedor de proteção, sendo, portanto e em tudo, um terceiro face ao 
contrato de CDS.

12
 A este propósito refere YESHA YADAV que “credit derivatives transmit information on underlying securities and entities. They 

indicate the market´s perception of the risk posed by an underlying asset. This perceived risk is reflected in the price at which 

protection buyers are able to purchase the swap, with higher prices (or “spreads”) indicating that the transaction entails risks for 

the protection seller” – cfr. da Autora citada, «The Case…», cit., p. 795. A este propósito veja-se o estudo de MARK J. FLANNERY 

/ JOEL F. HOUSTON / FRANK PARTNOY, «Credit Default Swap Spreads as Viable Substitutes for Credit Ratings», in: University of 

Pennsylvania Law Review, Vol. 158, 2010, disponível in: http://ssrn.com/abstract=1666350; 

estes Autores analisaram a possibilidade de os CDS captarem as informações com mais celeridade do que os ratings de 

crédito. A respeito do papel das agências de notação de risco e da sua atuação pouco consistente, JOHN P. HUNT, «Credit 

Rating Agencies and the ‘Worldwide Credit Crisis’: The Limits of Reputation, the Insufficiency of Reform, and a Proposal for 

Improvement», in: Columbia Business Law Review, Vol. 2009, No. 1, disponível in: http://ssrn.com/abstract=1267625.
13

 A este propósito veja-se JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Os Instrumentos…, cit., pp. 174 e ss.
14

 Cfr. IDEM, Ibidem, p. 178.
15

 Para mais desenvolvimento sobre esta matéria, ver por todos SOFIA LEITE BORGES/SOFIA TORRES MAGALHÃES, «Derivados de 

Crédito, Algumas Notas sobre o Regime dos Valores Mobiliários condicionados por eventos de crédito», in: CadMVM, n.º 15, de-

zembro de 2002, [115-146], p. 117 e JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, «Os Derivados», in: CadMVM, n.º 30, agosto 2008, [91-136], p. 122.
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Estamos, então, perante um fenómeno (pernicioso!) de dissociação entre a ti-
tularidade do crédito – que se mantém na esfera do credor financiador, por-
quanto dela nunca saiu –  e o risco económico – que se transfere do comprador 
de proteção para o vendedor de proteção. Acresce ao que vimos de referir, que 
o credor financiador em causa – e, simultaneamente, comprador de proteção 
– pode ter, conforme já referimos, um poder de ingerência e controlo sobre a so-
ciedade financiada, por via da aposição das referidas cláusulas de salvaguarda 
no âmbito do contrato de financiamento. A questão que se colocará de imedia-
to – e à qual regressaremos adiante – é saber se esse poder acompanha o risco 
económico e, nessa medida, se se pode transferir igualmente para o vende-
dor de proteção; é que não se pode perder de vista que o vendedor de proteção 
terá todo o interesse em acompanhar/controlar a sociedade financiada (isto é, 
tendo um interesse idêntico ao do credor – pelo menos até à contratação do 
CDS: é do seu interesse precaver-se, também e tal como aquele, de certas de-
cisões que o financiado possa tomar em prejuízo do cumprimento do contrato 
de financiamento).

Mais: manterá o comprador de proteção – o credor na relação de mútuo subja-
cente – o interesse em controlar/acompanhar a sociedade, como antes da cele-
bração do contrato de CDS, ou a sua posição torna-se vazia?

Como facilmente se compreende, em causa está a contratação de um instru-
mento financeiro com um fito protecionista, de cobertura do risco de crédito16 

16
 Precisamente pelas suas características, em muito similares às dos contratos de seguro, há quem afirme que, na prática, os 

CDS são idênticos a seguros de garantia, mas que não se permite atribuir-lhes esta designação pois só as seguradoras prestam 

estas garantias; a não coincidência entre as designações é uma forma de outras entidades também poderem prestá-las. De 

acordo com a posição da Maria Emília Teixeira: “(…) os credit default swaps funcionalmente se apresentam como um verdadeiro 

seguro de crédito, designadamente na prossecução da finalidade de hedging”; “(…) podemos aplicar analogicamente a legisla-

ção do contrato de seguro em geral e do seguro de crédito, em particular aos credit default swaps”, pois “para nós, o credit de-

fault swap é um seguro de crédito” – cfr. da citada Autora, O contrato de Swap…, cit., p. 316.

Em sentido contrário, M. TODD HENDERSON afirma “the simple argument that some credit derivatives help banks and other pro-

viders of debt share risk with other investors is not sufficient for credit derivative contracts in general to be deemed “insurance”. 

A separate body of insurance law exists not because the underlying contracts are insurance, but rather because typical insuran-

ce contracts are sold by insurance companies. It has also shown that the policy justifications for regulation of insurance com-

panies (…) do not obtain in the context of credit derivative markets or apply to parties to credit derivative contracts. Finally, it 

has shown how an exchange for credit derivative contracts can provide most if not all of the substantive regulation insurance re-

gulators can provide, at lower cost and in a more efficient manner” – cf. do citado Autor, «Credit Derivatives Are Not Insurance», 

University of Chicago Law & Economics, Olin Working Paper No. 476, 2009, disponível in: 

http://ssrn.com/abstract=1440945, p. 59.
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– crédito pré-existente resultante de contrato de mútuo, subjacente ao CDS17 
–, concretamente contra a exposição do credor financiador ao risco de incum-
primento contratual pelo devedor. É evidente a intenção e o interesse concreto 
subjacentes: o interesse do credor financiador de ser reembolsado pela quantia 
mutuada acrescida de juros, isto é, o interesse no cumprimento.

No âmbito da negociação do CDS o vendedor de proteção deverá ser cauteloso –
mais ainda se em causa estiver um banco, instituição sobre a qual recai a obrigação 
de observar padrões de atuação mais exigentes, relevando aí especialmente a evi-
tação dos riscos sistémico e de contágio –, o que significa que este terá de se mu-
nir das informações mais fidedignas e completas acerca da sociedade financiada 
e da relação de mútuo subjacente, da qual resultou o ativo – o crédito – objeto da 
transação. Como o vendedor não possui relação com a sociedade, ele poderá não 
ser tão eficiente na obtenção de informação, pelo que esta poderá ser obtida, desde 
logo, pelo comprador de proteção e, se ele existir, pelo intermediário financeiro.

Da análise levada a cabo pelo vendedor de proteção e na sequência das informa-
ções que lhe são transmitidas, quer quanto à sociedade financiada, quer quanto 
à consequente probabilidade de (in)cumprir, resulta que “quanto maior o risco 
de incumprimento por parte da entidade de referência [a sociedade financia-
da/devedora] ou quanto maior for a possibilidade de insolvência dessa entida-
de maior será a cotação dos credit default swaps para essa entidade. O princí-
pio subjacente é o mesmo que existe, por exemplo, nos seguros de vida (…)”18. 
Assim, e como assinala a doutrina, o vendedor pode sentir-se incentivado a 
enegrecer a posição creditícia da sociedade financiada, com a compactuação de 
certas agências de rating, mediante a propagação de informações que podem 
ser mais ou menos verdadeiras e delas fazer eco19.

De outra banda, o comprador de proteção também deverá ser prudente na esco-
lha do vendedor de proteção, assumindo que, quando o faz, já tenha realizado um 

17
 Como refere MARIA EMÍLIA TEIXEIRA, as modalidades mais conhecidas de CDS são o Single-name CDS e os Multi-name CDS. 

No primeiro caso “em que se concede proteção relativamente a um evento de crédito de uma só entidade de referência” e os 

Multi-name CDS, “em que a proteção é concedida relativamente a eventos de crédito que possam ocorrer em relação a mais 

do que uma entidade de referência” – cfr. da citada Autora, O contrato de Swap…, cit., pp. 238 e ss.; explica ainda a Autora que 

os Multi-name CDS podem assumir algumas modalidades: basket default swaps, portfolio default swaps e equity default swaps.
18

 Cfr. MARIA EMÍLIA TEIXEIRA, O contrato de Swap…, cit., p. 234. 
19

 Neste sentido IDEM, Ibidem, p. 235; a Autora assinala que “o valor dos CDS é atribuído pelos mercados, daí que as agências de 

rating sejam aqui determinantes. Maus ratings incrementarão o custo do CDS e fará subir os lucros dos emitentes de CDS” – cfr. 

MARIA EMÍLIA TEIXEIRA, O contrato de Swap…, cit., p.  237.
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estudo aturado acerca da entidade à qual pede proteção, mais ainda se não tiver 
havido intervenção de intermediário financeiro. É que se, por um lado, pretende 
transferir o (desassossego do) risco de crédito, por outro, assume o risco de con-
traparte (counterparty risk), sendo equacionável a hipótese de o vendedor de pro-
teção também não cumprir as suas obrigações contratuais. Isto para evidenciar 
que durante o contrato de CDS o comprador de proteção não estará certo de des-
frutar de uma posição despreocupada, pois que “[não existe] obrigação legal de os 
vendedores de credit default swap fazerem reservas no valor que seguram (…)”20.

Várias poderão ser as motivações subjacentes à compra e venda da proteção21. 

Do lado do financiador identificam-se especialmente as seguintes: (i) a gestão 
e a externalização parcial do seu risco sem transferência dos ativos subjacen-
tes; (ii) a redução dos riscos agregados e libertação de capitais próprios; e (iii) o 
possível aumento das relações de clientela, dada a economia de garantias cola-
terais que seriam necessárias. 

Por seu turno, do lado do terceiro, vendedor de proteção, são identificáveis, 
designadamente as seguintes vantagens22: (i) o recebimento de um pagamen-
to certo e regular a título de prémio, sobretudo se a sociedade financiada re-
presentar um reduzido risco de incumprimento; (ii) a exposição diminuta – ou 
inexistente – relativamente à sociedade financiada, nomeadamente na medida 
em que não tem de investir na construção de uma relação com a sociedade fi-
nanciada; e, (iii) no caso de o comprador de proteção ser um credor obrigacio-
nista, daí resulta a possibilidade de o vendedor de proteção contactar com esses 
valores mobiliários sem ter de os adquirir.

2.2. O prémio a pagar e a ocorrência do credit event23

No mundo ideal seria desnecessária a previsão das situações que determinam 
o incumprimento contratual, mas se assim fosse, a própria contratação do CDS 

20
 Cfr. IDEM, Ibidem, p. 252; a Autora considera que se “deveria impor a obrigação às instituições que se dedicam à negociação 

de CDS de efetuarem provisões adequadas por cada CDS negociado, assim se conseguindo o reforço dos capitais próprios, 

criando “almofadas” preventivas para o caso de os CDS terem de vir a ser acionados” – cfr. IDEM, Ibidem, p. 258.
21

 Seguimos de perto JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Os Instrumentos…, cit., pp. 176 e 177.
22

 Cfr. YESHA YADAV, «The Case…», cit., pp. 792 e ss..
23

 O risco de crédito “consubstancia-se na exposição genérica a eventos futuros e incertos associados à deterioração da “qua-

lidade creditícia” (“creditworthiness”) do devedor ou entidade de referência (“credit events”), v.g., insolvência, liquidação, falta 

de cumprimento tempestivo de obrigações, recusa de pagamento, moratórias, reestruturação do passivo, depreciação do “ra-

ting”, etc.” – cfr. JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Os Instrumentos…, cit., p. 178. 
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seria injustificada. Com efeito, o recurso à cobertura do crédito só acontece por-
que o credor da relação de mútuo subjacente (i) não consegue prever o futuro e 
(ii) pretende evitar a incerteza do risco (creditício) daí resultante. Naturalmente 
que se o credor estivesse certo que o seu devedor honraria os seus compromis-
sos, não se disporia a pagar a um terceiro uma quantia predeterminada para que 
este cobrisse o risco do incumprimento, porquanto sabia, simplesmente, que 
esse momento não chegaria.

De outra banda, o vendedor de proteção também não consegue, evidentemente, 
prever o futuro, mas tem naturalmente a expectativa – fundada em informa-
ção que julga completa e fidedigna – que a sociedade financiada cumpra com as 
suas obrigações e que, desse modo, não tenha que executar a sua contrapresta-
ção no contrato de CDS.

Podendo ser um contrato bilateral e sujeito a negociação individual, as partes 
podem fixar livremente o seu conteúdo, conformando-o de acordo com o re-
sultado das suas vontades, podendo incluir nos contratos as cláusulas que lhes 
aprouver – com algumas limitações que não relevam para o âmbito da nossa 
análise; a liberdade contratual constitui, indubitavelmente, um dos princípios 
basilares do direito privado (art. 405.º, n.º 1 do Código Civil).

Porém, e conforme já tivemos oportunidade de evidenciar, sendo contratado o 
CDS com vista a transferir para o terceiro o risco de crédito, a relação jurídica 
subjacente – o contrato de mútuo – estará presente não só na fase de execução, 
como na fase pré-contratual do CDS. Com efeito, não é despicienda a aposição de 
covenants no contrato de mútuo: é frequente que a violação de certo tipo de cláu-
sulas determine o incumprimento contratual (event of default); ou seja, as Partes 
no contrato de mútuo definem bem quais os eventos que legitimam o credor a 
poder exigir o vencimento antecipado da obrigação ou, caso assim não enten-
da, optar pela renegociação (geralmente mais gravosa) dos termos contratuais. 
Estes events podem ser mais ou menos gravosos; neste último caso, mesmo sem 
pretendermos avaliar a razoabilidade que deverá nortear a negociação (do mú-
tuo, desde logo), se daí tiver resultado um low trigger – o que significa que o 
evento que desencadeia o incumprimento pode não ser demasiado gravoso (por 
exemplo, a omissão do fornecimento de informações), o que denota rigidez na 
celebração das cláusulas de salvaguarda – o credor financiador/comprador de 
proteção tentará refletir essa circunstância na celebração do CDS. Na verdade, se 
sobrevier o event of default o devedor encontrar-se-á numa situação de incum-
primento e se o credor optar por exigir ao devedor o cumprimento da sua obri-
gação principal, este terá de lhe entregar a quantia mutuada acrescida de juros. 
Ora, se não o fizer – e vários podem ser os motivos para tal, como a recusa do 
pagamento ou uma situação financeira comprometida – o credor/ comprador de 
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proteção pretenderá refletir este risco de incumprimento no CDS celebrado (cre-
dit event); estes eventos devem encontrar-se bem definidos no CDS.

Claro está que, quanto maior o leque de circunstâncias que podem, potencialmen-
te, espoletar uma situação de incumprimento, maior a probabilidade de alguma 
delas ocorrer e, nessa medida, ter o vendedor de proteção de executar a sua con-
traprestação no contrato de CDS; ora, assim sendo, essa circunstância – que im-
plicará uma ampliação dos termos da proteção – será também relevante na altura 
da determinação do prémio a pagar pelo comprador ao vendedor de proteção. 

Por outro lado e porque o vendedor de proteção não tem qualquer relação com a 
sociedade devedora, envidará esforços no sentido de salvaguardar a sua exposi-
ção ao risco por intermédio do credor/comprador de proteção. Assim, ser-lhe-
-á tanto mais fácil penetrar na realidade da sociedade financiada com o fito de 
a acompanhar, quanto maior o poder de interferência e controlo do credor nela 
assumido por via do mútuo; o credor poderá assumir-se como a longa manus do 
vendedor de proteção. Esta circunstância também relevará, como referíamos, 
no sentido da fixação do prémio a pagar pelo comprador ao vendedor de prote-
ção. E será deste equilíbrio de interesses em jogo, partilhando riscos e influên-
cia, que resultará a transmissão (total ou parcial) do poder para o vendedor de 
proteção e a fixação do prémio a pagar ao vendedor de proteção (o prémio pode, 
p.e., representar uma percentagem do valor do crédito em causa).

No caso de o event of default ocorrer no contexto do mútuo e de se gerar, por isso, a 
situação de incumprimento contratual, o credor financiador deverá avisar o ven-
dedor de proteção de tal situação24 – pois tal determinará também a ocorrência do 
credit event – de modo a que este possa, em cumprimento do CDS, cumprir com a 
sua contraprestação, ou seja, o pagamento da quantia pecuniária acordada.

Na sequência do que antecede, caso o vendedor de proteção efetue o pagamen-
to do valor acordado, coloca-se a questão de o vendedor de proteção poder ser 
sub-rogado nos direitos do credor que recebe a prestação daquele, no caso de 
o fazer expressamente até ao momento do cumprimento da obrigação (cfr. art. 
589.º, n.º 1 do CC)25.

24
 A respeito da comunicação do evento de crédito pelo comprador ao vendedor de proteção, coloca-se a questão da confiden-

cialidade da informação, ainda que tal informação não seja transmitida ao público em geral. A doutrina entende que o ideal se-

ria “estipular-se no contrato a possibilidade de o comprador de proteção poder informar o vendedor de proteção desse evento, 

sendo que esta revelação é consentida pelo devedor de referência desde que o dever de segredo seja também extensível ao 

vendedor de proteção” – cfr. MARIA EMÍLIA TEIXEIRA, O contrato de Swap…, cit., p. 237.
25

 Em sentido afirmativo, IDEM, Ibidem, p. 288.
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2.4. Impacto do CDS na governação da sociedade financiada 

2.4.1. O efeito do debt decoupling  
e o problema do empty creditor

A problemática subjacente a este ponto está bem patente na seguinte citação: 
“lenders with no skin in the game may needlessly destroy enterprise value be-
cause they will be less likely to take steps that will benefit the borrower’s eco-
nomic health”26. A partir do momento em que o risco de crédito é transferido 
para um terceiro, o único receio do credor financiador passa a ser o risco da 
contraparte. Isto é: a transferência do risco do incumprimento contratual para 
o terceiro vendedor de proteção permite ao financiador disfrutar de uma posi-
ção passiva na relação de mútuo subjacente, podendo tornar-se um credor va-
zio27. Este fenómeno pode acontecer, então, sempre que se expurga da figura 
do credor a relevantíssima componente do interesse económico, o que signifi-
ca que ele não sofrerá na sua esfera os riscos de um eventual incumprimento, 
mesmo sendo o titular do crédito. Da parte do vendedor de proteção, assiste-se 
a uma titularidade oculta do crédito28.

A problemática associada a este credor vazio desencadeia-se, especialmente, com 
o seu (eventual) desinteresse pela sorte da sociedade financiada, tomando de-
cisões – sempre que para tal tenha poder – em que desconsidera os interesses 
da sociedade financiada e, pior ainda, sempre que essas decisões façam perigar 
a saúde financeira daquela. Esta atitude desinteressada e indiferente pode, per-
niciosamente, transformar-se num interesse negativo, ou seja, os poderes que 
foram conferidos ao credor financiador (por via do contrato de financiamen-
to) podem ser usados no sentido de serem levadas a cabo condutas indesejáveis, 
designadamente a promoção do incumprimento por parte da sociedade finan-
ciada; a título exemplificativo pense-se no caso de o contrato de financiamento  

26
 Cfr. YESHA YADAV, «The Case…», cit., pp. 802 e 803.

27
 A respeito da assunção de posições vazias no seio da sociedade, cumpre identificar igualmente o fenómeno de empty voting. 

HENRY T. C. HU e BERNARD BLACK formam a dupla de autores que primeiramente designou o problema de empty voting; tra-

ta-se aqui de uma questão de dissociação dos direitos de voto da propriedade económica, significando que através de uma es-

tratégia de dissociação os titulares de participações podem ter mais votos do que aqueles que resultariam da sua propriedade 

económica ou pode acontecer que um acionista com direito de voto não tenha qualquer interesse ou até mesmo um interesse 

económico negativo e que, por isso, vote de forma a reduzir o valor das ações da sociedade – cfr., dos referidos Autores, «The 

New Vote Buying: Empty Voting and Hidden (Morphable) Ownership», in: 79 Southern California Law Review, 2006, [811-908], dis-

ponível in: https://ssrn.com/abstract=904004
28

 Neste sentido, veja-se ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, Manual de Corporate Finance, cit., p. 187.
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contemplar cláusulas com restrições ao investimento e o credor impedir a so-
ciedade financiada de o fazer, ficando esta impedida de adquirir as matérias-
-primas necessárias para avançar com projetos pendentes. Ora, facilmente 
se compreende que se a sociedade financiada não tem (ou vê reduzida) a sua 
atividade, não gerará o fluxo financeiro necessário ao cumprimento das suas 
obrigações. 

Exemplificativa de um fenómeno de empty crediting temos o caso de a gover-
nação da dívida se tornar deficitária, sendo assumidos riscos excessivos, di-
minuindo-se as restruturações societárias, mesmo quando a sociedade finan-
ciada se mantém viável, o que pode conduzir à criação de externalidades para 
o sistema financeiro sempre que os financiadores concedem crédito a socieda-
des em que a probabilidade de incumprimento é grande e, assim, acumulan-
do dívida tóxica29. Pode concluir-se, pois, que a atuação do próprio credor po-
derá contribuir sobremaneira para que a sociedade financiada incumpra a sua 
obrigação, podendo tal atuação representar uma violação, mais ou menos cla-
ra, dos deveres acessórios de conduta que emergem para o credor da relação de 
financiamento30.

Com efeito, se o risco do incumprimento do crédito continuasse a pairar sobre 
a sua esfera, o credor teria o interesse e incentivo para acompanhar de perto a 
realidade da sociedade em que investiu, pois quereria controlar a sua solvabi-
lidade e conferir se não houve alteração das circunstâncias em que se baseou a 
decisão de emprestar dinheiro à sociedade. 

A rápida recuperação do crédito através do CDS em caso de incumprimento da 
sociedade financiada, os elevados custos decorrentes da necessidade de contro-
lo desta, designadamente em due diligence e fiscalização da sua contabilidade, 
custos aos quais ainda se somam os do prémio a pagar ao terceiro, a inexistên-
cia do princípio do descoberto obrigatório31 – como sucede, por exemplo, no 

29
 Neste mesmo sentido, cfr. YESHA YADAV, «The Case…», cit., pp. 802 e ss..

30
 Estes deveres acessórios de conduta encontram-se consagrados no n.º 2 do art. 762.º do Código Civil, nos termos do qual “no 

cumprimento da obrigação, assim como no exercício do direito correspondente, devem as partes proceder de boa fé”; para 

mais desenvolvimentos sobre os deveres acessórios de conduta veja-se, por todos, JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA, Das 

obrigações em geral, vol. I, 10.ª Edição, 2005, Almedina: Coimbra, pp. 125 e ss..
31

 O Decreto-Lei n.º 183/88 regula o quadro legal do seguro de créditos, sendo que o seu art. 5.º prevê um limite da cobertura a 

uma percentagem do crédito seguro; tal tem em vista a repartição do risco pelas partes, de modo a acautelar justamente a si-

tuação que ora tratamos – que o credor não se desinteresse pela sorte do crédito por sabê-lo transferido para outrem.
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caso dos contratos de seguro de crédito – e a tendência para o over-hedging32, 
são motivos bastantes para influenciar o desalinhamento de interesses dos cre-
dores relativamente aos da sociedade, acionistas e stakeholders. Aliás, alguns 
estudos foram realizados a este propósito e a conclusão foi no sentido de que a 
contratação de CDS parece induzir a alteração dos interesses dos financiadores, 
que deixam de exercer a governação de um modo responsável33. 

Tais comportamentos oportunistas e/ou desinteressados por parte do credor 
em relação à sociedade financiada podem ter em vista (i) a recuperação mais 
célere do seu crédito, dada a cobertura pelo CDS, e (ii) a justificação dos valores 
gastos no pagamento dos prémios ao vendedor de proteção. 

Em suma: esta figura que temos vindo a descrever e que pode pairar numa so-
ciedade representa um empty creditor – um credor sem incentivos para levar a 
cabo uma gestão responsável da sociedade e sem qualquer comprometimento 
no governo da dívida34. 

Todavia, não podemos deixar de salientar que a atitude passiva e desinteres-
sada do credor será mais propícia nos casos em que o CDS não atribui ao com-
prador de proteção um poder/dever de monitorizar e acompanhar a atividade 

32
 Neste sentido, PATRICK BOLTON/ MARTIN OEHMKE, «Credit Default Swaps and the Empty Creditor Problem», AFA 2011 Denver 

Meetings Paper, 2011, disponível in: http://ssrn.com/abstract=1570165.

Como bem explicam ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA e MADALENA PERESTRELO DE OLIVEIRA, “se o comprador de proteção tiver 

um crédito inferior ao valor do CDS (over-hedging), terá interesse em que o devedor entre em incumprimento, de forma a receber 

o montante do CDS, podendo utilizar a sua influência para forçar uma situação de incumprimento e a apresentação à insolvên-

cia. À partida não concordará com uma reestruturação da dívida ou com concessões quanto ao respetivo pagamento. Assim, os 

credores com interesse económico negativo ganhariam, no limite, com a destruição de uma empresa competitiva que falha um 

pagamento da dívida” – cfr. das Autoras referidas, «Derivados financeiros e governo societário…», cit., pp. 54 e 55.
33

 ANDRÁS DANIS estudou o caso específico de sociedades que se encontram em situação económica difícil e concluiu que a parti-

cipação na restruturação societária dos obrigacionistas que contrataram CDS decresce cerca de 29% (quando comparado com a 

situação de não terem contratado CDS) - cfr., do Autor referido, «Do Empty Creditors Matter? Evidence from Distressed Exchange 

Offers», 2015, disponível in: http://ssrn.com/abstract=2001467, pp. 3 e ss..

O conceito impreciso de “situação económica difícil” encontra-se desenvolvido em SUSANA AZEVEDO DUARTE, «A 

Responsabilidade dos Credores Fortes na Proximidade da Insolvência da Empresa: A Celebração de Acordos Extrajudiciais e a 

Tutela dos Credores Fracos», in: Questões de Tutela de Credores e de Sócios das Sociedades Comerciais (coordenação de MARIA 

DE FÁTIMA RIBEIRO), Coimbra: Almedina, 2013, [183-235], pp. 186 e ss..
34

 Neste sentido, veja-se GABRIELA FIGUEIREDO DIAS, «Financiamento e governo das sociedades (Debt Governance): o terceiro 

poder», in: III Congresso da DSR, Almedina, 2014, [359-383], p. 376.
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da sociedade, na sequência da partilha de poder sobre a financiada. Mais: será 
menos provável o desinteresse do credor financiador se a cobertura do crédito 
não for total e se da partilha de poderes entre ele e o vendedor de proteção não 
resultar a total transferência de controlo para o vendedor.

O terceiro terá todo o interesse em poder participar ativamente na vida da so-
ciedade financiada, porquanto é a sua posição económica que sofrerá as con-
sequências do evento de crédito que sobrevier. Assim, com o surgimento das 
razões que levam ao desinteresse do credor, surge também o interesse e in-
centivo crescentes do terceiro no acompanhamento (e quiçá interferência) das 
lides sociais da sociedade financiada, mas tal só poderá suceder por interposta 
pessoa: o credor financiador; recorde-se, uma vez mais, que o terceiro é (ge-
ralmente) estranho à sociedade financiada, pelo que a sua atuação será levada a 
cabo de modo indireto.  Aliás, como explica Gabriela Figueiredo Dias “a segre-
gação subjetiva do risco económico e dos poderes jurídicos ou de facto conce-
bidos para gerir esse risco podem levar a contraparte do credor a negociar com 
este último alguns mecanismos informais de influência na gestão do contra-
to de crédito subjacente ou da própria sociedade devedora”35. Esta é, de resto, 
uma forma de diluir as assimetrias que se verificam entre o credor financiador 
e o terceiro, dada a posição desacautelada em que este último se encontra, uma 
vez que não tem qualquer direito (legal ou contratual) que salvaguarde a sua 
exposição.

A participação do terceiro na sociedade financiada para controlo dos riscos e da 
exposição por ele assumidos aquando da contratação do CDS está limitada, de 
um modo geral, (i) ao poder que o próprio credor financiador já poderia exercer 
sobre a sociedade financiada, como (apenas) credor ou como credor controla-
dor (por via das cláusulas de salvaguarda); e (ii) aos mecanismos informais de 
influência na gestão do contrato de crédito subjacente, negociados entre com-
prador e vendedor; tal exige, evidentemente, cooperação daquele nesse sentido.

35
 Cfr. IDEM, Ibidem, p. 376. 

36
 Para mais desenvolvimento sobre esta matéria, cfr. YESHA YADAV, «The Case…», cit., pp. 806 e ss.. No que respeita à reputa-

ção do financiador, não lhe convirá que o mercado comece a associar a sua conduta à de um agente irresponsável até porque, 

nessas circunstâncias, será muito mais complicado para estes investidores, futuramente, encontrarem no mercado alguma 

entidade disposta a cobrir o risco do incumprimento de um crédito oriundo do financiamento por si concedido. 

No que respeita aos custos decorrentes do controlo da sociedade, o financiador retirará todo o benefício se decidir partilhá-

-los com aqueles que tenham um interesse semelhante, sendo o vendedor de proteção a hipótese mais plausível. Na realidade, 

estes custos podem ser avultados: basta que se equacione a hipótese de os financiamentos serem realizados a longo prazo 

para que os encargos decorrentes de uma supervisão e controlo estreitos poderem revelar-se muito consideráveis.
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Uma relação colaborante entre credor financiador e terceiro beneficiá-los-á36; 
a importância da reputação do credor financiador, a possibilidade de ter alguém 
com quem possa dividir os custos decorrentes do controlo de sociedades viáveis 
podem revelar-se aspetos relevantes a ponderar pelo credor. Ademais e con-
forme já referido, também interessará ao terceiro pois “com ela obtém uma ca-
pacidade real de interferência estratégica na gestão da sociedade devedora (eg, 
instruindo o credor sobre a forma de influenciar as decisões sobre a forma de 
distribuição de dividendos, atribuição de activos da sociedade em garantia de 
dívidas assumida pela mesma, etc.) que lhe permite uma melhor gestão da sua 
exposição ao risco de crédito”37. l

37
 Cfr. GABRIELA FIGUEIREDO DIAS, «Financiamento e governo das sociedades...», cit., pp. 375 e 376.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS EM TORNO
DA DEBT GOVERNANCE, CDS E EMPTY CREDITOR: 
UM BREVE BALANÇO

onforme é sobejamente sabido, o paradigma da governação societária é alta-
mente centrado na relação de agência e nas questões daí resultantes, que de-
correm em especial da possibilidade/risco de os administradores adotarem um 
comportamento oportunista com vista a adquirir vantagens para si ou para ter-
ceiros, potenciando o desequilíbrio da sociedade, resultado particularmente 
evidente na dissociação entre a propriedade e o controlo; isto é, quem é pro-
prietário da sociedade – o acionista (o principal) – não é o mesmo sujeito que a 
controla/gere – o administrador (o agente).

Mas o que aqui tratamos é uma problemática diversa e devemos notar que, cada 
vez mais, surge uma miríade de questões que passam a centrar-se em figu-
ras externas à sociedade e que, outrora, eram perfeitamente secundárias. Com 
efeito, começamos a nossa análise por aludir ao credor controlador – figura 
que, de resto, já tivemos oportunidade de analisar noutro momento e lugar de 
modo mais aturado38 – e tentamos evidenciar que este tipo de credor, em certas 
circunstâncias, poderá desempenhar um papel equivalente a um terceiro poder 
na sociedade. Na verdade, o poder de intromissão nas lides sociais em seto-
res-chave da vida desta e as lesões que daí possam decorrer levam a doutrina 
a analisar cada vez mais cuidadosamente este tipo de credor, designadamente 
perspetivando a sua existência jurídica positiva e os possíveis mecanismos de 
responsabilização, indissociável do correspetivo poder que pode exercer. 

Como já deixámos antever, vários outros problemas podem surgir em torno do 
credor – concretamente pela celebração de um CDS – e é para estes tópicos que 
voltamos a nossa atenção (e problematização). É que se, por um lado, o poder 
exacerbado e ativista deste ator societário (outsider), pode ser uma preocupação 
para a sociedade, por outro, a sua atuação vazia também o poderá ser.  

Antes de mais, devemos notar que o estudo que avançamos nas páginas que an-
tecedem permitiu-nos reconhecer duas questões fortemente conexionadas: (i) 
a de a titularidade formal do crédito pertencer ao credor e o seu risco económi-
co pertencer ao vendedor de proteção (titularidade oculta), havendo, portan-
to, uma dissociação entre a titularidade e o interesse económico, circunstância 

C

38
 Cfr. o nosso «Debt Governance – O papel do credor activista», in: Direito das Sociedades em Revista, ano 7, vol. 14, 2015, 

[161-198].
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que concorre fortemente para o risco moral (moral hazard); e (ii) a de a socie-
dade poder ser controlada (ainda que na sombra e indiretamente) por um ter-
ceiro que não tem consigo qualquer relação, nem mesmo creditícia – este ven-
dedor de proteção não tem poderes de controlo direto sobre a sociedade e isso 
influenciará, necessariamente, o governo da dívida.

Não obstante a face mais visível das implicações negativas originadas pelos de-
rivados de crédito se revelar ao nível do risco sistémico39 e de contágio – pelas 
repercussões em cadeia para os agentes que atuam nos mercados financeiros, 
originado por um credit event –, do ponto de vista da governação societária, em 
geral, e do governo da dívida, em particular, também se reveste de uma impor-
tância assinalável40.

Em rigor, a existência de um sujeito vazio imiscuído na gestão da sociedade não 
é uma realidade nova no contexto das sociedades comerciais; na verdade, o fe-
nómeno de empty voting assemelha-se em vários aspetos ao empty crediting. 
Naquele caso o titular dos votos (i) não tem interesse económico subjacente, (ii) 
pode até ter um interesse negativo ou (iii) aquele que titula a propriedade eco-
nómica não tem votos correspondentes (hidden ownership); de todo o modo, 
em qualquer dos casos, subverte-se o dogma jurídico e económico que relacio-
na o interesse económico na sociedade com inerentes direitos sociais41.

No universo creditício sucede algo semelhante: há uma separação entre os di-
reitos dos credores – que podem ser alargados, designadamente por via das 
cláusulas de salvaguarda – e o interesse económico, que se transfere para a o 
vendedor de proteção, podendo este instruir o credor sobre a forma de interferir 
na gestão da sociedade financiada. Assim, este vendedor poderá igualmente – 

DEBT GOVERNANCE: O IMPACTO 
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39
 O risco sistémico não é um fenómeno de fácil definição e compreensão, existindo inclusivamente uma definição ampla e uma 

definição restritiva do mesmo, não faltando quem afirme ser este um conceito ainda em plena construção; para maiores de-

senvolvimentos sobre este tema, vide José Manuel QUELHAS, Sobre as crises financeiras, o risco sistémico e a incerteza siste-

mática, Coleção Teses, Coimbra: Almedina, 2012.
40

 Como bem assinalam ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA e MADALENA PERESTRELO DE OLIVEIRA, “o papel da dívida no governo 

societário identifica-se em diversos planos: na necessidade de os administradores atuares em conformidade com os interes-

ses dos investidores, tendo em vista a atração de capitais a baixo custo; no controlo sobre eventuais excessos da administra-

ção, impondo determinados objetivos financeiros e obrigações de reporte; no maior risco de insolvência que tende a promover 

a tentativa de maximização dos lucros pelos administradores; na repercussão nas políticas de investimento; no ajustamento 

à maturidade da dívida; na negociação de covenants com impacto direto ou indireto na direção da empresa” – cfr. das Autoras 

citadas, «Derivados financeiros e governo societário…», cit., p. 64.
41

 Cfr. IDEM, Ibidem, p. 54.
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se o comprador de proteção consigo colaborar – assumir um poder relevante na 
sociedade, com a perniciosa consequência de os insiders poderem não conhecer 
a sua real estrutura de poder.

Como solução para os problemas que vimos de evidenciar neste estudo, a doutri-
na nacional e internacional desenvolve a ideia da criação de um Debt Governance 
Market42. Este mercado representaria um espaço adequado a negociar, entre o 
comprador e o vendedor de proteção, o poder de controlo sobre a sociedade fi-
nanciada, que pode ser entre ambos partilhado43 de modo a refletir uma gestão 
do crédito mais eficiente e, correspondentemente, acautelar a responsabiliza-
ção daquele sujeito que, efetivamente, controle a sociedade. Tal atuação con-
tribuiria para que o sujeito que suporta o risco económico controle melhor a 
sociedade financiada e que melhor se salvaguarde em relação à sua exposição 
ao risco. 

De acordo com a doutrina o mercado seria apto a corrigir o fenómeno do empty 
creditor, por permitir mais facilmente encontrar o vendedor de proteção moti-
vado para levar a cabo uma gestão da dívida responsável, que encontraria nas 
cláusulas de salvaguarda um benefício para alcançar aquele propósito.

A doutrina destaca também a importância dos dealers neste mercado, na medi-
da em que (i) eles funcionam como intermediários entre comprador e vende-
dor de proteção, facilitando o seu encontro e (ii) reconhecem positivamente o 
conhecimento que estes adquirem em resultado da sua atividade, por exemplo 
o perfil dos sujeitos – inclusive credores não cooperantes e que costumam ter 
interesses negativos – e as próprias sociedades devedoras no mercado, tudo 
contribuindo para a melhor negociação do CDS, dos direitos de controlo e da 
exposição ao risco. Este conjunto de informações são também proveitosas para 
o regulador, de modo a tornar conhecida a estrutura de controlo das sociedades 
e o modo do seu exercício, o que significa saber quem responsabilizar e de que 
modo. Está em causa, fundamentalmente, os dealers funcionarem, ao menos 
em parte, como gatekeepers do mercado. 

Esta dimensão informativa deverá ser objeto de intervenção legislativa que ins-
titua um quadro regulatório baseado na transparência dos contratos de CDS; a 

42
 Neste ponto seguimos de perto o interessante estudo de YESHA YADAV, «The Case…», cit., pp. 820 e ss..

43
 Note-se que a partilha de poder pode ser acordada por um período de tempo não absolutamente coincidente com o de contrato 

de mútuo; de igual modo, o âmbito dos poderes atribuídos ao vendedor de proteção pode ser mais restrito do que o conferido 

ao credor.
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consagração de legislação especificamente dedicada a este tema funcionaria, 
além do mais, como guarda avançada, no sentido de evidenciar ao mercado as 
cautelas a ter perante sociedades mais expostas ao problema do empty creditor, 
promovendo uma transparência no mercado que contribuiria para uma melhor 
avaliação dos riscos dos empréstimos a conceder.

No mesmo sentido – reclamando a dita intervenção legislativa –, milita a ne-
cessidade de instituição de um regime de responsabilidade que se foque no 
(real) responsável pelos comportamentos danosos que afetem a sociedade fi-
nanciada (seja ele o credor financiador, seja o vendedor de proteção).

Em face da perspetiva exposta, podemos salientar dois importantes passos da-
dos ao longo do tempo no sentido de incrementar a transparência e regulação 
relativamente aos tantas vezes demonizados CDS. 

Por um lado, não podemos obnubilar o relevante papel que a International Swaps 
and Derivatives Association (ISDA) tem desempenhado neste contexto: “ISDA’s 
pioneering work in developing the ISDA Master Agreement and a wide range 
of related documentation materials, and in ensuring the enforceability of their 
netting and collateral provisions, has helped to significantly reduce credit and 
legal risk. The Association has been a leader in promoting sound risk manage-
ment practices and processes, and engages constructively with policymakers 
and legislators around the world to advance the understanding and treatment 
of derivatives as a risk management tool”44.

Por outro lado, os contratos de derivados – particularmente os celebrados OTC 
– estão abrangidos pelo Regulamento (UE) n.º 648/2012 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 4 de julho de 2012: Regulamento Europeu de Infraestruturas 
do Mercado (European Market Infrastructure Regulation – EMIR)45. Este regula-
mento disciplina a assunção de risco nos contratos de derivados OTC, estabe-
lecendo regras de compensação e gestão de risco, bem como requisitos de co-
municação relativos aos mesmos contratos, tendo em vista a promoção de um 
mercado mais transparente e monitorizado. A competência para supervisão das 
obrigações decorrentes do EMIR é atribuída à CMVM, ao Banco de Portugal e à 
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões.

44
 Cf. a página web oficial da ISDA: https://www.isda.org/about-isda/. 

45
 Alterado pelo Regulamento (UE) 2019/834 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2019 e pelo Regulamento 

(UE) n.º 2019/2099 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2019.
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46
 A respeito do alinhamento de interesses, notamos que para o problema paralelo do alinhamento do interesse dos administra-

dores executivos com o da sociedade é proposta uma política de remuneração adequada, que inclua uma componente variável 

e que reflita o desempenho sustentado da sociedade e não estimule a assunção de riscos excessivos – para mais desenvolvi-

mentos, cf. o nosso, «O Governo dos Bancos: reflexões em torno da remuneração dos administradores executivos», in: Direito 

das Sociedades em Revista, ano 11, vol. 22, 2019, [181-216]. 

Independentemente do sucesso dos mecanismos evidenciados nos parágrafos 
anteriores, é nossa opinião que sempre que o intuito seja manter algum dos su-
jeitos sociais interessado na sociedade, há que procurar mecanismos alinhado-
res do seu interesse com o da sociedade, mantendo-o interessado no sucesso da 
sociedade46. Neste caso, uma atuação que cremos vantajosa poderia passar por 
(i) impossibilitar a cobertura total do risco de crédito – o que significaria abolir 
também a prática do over-hedging –, sendo estabelecido o montante máximo 
até ao qual pudesse havê-la – sempre perspetivando manter uma percentagem 
considerável na esfera do credor-financiador; (ii) impossibilitar a transferência 
total dos poderes do credor para o vendedor de proteção; (iii) reconhecer a ne-
cessidade de transparência em relação à real estrutura de poder relativamente à 
sociedade financiada, o que implicaria uma maior transparência em relação aos 
contratos de mútuo e de CDS celebrados; e (iv) procurar mecanismos de sancio-
namento que procurassem uma correlação poder-responsabilidade. l
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1. INTRODUÇÃO

ste estudo avalia a existência de desvios comportamentais na negociação de 
certificados (ETC - exchange traded certificates). Em concreto, investigamos a 
presença do efeito de disposição, ou seja, a maior propensão dos investidores a 
vender certificados em que existem ganhos e a manter em carteira ETC em que 
enfrentam perdas (não realizadas). 

Os certificados são produtos financeiros estruturados, emitidos por institui-
ções financeiras que oferecem exposição a ações individuais, índices, moedas e 
commodities em todo o mundo. O mercado de produtos estruturados apresenta 
um crescimento notável nas últimas décadas. O retorno destes produtos está li-
gado ao desempenho de um ou mais subjacentes e é determinado por fórmulas 
pré-determinadas. Na maioria dos casos, existe uma relação não linear entre o 
retorno oferecido pelo produto e o retorno dos subjacentes.1 

Este tipo de instrumentos financeiros não é propriamente novo, mas nas últi-
mas décadas a sua popularidade cresceu expressivamente entre os investido-
res de retalho. A conceção e o desenvolvimento de produtos estruturados são 
normalmente efetuados por bancos de investimento, em particular os que têm 
uma importante participação no mercado de derivados. Embora a maioria dos 
produtos estruturados sejam complexos e requeiram um alto nível de conheci-
mento financeiro de modo a que sejam bem compreendidos, o seu público-alvo 
é amplo, incluindo investidores de retalho e institucionais sofisticados.

No caso específico dos investidores de retalho, diversos argumentos têm sido 
avançados para justificar a sua participação neste segmento do mercado finan-
ceiro. Por exemplo, argumenta-se que os produtos estruturados são customiza-
dos para atender aos perfis de risco e retorno exigidos pelos investidores. Ao in-
vestir nesses produtos, os investidores de retalho têm acesso a classes de ativos 
para as quais o investimento direto não está disponível ou é muito dispendioso. 
Diversificação da carteira, cobertura de risco e completude de mercado são ou-
tras vantagens apresentadas por defensores da participação de investidores in-
dividuais no mercado de produtos estruturados (Jessen e Jørgensen, 2012).

Do lado da oferta, os produtos estruturados são uma oportunidade para aumen-
tar as margens de lucro dos intermediários financeiros, pois a complexidade 

E

1
 Os payoffs destes produtos podem ser reproduzidos, pelo menos em teoria, usando estratégias de negociação estáticas ou 

dinâmicas envolvendo os subjacentes.
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desses produtos permite dissimular ou ocultar custos como comissões e taxas. 
Existe abundante evidência empírica que conclui que as margens de lucro desses 
produtos são grandes. Burth et al. (2001) encontram no mercado suíço distor-
ções de preços significativas, a favor das instituições emitentes. Evidência se-
melhante é apresentada por Wilkens et al. (2003) e Stoimenov e Wilkens (2005) 
para a Alemanha, e por Henderson e Pearson (2011) para os EUA. Entrop et al. 
(2016) mostram que os investidores de retalho são fortemente influenciados por 
fatores não racionais, como a familiaridade com o produto e com o emitente, o 
que os leva a fazer escolhas erradas de produtos (em termos de bid-ask spreads 
e markups sobre o valor justo). Entrop et al. (2014) mostram que os investidores 
obtêm normalmente alfas negativos em produtos estruturados, mesmo quan-
do os custos de transação são ignorados, e que esse mau retorno aumenta com a 
complexidade do produto.

Os resultados destes estudos sugerem que existe uma transferência de riqueza 
dos investidores de retalho para os emitentes, e que as altas margens dos emi-
tentes de produtos estruturados são explicadas pela complexidade dos produ-
tos e pela falta de literacia financeira dos investidores. Até agora, a maior parte 
da investigação académica tem estado concentrada nos preços e o comporta-
mento de negociação dos investidores tem sido relativamente esquecido. Não 
obstante, existem várias razões que justificam a análise de desvios comporta-
mentais na negociação de produtos estruturados. Em primeiro lugar, esse mer-
cado foi moldado pela inovação financeira. Tem crescido continuamente desde 
o início do milénio, demonstrando resiliência, mesmo após a crise financeira de 
2008. Surpreendentemente, esses produtos financeiros constituem uma parce-
la não negligenciável das carteiras de alguns investidores.

Em segundo lugar, a singularidade dos produtos estruturados torna a sua ava-
liação interessante, pois a sua popularidade pode ser determinada por desvios 
comportamentais. As preferências dos investidores por alguns desses produ-
tos podem não ser racionais (Döbeli e Vanini, 2010; Henderson e Pearson, 2011; 
Hens e Rieger, 2014; Rieger, 2012). Das e Statman (2013) sugerem que os pro-
dutos estruturados podem melhorar a composição das carteiras de indivíduos 
com mental accounting bias.

Em terceiro lugar, é plausível que os desvios comportamentais se manifestem 
distintamente em diferentes mercados financeiros (Abreu e Mendes, 2020). 
Blackburn et al. (2014) concluem que a atitude do investidor em relação ao risco 
depende das características dos títulos que transacionam. Kumar (2009) mostra 
que os investidores cometem maiores erros de investimento quando a incerteza 
da avaliação é maior e as ações são mais difíceis de avaliar. Intuitivamente, as 
pessoas são mais propensas a usar heurísticas e regras práticas (rules of thumb) 
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quando se deparam com problemas mais difíceis. Como Kahneman e Tversky 
(1973) e Kahneman (2003) afirmam, tais decisões intuitivas estão frequente-
mente ligadas a desvios comportamentais mais fortes. Hirshleifer (2001) con-
jetura que “people are likely to be more prone to bias in valuing securities for which 
information is sparse. This suggests that misperceptions are strongest in the dusty, 
idiosyncratic corners of the market place.”

Em quarto lugar, é plausível que os investidores possam negociar produtos es-
truturados em virtude das características específicas desses instrumentos fi-
nanceiros. Por exemplo, a busca pelo prazer do jogo pode influenciar o processo 
de tomada de decisão de alguns investidores. Barber et al. (2009) concluem que 
a introdução da lotaria patrocinada pelo governo em Taiwan reduziu o turno-
ver do mercado acionista em cerca de um quarto, o que sugere que parte da ne-
gociação excessiva de investidores individuais é motivada pelo prazer do jogo. 
Como enfatizado por Kumar (2009b), os investidores mais propensos a jogar 
apresentam uma preferência mais forte por ativos mais arriscados (por exem-
plo, ações do tipo lotaria).

Os certificados apresentam maior liquidez do que outros produtos estrutu-
rados, pois estão admitidos à negociação em bolsas de valores. Além disso, o 
emitente geralmente atua como market maker, garantindo que os investidores 
possam modificar as suas posições antes da maturidade do produto. As caracte-
rísticas singulares dos ETF, combinadas com a sua liquidez, oferecem a oportu-
nidade de estender a literatura sobre o efeito disposição a ativos que não sejam 
ações ou fundos de investimento.

Usando uma base de dados fornecida por uma grande instituição financeira 
portuguesa que abrange registos de transações de ETC efetuadas por 40 362 in-
divíduos no período de janeiro de 1998 a fevereiro de 2017, começamos por ava-
liar se os investidores em certificados exibem efeito disposição. No nosso mo-
delo de base, estimado através de um Cox proportional hazard model, SELL, uma 
variável definida como 1 quando o investidor vende um certificado, é regredida 
contra TPI, uma variável binária que assume o valor 1 quando o ETC negoceia 
com um ganho (não realizado) ou quando o investidor realiza um ganho.

A hazard ratio de TPI indica o efeito de disposição médio, ou seja, reflete a al-
teração na probabilidade condicional de uma venda quando se muda de perda 
(não) realizada para ganho (não) realizado. A hazard ratio estimada para TPI no 
modelo de base é igual a 2,51, o que significa que a probabilidade de uma venda 
aumenta 151% quando o certificado está a negociar com ganho (por compara-
ção com uma situação em que o ETC está a negociar com perda). Este efeito é 
económica e estatisticamente significativo.
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Além da quantificação do efeito disposição presente na negociação de certificados, 
também é instrutivo analisar os fatores que contribuem para aliviar ou aumen-
tar o efeito disposição. A importância da literacia, da sofisticação e da experiência 
como moderadoras do efeito disposição e de outros desvios comportamentais foi 
enfatizada em trabalhos anteriores (por exemplo, Shapira e Venezia, 2001; Feng e 
Seasholes, 2005). Assim, na nossa segunda questão de investigação questionamos 
se a literacia alivia o efeito disposição exibido pelos investidores ETC. A resposta a 
esta pergunta pode ter implicações práticas para a atividade dos reguladores finan-
ceiros: Os governos e reguladores devem apoiar políticas destinadas a impulsionar a 
educação financeira dos indivíduos? Mais precisamente, aulas de literacia financei-
ra deveriam ser obrigatórias para alunos do ensino secundário? Os governos devem 
apoiar programas de literacia financeira? A resposta a estas e a outras perguntas 
pode estar na eficácia da literacia como mitigadora de desvios comportamentais.

Seguidamente, analisamos a ligação entre a experiência e o efeito disposição: Os 
investidores aprendem com a experiência anterior de negociação? Quão eficaz é o 
processo de aprendizagem em mitigar o efeito disposição? De modo semelhante 
ao que ocorre com a literacia, aprender com a experiência pode diminuir os des-
vios comportamentais.

A nossa primeira evidência sobre a relevância da literacia como moderadora do 
efeito disposição é obtida através da estimação de regressões em diferentes suba-
mostras. Assim, o modelo de base é estimado separadamente para indivíduos com 
ensino universitário concluído e para outros indivíduos, e concluímos que o efeito 
disposição é mais fraco para indivíduos com ensino superior concluído. Embora 
a diferença entre os dois grupos seja estatística e economicamente significativa, 
ela ainda revela que um nível mais elevado de literacia não elimina totalmente 
aquele desvio comportamental. A amostra é ainda segmentada em relação à lite-
racia financeira e às capacidades matemáticas dos indivíduos, e os nossos resul-
tados seguem de perto aqueles obtidos com a partição por nível de escolaridade. 
Ou seja, os indivíduos que têm maiores literacia financeira e capacidades mate-
máticas exibem um efeito de disposição mais fraco do que os demais indivíduos.

Numa extensão do modelo de base, SELL foi regredida em relação a TPI, a uma 
variável que representa a experiência de negociação e na sua interação com TPI. 
Este coeficiente de interação representa o impacto marginal da experiência sobre 
o efeito disposição: se negativo e estatisticamente significativo, implica que a ex-
periência alivia o efeito disposição. São testadas variáveis que capturam diferen-
tes dimensões de experiência. Em concreto, distinguimos situações que vão desde 
um contacto ocasional com o mercado de capitais até estratégias de negociação 
complexas ou a detenção de instrumentos financeiros sofisticados. Iniciar a ne-
gociação de ações constitui porventura o modo mais simples (naive) de interação 
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dos investidores com os mercados financeiros. Os nossos resultados sugerem que 
esse contato inicial com os mercados financeiros através da negociação de ações 
tem um impacto residual no efeito disposição, mas o início da negociação de obri-
gações agrava esse desvio comportamental (embora o impacto seja economica-
mente pequeno).2 Também analisamos as primeiras experiências de negociação 
com outros instrumentos financeiros, mas nenhuma dessas primeiras experiên-
cias produz um impacto material no efeito disposição.

A intensidade de negociação é outra faceta da experiência. Conjeturamos que os 
indivíduos têm uma curva de aprendizagem e que o seu conhecimento aumen-
ta com cada transação adicional. Assim, adicionamos o (log do) número de ne-
gócios e a sua interação com TPI no modelo de base. O coeficiente de interação 
estimado é negativo e estatisticamente significativo, o que está de acordo com a 
ideia de que a intensidade de negociação alivia o efeito disposição.

Também avaliamos se a negociação em instrumentos financeiros sofisticados 
e o uso de estratégias de negociação avançadas condicionam o efeito disposi-
ção. Para esse efeito, o (log do) número de negócios intradiários e de negócios 
em derivados são (alternativamente) adicionados ao modelo de base. Apesar de 
não conseguirmos estabelecer uma associação entre a negociação intradiária e 
o efeito disposição, a negociação de derivativos enfraquece esse efeito, embora 
sem o eliminar completamente.

Bailey et al. (2011) argumentam que os investidores em fundos de investimento 
são, em geral, mais sofisticados do que aqueles que apenas transacionam ações. 
Com base nesse raciocínio, examinamos se a negociação de fundos ajuda a ali-
viar o efeito disposição dos investidores em certificados, concluindo que os in-
divíduos com fundos de investimento, particularmente os mais ativos, apre-
sentam efeito disposição mais fraco na negociação de ETC.

Em suma, concluímos que a experiência de negociação e a literacia são modera-
doras do efeito disposição. No entanto, mesmo com altos níveis de experiência 
de negociação e com literacia, o efeito de disposição não é totalmente eliminado.
O resto do artigo está estruturado da seguinte forma. Na seção 2 faz-se uma 
breve revisão da literatura. A seção 3 define as variáveis e apresenta a metodo-
logia, enquanto a seção 4 descreve a amostra. A seção 5 discute os resultados e 
a seção 6 apresenta as conclusões. l

2
 Uma possível justificação para este resultado é que os investidores em dívida têm maior aversão à perda do que outros indiví-

duos. Com efeito, as obrigações têm em geral capital garantido na maturidade (se o risco de crédito for desconsiderado), o que 

pode ser razão bastante para indivíduos com maior aversão à perda investirem nestes títulos.
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2. REVISÃO DA LITERATURA

efeito disposição foi identificado pela primeira vez por Kahneman e Tversky 
(1979). Segundo estes autores, o comportamento dos investidores afasta-se da 
racionalidade devido a uma maior propensão para vender ativos que apresentam 
ganhos e para manter em carteira ativos em que enfrentam perdas (não realiza-
das). A presença de um efeito disposição nos padrões de negociação dos inves-
tidores foi encontrada em vários estudos empíricos e experimentais. Grinblatt e 
Keloharju (2001) reportam o efeito disposição numa amostra de investidores da 
Finlândia, Odean (1998) em investidores americanos, Feng e Seasholes (2005) 
e Chen et al. (2004) em investidores chineses, Brown et al. (2006) em investi-
dores australianos e Barber e Odean (2007) apresentam evidência do efeito dis-
posição em investidores individuais e institucionais em Taiwan. Num estudo 
experimental, Weber e Camerer (1998) concluem que os indivíduos têm maior 
probabilidade de vender vencedores do que perdedores. Por seu turno, Frazzini 
(2006) relata que os fundos de investimento vendem ações ganhadoras a um 
maior ritmo do que ações perdedoras, sendo essa propensão mais forte após 
anos de fraco desempenho do fundo.

Embora a maior parte da investigação académica sobre o efeito disposição seja 
dedicada ao investimento em ações, alguns estudos dedicam a sua atenção aos 
investidores em fundos de investimento. Contrariamente ao que acontece no 
primeiro caso, as conclusões apontam para a inexistência de efeito disposi-
ção entre os investidores de fundos (Calvet et al., 2009; Ivković e Weisbenner, 
2009). Duas possíveis justificações foram apresentadas para conciliar estes re-
sultados distintos. Bailey et al. (2011) sugeriram que os investidores em fundos 
são, em geral, mais sofisticados do que aqueles que apenas negoceiam ações e, 
portanto, menos sujeitos a desvios comportamentais. Chang et al. (2016) ar-
gumentam que a propensão em realizar ganhos passados mais do que perdas 
passadas se aplica apenas a ativos não delegados, como ações individuais; ati-
vos delegados, como fundos de investimento, exibem um forte efeito disposi-
ção reverso.

A existência de resultados contrastantes para ações e para fundos de investi-
mento levanta a questão de saber se é uma característica dos padrões de nego-
ciação de ações apenas ou se também se aplica à negociação de outras classes de 
ativos. Blackburn et al. (2014) e Kumar (2009) sugerem que a atitude do investi-
dor em relação ao risco e o grau de desvio comportamental podem depender da 
complexidade dos instrumentos financeiros. Nesse sentido, a questão de saber 
se os investidores em certificados exibem efeito disposição torna-se mais in-
teressante, porque a negociação de ETC é diferente da negociação de ações e de 
fundos de investimento.

O
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Aversão à perda, indivíduos que não gostam de admitir que as suas compras 
anteriores foram erros (Chang et al., 2016) ou o facto de a capacidade de apren-
dizagem com as notícias depender de tais notícias confirmarem que as deci-
sões de investimento anteriores foram acertadas (Kuhnen e Miu, 2017) têm sido 
apresentadas na literatura como determinantes do efeito disposição.

O efeito disposição pode ter várias implicações para os mercados financeiros. 
Goetzmann e Massa (2008) mostram que pode ajudar a explicar as anomalias 
do mercado relacionadas com a volatilidade das ações, retornos e volume de 
negócios. Frazzini (2006) sugere que o efeito disposição pode retardar a incor-
poração de notícias nos preços. Grinblatt e Han (2005) e Zuchel e Weber (2001) 
desenvolvem modelos em que o efeito disposição impulsiona os retornos das 
ações, enquanto Grinblatt e Han (2005) e Shumway e Wu (2005) apresentam 
suporte empírico para esta relação. Por fim, existem dois canais pelos quais 
este desvio comportamental produz efeitos sobre o bem-estar dos investido-
res de retalho. Em primeiro lugar, aumenta a carga tributária suportada porque 
os ganhos realizados são tributados, enquanto as perdas potenciais não o são 
(Kaustia, 2010). Em segundo lugar, pode interferir na tomada de decisão racio-
nal, levando a desempenho inferior (Goetzmann e Massa, 2008).
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3. METODOLOGIA

efeito disposição é aferido neste artigo usando dois métodos alternativos. Em 
primeiro lugar, seguimos Feng e Seasholes (2005) e estimamos um modelo de 
sobrevivência em que uma “falha” ocorre quando o investidor vende um ETC. 
SELL é, assim, uma variável binária que assume o valor 1 quando o investidor 
realiza uma venda, e zero em caso contrário.3 Em segundo lugar, e como exer-
cício de robustez, seguimos Grinblatt e Keloharju (2001), e regredimos SELL em 
variáveis independentes usando modelos probit. Todas as regressões principais 
são estimadas usando esta segunda metodologia, mas, de modo a conservar es-
paço, os resultados não são tabulados.

O trabalho empírico usa dados semanais de modo a reduzir a carga computacio-
nal associada às estimações. Um investidor é incluído na base de dados quando 
abre uma posição em certificados. Na sequência dessa aquisição, o investidor 
fica em risco. Para cada semana t após a aquisição do certificado, é estimada a 
probabilidade condicional (ou seja, condicional à posição no ETC na carteira até 
a semana t-1) de uma venda. As aquisições subsequentes (aquelas após a com-
pra inicial) são consideradas retenções porque o investidor, de facto, continua 
a deter o certificado.

Para cada investidor/ETC/posição/data são efetuados dois tipos de compara-
ções. O primeiro envolve a venda efetiva de um certificado. Quando o investi-
dor vende um ETC, comparamos o preço de venda com o preço de compra ori-
ginal ou ‘preço de referência’. O preço de compra médio ponderado é utilizado 
como preço de referência quando várias aquisições ocorrem antes de uma ven-
da. Quando não há venda efetiva, os ganhos/perdas potenciais são estimados. 
Os ganhos potenciais ocorrem quando o preço mais baixo do certificado ocorri-
do na semana for superior ao preço de referência (compra). A intuição por trás 
desta definição é que o investidor poderia ter vendido a sua posição com ganho 
a qualquer momento durante a semana t. As perdas potenciais ocorrem quan-
do o preço mais alto da semana for inferior ao preço de referência, refletindo as 
perdas não realizadas durante essa semana.

Seguindo Feng e Seasholes (2005), duas variáveis diferentes são calculadas. O 
indicador de lucro na transação (TPI) é definido com 1 se o ETC é vendido com 
um ganho ou se está a negociar com um ganho potencial, e 0 em caso contrário. 
O indicador de perda na transação (TLI) assume o valor de 1 se o ETC for ven-

O

3
 Um investidor pode ter várias vendas (ou ‘falhas´).
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dido com perda ou se estiver a negociar com perda potencial. TPI e TLI variam 
com o tempo; uma vez que os certificados são negociados com perda ou com 
ganho (exceto em casos raros), TPI e TLI não são incluídos simultaneamente 
no modelo. 

No caso do modelo de sobrevivência, usamos o Cox proportional hazard model, 
que assume a seguinte forma funcional:

λ(t|x) = λ0(t) x expβ' xt

onde x é o vetor de características específicas do investidor (que podem ser fixas 
ou variáveis no tempo) e β é o vetor de coeficientes. O modelo permite a esti-
mação da proportional hazard rate, λ0(t|x), através da multiplicação da baseline 
hazard rate, λ0(t), pela relative hazard rate, expβ'xt. 

Nenhuma hipótese é avançada sobre a baseline hazard rate, exceto ser a mesma 
para todos os investidores. Assim, apenas a relative hazard rate é influenciada 
pelas covariáveis. Intuitivamente, estima-se o tempo que medeia entre o mo-
mento em que o investidor fica em risco e cada falha (venda) subsequente.

No modelo mais simples (modelo de base), regredimos SELL na baseline ha-
zard function e TPI.4 O sinal do coeficiente TPI indica se os investidores estão ou 
não relutantes em vender com perda, ou seja, mede o grau do efeito disposição. 
Em versões aumentadas do modelo, o vetor de covariáveis também pode conter 
características sociodemográficas do investidor, variáveis de literacia e proxies 
para experiência e sofisticação do investidor.

A próxima seção contém a definição de (algumas) variáveis e a descrição da 
amostra. l

[1]

4
 Em testes de robustez, usamos TLI em vez de TPI. Os resultados (não reportados) são essencialmente os mesmos.
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4. DADOS

s dados utilizados neste estudo foram obtidos junto de uma grande institui-
ção financeira portuguesa. A informação é relativa a indivíduos que investiram 
em certificados no período de janeiro de 1998 a fevereiro de 2017, e inclui três 
tabelas diferentes. A primeira contém dados sociodemográficos do investidor, 
nomeadamente género, ocupação/emprego, escolaridade, data de nascimento, 
código postal da residência e variáveis binárias (sim/não) que indicam se o in-
vestidor tem conta poupança, crédito ao consumo ou crédito hipotecário.

A segunda tabela inclui dados sobre as transações de instrumentos financeiros 
(aquisições e vendas) desses investidores para o período compreendido entre 
janeiro de 1998 e fevereiro de 2017. Esta tabela contém a data de cada transação, 
o tipo de transação (compra ou venda), a quantidade, o preço, o código ISIN do 
instrumento e a respetiva descrição. Por fim, a terceira tabela inclui dados sobre 
operações em fundos de investimento (subscrições e resgates) para o mesmo 
período temporal, com informação sobre a data da transação, o tipo de transa-
ção (subscrição ou resgate), o número de UPs, o valor da UP, o código ISIN e a 
designação do fundo de investimento.

Os dados das transações de certificados foram posteriormente combinados 
com dados de preços ETC diários (high, low e close) obtidos na Bloomberg e na 
Reuters. Vários filtros foram aplicados à amostra. Em primeiro lugar, os regis-
tos de pessoas que vivem fora de Portugal foram excluídos. Em segundo lugar, 
eliminamos os negócios ETC quando o preço da transação está fora dos limi-
tes superior e inferior recolhidos na Bloomberg e na Reuters. Finalmente, e de 
modo a diminuir a carga computacional das estimações, os dados diários são 
convertidos em frequência semanal. O conjunto de dados final contém 9 400 
794 observações de contas/ETC/datas, relativas a 40 362 investidores.

Várias variáveis sociodemográficas são criadas. O género assume o valor de 1 
para os homens; idade é a idade do investidor quando entra na base de dados; 
lispor é igual a 1 se o investidor residir em Lisboa ou no Porto, as duas maiores 
cidades portuguesas. Três variáveis dummy caracterizam o nível de escolarida-
de dos indivíduos: educ0 assume o valor de 1 para indivíduos com até 12 anos de 
escolaridade (isto é, sem o ensino secundário concluído); educ1 assume o valor 
de 1 para indivíduos que apresentam 12 ou mais anos de escolaridade, mas não 
concluíram o ensino universitário; educ2 assume o valor de 1 para indivíduos 
com diploma universitário.

Por outro lado, foram criadas variáveis de literacia com base em dados de ocupa-
ção/emprego e escolaridade. A variável de literacia mais geral é educ2. Literacia 

O
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financeira e capacidades matemáticas são as outras variáveis binárias de litera-
cia. A literacia financeira assume o valor de 1 para os indivíduos com ensino su-
perior concluído, cuja ocupação indique um elevado nível de literacia financeira 
(profissionais do setor bancário, corretores, auditores, economistas, contabi-
listas, diretores financeiros, entre outros). Capacidades matemáticas é igual a 
1 quando a escolaridade e a ocupação do indivíduo indicam um alto nível de ca-
pacidade matemática (engenheiros, físicos, cientistas da computação e dados, 
economistas, gerentes financeiros).

Além das variáveis sociodemográficas, foram criadas várias variáveis dinâmicas 
que refletem a experiência anterior do investidor no mercado de valores mobi-
liários. Equitytrader e bondtrader são variáveis binárias para as quais é atribuído 
o valor de 1 a partir do momento em que o investidor realiza a primeira nego-
ciação em ações e obrigações, respetivamente. Essas duas variáveis traduzem a 
interação mais simples do investidor com os mercados de valores mobiliários.

género

idade

educ0

educ1

educ2

ocup0

ocup1

ocup2

ocup3

depprazo

mortgage

credconsumo

finlit

mathskills

lispor

Tabela 1 – Definição das variáveis
Painel A – Variáveis sociodemográficas / estáticas

binária, igual a 1 se homem

idade do investidor quando inicia atividade em certificados

binária, igual a 1 se não concluiu o ensino secundário

binária, igual a 1 se concluiu o ensino secundário, mas não o universitário

binária, igual a 1 se concluiu o ensino universitário

binária, igual a 1 se trabalhador indiferenciado

binária, igual a 1 se trabalhador não qualificado

binária, igual a 1 se trabalhador qualificado, sem responsabilidades de gestão

binária, igual a 1 se gestor

binária, igual a 1 se tem depósito a prazo

binária, igual a 1 se tem crédito hipotecário

binária, igual a 1 se tem crédito ao consumo

binária, igual a 1 se tem ocupação no setor financeiro ou nas áreas de contabilidade e finanças

binária, igual a 1 se tem ocupação que requer conhecimentos avançados de matemática

binária, igual a 1 se residente em Lisboa ou Porto
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equitytrader

bondtrader

warranttrader

foreign_inv

daytrader

numtrades

diffsec

daytrading

numtradesderiv

difffunds

nuntradefunds

turnoverfunds

Tabela 1 – Definição das variáveis
Painel B – Variáveis de experiência / dinâmicas

binária, igual a 1 após o primeiro negócio em ações

binária, igual a 1 após o primeiro negócio em obrigações

binária, igual a 1 após o primeiro negócio em warrants

binária, igual a 1 após o primeiro negócio em títulos estrangeiros

binária, igual a 1 após o primeiro negócio intradiário

número de negócios de compra de valores mobiliários (ações, obrigações e derivados)

número de diferentes valores mobiliários negociados

número de negócios intradiários; um negócio intradiário ocorre quando o investidor compra e vende o valor 

mobiliário na mesma sessão de negociação

número de negócios de compra de derivados

número de fundos de investimento diferentes negociados 

número de operações de subscrição de fundos de investimento

valor das subscrições de fundos de investimento 

numtrades_war

turnoverderiv

 turnoversec

Painel C – Outras variáveis

número de negócios de compra de warrants 

valor dos negócios de compra de derivados

valor dos negócios de compra de valores mobiliários

Warranttrader, foreign_inv e daytrader são igualmente variáveis binárias, e re-
fletem a experiência de negociação dos indivíduos. Estas variáveis assumem o 
valor 1 a partir do momento em que o investidor realiza o primeiro negócio de 
warrants, títulos estrangeiros ou transação intradiária, respetivamente, e su-
gerem maior sofisticação do investidor do que a mera negociação de ações ou 
obrigações pois exigem mais conhecimentos. O número de negócios em fundos 
de investimento, o volume de negócios gerado por essas operações e o núme-
ro de diferentes fundos negociados pelo investidor são usados como proxies da 
experiência passada em fundos de investimento. O número de transações (de 
compra) realizadas em mercados de valores mobiliários é usado com o objetivo 
de capturar os efeitos da intensidade geral de negociação. Da mesma forma, o 
número de transações intradiárias realizadas e o número de negócios em deri-
vados também medem a intensidade de negociação de traders sofisticados.

O Painel A da Tabela 2 contém informação estatística sobre a amostra de inves-
tidores. Cerca de 47% dos indivíduos residem em Lisboa ou no Porto e mais de 
dois terços são homens. Quanto ao envolvimento com a instituição financeira, 
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aproximadamente 53% possuem depósito a prazo, e uma pequena minoria pos-
sui crédito ao consumo (5%) ou hipotecário (8%).

Quanto à escolaridade, 49% dos investidores não concluíram o ensino secundário 
e 31% concluíram o ensino superior. No que respeita à ocupação, 18% são gerentes 
e 8% estão desempregados ou aposentados (ou não têm emprego). Finalmente, 
15% dos indivíduos têm ocupações que envolvem fortes capacidades matemáticas.

Residência
Lisboa ou Porto               47%   
Outra               53%   
Escolaridade
Missing 2%
Menos que o ensino secundário 49%
Ensino secundário concluído 18%
Ensino universitário concluído 31%
Depósito a prazo 
Sim 53%
Não 47%
Crédito ao consumo
Sim 5%
Não 95%
Crédito hipotecário
Sim 8%
Não 92%
Género
Feminino 32%
Masculino 68%
Literacia financeira
Missing 29%
Sim 11%
Não 60%
Capacidades matemáticas
Missing 29%
Sim 15%
Não 56%
Ocupação
Missing 29%
Não empregados 8%
Indiferenciados 26%
Especializados 5%
Qualificados 14%
Gestores 18%

(% investidores)

Tabela 2 – Estatísticas descritivas 
Painel A – Variáveis sociodemográficas
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Tabela 2 – Estatísticas descritivas 
Panel B – Experiência de negociação

(antes de ‘ficar em risco’ (i.e., antes de comprar um certificado) e quando sai da amostra (i.e., quando vende o 
certificado ou em fevereiro de 2017, o que ocorrer primeiro)

equitytrader Quando entra 0.41 0.491 0 1 0 0 1

  Quando sai 0.44 0.497 0 1 0 0 1

bondtrader Quando entra 0.18 0.384 0 1 0 0 0

  Quando sai 0.28 0.447 0 1 0 0 1

foreign_inv Quando entra 0.06 0.232 0 1 0 0 0

  Quando sai 0.07 0.251 0 1 0 0 0

warrant_trader Quando entra 0.01 0.09 0 1 0 0 0

  Quando sai 0.01 0.099 0 1 0 0 0

numtrades Quando entra 12.3 76.6 1 9254 1 3 8

  Quando sai 21.5 105.2 1 9724 3 6 17

numtradesderiv Quando entra 3.5 51.4 1 8595 1 2 3

  Quando sai 10.4 63.6 1 9031 2 3 8

numtrades_war Quando entra 1.0 51.1 0 8585 0 0 0

  Quando sai 1.2 57.8 0 9028 0 0 0

numtradesfunds Quando entra 6.4 23.2 0 2651 0 2 6

  Quando sai 7.7 28.2 0 3552 0 3 7

numdfffunds Quando entra 2.8 5.2 0 542 0 2 4

  Quando sai 3.4 5.9 0 600 0 2 5

turnoverfunds Quando entra 80626 258638 0 10694326 0 17350 68500

  Quando sai 102232 304998 0 12059114 0 27499 90995

numdaytrades Quando entra 0.0 0.1 0 17 0 0 0

  Quando sai 0.0 0.8 0 151 0 0 0

turnoverderiv Quando entra 18194 219446 0 33429229 2923 5979 13277

  Quando sai 46730 324229 0 33561867 4983 11882 31559

turnoversec Quando entra 103380 1576462 2 171014693 4436 9999 27385

  Quando sai 157997 1924881 2 216274293 7636 21057 59270

Percentil

Max 7525 50MinMédia Desvio padrão
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No Painel B da Tabela 2 pode constatar-se que 41% dos investidores tinham 
experiência anterior de negociação de ações quando adquiriram um ETC. Essa 
percentagem aumenta para 44% quando os investidores saem da amostra (isto 
é, quando venderam o certificado). A percentagem de investidores que negocia-
ram obrigações / warrants / títulos estrangeiros antes do seu primeiro negócio 
em certificados é de 18% / 1% / 6%.

O número médio acumulado de transações (de compra) em mercados de valores 
mobiliários foi de 12,3 por investidor quando adquiriram um certificado, e 21,5 
quando considerada a data de saída. Mais de metade dos investidores não ti-
nham transações em bolsas de valores antes do primeiro investimento em ETC, 
mas há um investidor com 9 254 negócios (e um volume de negócios corres-
pondente de 171 014 693 euros) antes de entrar na amostra.

O número médio de operações intradiárias (derivados) por investidor foi infe-
rior a 0,1 (3,5) antes de adquirir ETC. Finalmente, no que diz respeito à atividade 
de negociação de fundos, o número médio (valor) de subscrições de fundos por 
investidor foi de 6,4 (80 626 euros) antes de entrar na amostra. Temos, assim, 
uma amostra diversificada para analisar os temas de investigação propostos.
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5. RESULTADOS

ponto de partida da investigação é a estimação do modelo de base, cujos resul-
tados são apresentados na primeira linha da Tabela 3. A hazard rate para TPI é 
superior à unidade e estatisticamente significativa, o que significa que, em mé-
dia, a hazard rate de uma venda aumenta em 151% quando existe um ganho efe-
tivo, por comparação com o caso de existir uma perda. Ou seja, existe um forte 
efeito disposição na negociação de certificados.

O
Tabela 3 – Efeito disposição e literacia

Esta tabela apresenta as hazard rate associadas à decisão de manter / vender certificados, estimadas usando 
o Cox proportional hazard model. A variável dependente assume o valor de um a cada semana em que o inves-
tidor vende ETC, e zero quando mantém os certificados em carteira. A variável dependente é regredida con-
tra TPI (uma variável binária igual a 1 quando o preço do ETC é igual ou superior ao preço médio ponderado de 
compra). A estimação é efetuada para a amostra completa (linha [1]) e para diferentes subamostras: (i1) in-
vestidores sem diploma universitário (linha [2]); e (ii2) investidores com diploma universitário (linha [3]) (ii1) 
investidores sem literacia financeira (linha [4]); (i2) investidores com literacia financeira (linha [5]); (iii1) in-
vestidores sem capacidades matemáticas (linha [6]); (iii2) investidores com capacidades matemáticas (linha 
[7]). As estatísticas-t são agrupadas ao nível do investidor. ***, **, * denotam significância estatística bilateral 
a 1%, 5% e 10%, respetivamente.

Amostra completa 2.51*** (69.70) 

Ensino superior não concluído 2.68*** (59.90)  

Ensino superior concluído 2.25*** (36.33) -6.38***

Sem literacia financeira 2.73*** (46.26)  

Com literacia financeira 2.22*** (13.01)  -2.43**

Sem capacidades matemáticas 2.73*** (45.98)  

Com capacidades matemáticas 2.12*** (16.50) -4.02***

t-stat
Coeficientes iguais

entre grupos (t-stat)Coef.

A Tabela 3 contém igualmente os resultados da estimação do modelo de base 
para diferentes partições da amostra. No que diz respeito à literacia geral,  
a amostra está dividida em dois grupos (indivíduos com e sem diploma univer-
sitário), e ambos os grupos apresentam forte efeito disposição. No entanto, a 
hazard rate é consideravelmente superior para o grupo de indivíduos sem di-
ploma universitário, sendo a diferença económica e estatisticamente significa-
tiva: esta taxa aumenta 43 pontos percentuais (p.p.) quando se muda do grupo 
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de indivíduos mais instruídos para o grupo dos que não concluíram o ensino 
universitário.

Resultados qualitativamente semelhantes são obtidos para as partições de li-
teracia financeira e de capacidades matemáticas: a hazard rate aumenta 51 (61) 
p.p. quando se passa do grupo de indivíduos com literacia financeira (capacida-
des matemáticas) para o grupo dos outros indivíduos. Esse conjunto de resulta-
dos sugere que a escolaridade, a literacia financeira e as capacidades matemá-
ticas atenuam o efeito disposição entre os investidores em certificados, embora 
sem o eliminar totalmente.

No que respeita à relação entre o efeito disposição e a experiência de nego-
ciação, Shapira e Venezia (2001) mostram que o efeito disposição é mais forte 
para investidores independentes (aqueles que não recorrem a aconselhamen-
to financeiro) do que para os que procuram esse aconselhamento, e Dhar e Zhu 
(2006) afirmam que os traders ativos estão mais dispostos a aceitar perdas do 
que outros investidores. Feng e Seasholes (2005), Chen et al. (2004) e Choe e 
Eom (2009) estabelecem uma associação negativa entre a experiência de nego-
ciação e o efeito disposição.

A experiência de negociação é definida atendendo à sofisticação do instrumen-
to financeiro negociado ou à complexidade das estratégias de negociação se-
guidas pelos investidores. Os indicadores mais simples de experiência são va-
riáveis binárias definidas como 1 quando o investidor começa a transacionar 
um tipo específico de valor mobiliário. Assim, equitytrader e equitytrader x TPI 
são incluídas no modelo de base (coluna [2] da Tabela 4), concluindo-se que a  
hazard rate de equitytrader é superior à unidade e estatisticamente significativa. 
Tal significa que o horizonte de investimento em certificados para investidores 
com experiência na transação de ações é mais curto. Mais importante ainda, a 
hazard rate estimada para equitytrader x TPI é aproximadamente igual a 1, o que 
sugere um impacto insignificante da experiência (naïve) no mercado acionista 
sobre o efeito disposição dos investidores ETC.
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Tabela 4 – Efeito disposição, sofisticação e experiência

Esta tabela apresenta as hazard rate associadas à decisão de manter / vender certificados, estimadas usan-
do o Cox proportional hazard model. A variável dependente assume o valor de um a cada semana em que o 
investidor vende ETC, e zero quando mantém os certificados em carteira. A variável dependente é regre-
dida contra TPI (uma variável binária igual a 1 quando o preço do ETC é igual ou superior ao preço médio 
ponderado de compra), uma variável de experiência de negociação e a sua interação com TPI. TPI é intera-
gida com diferentes variáveis: equitytrader, bondtrader, foreign_inv, warranttrader, daytrader, lnnumtrades, 

lnnumdiffsec, lnnumtradefunds, lnturnoverfunds, lndaytrading, lndifffunds and lnnumtradederiv. As estatísti-
cas-t são agrupadas ao nível do investidor. ***, **, * denotam significância estatística bilateral a 1%, 5% e 10%, 
respetivamente.

TPI 2.51*** 2.53*** 2.47*** 2.53*** 2.51*** 2.53***

 (69.70) (53.15) (58.38) (67.88) (69.64) (70.56)

equitytrader  1.15***    

  (5.67)    

TPI*equitytrader  0.99    

  (-0.27)    

bondtrader   1.05   

   (1.60)   

TPI*bondtrader   1.07***   

   (2.48)   

foreign_inv    1.66***  

    (10.38)  

TPI*foreign_inv    1.04  

    (0.91)  

daytrader     1.18 

     (0.53) 

TPI*daytrader     1.06 

     (0.21) 

warranttrader      2.47***

      (6.47)

TPI*warranttrader      1.04

            (0.34)

N 9400794 9400794 9400794 9400794 9400794 9400794

Log-lik -1185916 -1185675 -1185798 -1184489 -1185911 -1185136

Nº investidores 40362 40362 40362 40362 40362 40362

Chi2 4858.6*** 5014.0*** 4881.5*** 5127.8*** 4860.6*** 5137.8***

Pseudo-R2 0.7% 0.8% 0.8% 0.9% 0.7% 0.8%

[1] [5][4][3][2] [6]
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Tabela 4 – Efeito disposição, sofisticação e experiência (cont.)

TPI 2.51*** 2.50*** 2.79*** 2.89*** 2.85*** 2.86*** 3.29***

 (69.67) (25.06) (36.50) (43.71) (41.88) (24.85) (24.75)

lnnumtrades 1.38***      

 (24.72)      

TPI*lnnumtrades 0.97***      

 (-2.16)      

lnnumdiffsec  1.33***     

  (15.81)     

TPI*lnnumdiffsec  1.02     

  (0.92)     

lnvolumefunds   1.01***    

   (2.49)    

TPI*lnvolumefunds   0.99***    

   (-4.06)    

lnnumtradesfunds    1.10***   

    (5.76)   

TPI*lnnumtradesfunds    0.92***   

    (-6.42)   

lnnumdiffunds     1.10***  

     (4.66)  

TPI*lnnumdiffunds     0.91***  

     (-5.61)  

lndaytrading      1.16 

      (0.67) 

TPI* lndaytrading      0.96 

      (-0.24) 

lnnumtradederiv       1.60***

       (28.64)

TPI*lnnumtradederiv       0.90***

       (-4.70)

N 9400794 9400794 9400794 9400794 9400794 9400794 9400794

Log-lik -1185831 -1179564 -1185913 -1182474 -1185885 -1185762 -1178584

Nº investidores 40362 40362 40362 40362 40362 40362 40362

Chi2 5062.8*** 5980.1*** 4859.8*** 5502.9*** 4934.1*** 5081.2*** 6084.4***

Pseudo-R2 0.8% 1.3% 0.7% 1.0% 0.7% 0.8% 1.4%

[8] [12][11][10][9] [13][7]
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Na coluna [3], tabulamos os resultados relativos à experiência de negociação 
de obrigações. Os coeficientes estimados para bondtrader e bondtrader x TPI são 
positivos e estatisticamente significativos, e a hazard rate para bondtrader x TPI 
permite concluir que os investidores com experiência prévia na negociação de 
obrigações exibem um efeito disposição mais forte. Uma possível justificação 
para este resultado é que estes investidores têm maior aversão à perda e, por-
tanto, são mais relutantes em aceitar perdas.

Três outras variáveis binárias capturam diferentes níveis de sofisticação do in-
vestidor: foreign_inv, daytrader e warranttrader. Exemplificando, espera-se que 
os investidores em warrants tenham maior conhecimento financeiro do que os 
investidores em ações nacionais. As colunas [4] a [6] exibem resultados para 
essas medidas alternativas de experiência e sofisticação de negociação. Os coe-
ficientes das interações dessas variáveis com TPI são positivos, embora não 
sejam estatisticamente significativos, o que significa que a sofisticação do in-
vestidor não afeta o efeito disposição (pelo menos quando medido por estas 
proxies).

Analisamos de seguida se a intensidade da negociação, ao invés do primeiro 
contato com os mercados financeiros, tem impacto no efeito disposição. Nas 
colunas [7] a [13], o impacto da experiência de negociação é medido por meio de 
variáveis contínuas que refletem a intensidade de negociação. A ideia subjacen-
te é a de que os investidores aprendem com a realização de negócios: mais ne-
gócios podem, assim, traduzir mais experiência na medida em que cada tran-
sação adicional contribui para atenuar aquele desvio comportamental. Como 
indicador da intensidade de negociação é usado o (log do) número de negócios 
de compra de valores mobiliários, lnnumtrades. Na coluna [7], o coeficiente para 
a interação de TPI e lnnumtrades é negativo e estatisticamente significativo; as-
sim, indivíduos com atividade anterior marcada por maior negociação de valo-
res mobiliários revelam, em média, efeito de disposição mais fraco na negocia-
ção de certificados.

Na coluna [8], o número de diferentes títulos negociados (lnnumdiffec) é usado 
como proxy para a experiência. lnnumdiffec x TPI tem coeficiente positivo, mas 
não estatisticamente significativo.

O papel da intensidade de negociação em instrumentos financeiros sofistica-
dos e de negociação envolvendo estratégias sofisticadas como moderadoras do 
efeito de disposição também é examinado. Usando o (log do) número de ne-
gócios de derivativos (lnnumtradederiv) e a sua interação com TPI como re-
gressores, o coeficiente de interação estimado é negativo e estatisticamente 
significativo. Daqui se conclui que a experiência anterior com derivativos e, 
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mais precisamente, a intensidade de negociação, atenua o efeito disposição. 
Também consideramos o número de operações intradiárias efetuadas pelo in-
vestidor (lndaytrades), mas o coeficiente de interação com TPI carece de poder 
explicativo (coluna [12] da Tabela 4).

Em relação à negociação de fundos de investimento, três variáveis são consi-
deradas: o valor gerado em transações, o número de transações e o número de 
diferentes fundos em que o indivíduo efetuou investimentos no passado. Os re-
sultados para estas variáveis são qualitativamente semelhantes: o coeficiente 
de interação estimado é negativo e estatisticamente significativo nos três ca-
sos, o que significa que a sofisticação do investidor medida pela atividade em 
fundos de investimento tem uma associação negativa com o efeito disposição.

Na Tabela 5, controlamos para variáveis sociodemográficas. Em geral, as nos-
sas principais conclusões são preservadas (Tabela 4 versus Tabela 5): não só as 
hazard rate estimadas para TPI são virtualmente idênticas nas especificações 
que incluem e não incluem variáveis de controle, mas também as conclusões 
sobre a importância da intensidade de negociação de fundos de investimento e 
derivativos como moderadores do efeito disposição sobrevivem sob esta espe-
cificação alternativa.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx


56 Voltar ao índice cmvm.pt

CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Tabela 5 – Efeito disposição, sofisticação e experiência (com controle de variáveis sociodemográficas)

Esta tabela apresenta as hazard rate associadas à decisão de manter / vender certificados, estimadas usan-
do o Cox proportional hazard model. A variável dependente assume o valor de um a cada semana em que o 
investidor vende ETC, e zero quando mantém os certificados em carteira. A variável dependente é regredida 
contra TPI (uma variável binária igual a 1 quando o preço do ETC é igual ou superior ao preço médio ponde-
rado de compra), uma variável de experiência de negociação e a sua interação com TPI, e variáveis sociode-
mográficas. TPI é interagida com diferentes variáveis: equitytrader, bondtrader, foreign_inv, warranttrader, 
daytrader, lnnumtrades, lnnumdiffsec, lnnumtradefunds, lnturnoverfunds, lndaytrading, lndifffunds and lnnum-
tradederiv. As estatísticas-t são agrupadas ao nível do investidor. ***, **, * denotam significância estatística 
bilateral a 1%, 5% e 10%, respetivamente.

TPI 2.53*** 2.55*** 2.49*** 2.56*** 2.53*** 2.55***

 (58.42) (43.81) (48.42) (56.84) (58.35) (59.42)

equitytrader  1.13***    

  (3.97)    

TPI*equitytrader  1.00    

  (-0.13)    

firstbondtrade   1.01   

   (0.42)   

TPI*bondtrader   1.06*   

   (1.73)   

foreign_inv    1.74***  

    (9.46)  

TPI*foreign_inv    1.01  

    (0.16)  

daytrader     1.24 

     (0.67) 

TPI*daytrader     1.08 

     (0.26) 

warranttrader      2.60***

      (6.02)

TPI*warranttrader      0.95

            (-0.35)

N 6829099 6829099 6829099 6829099 6829099 6829099

Log-lik -838436 -838303 -838404 -837299 -838429 -837792

Nº investidores 28527 28527 28527 28527 28527 28527

Chi2 3782.7*** 3884.0*** 3793.6*** 3954.6*** 3786.6*** 3971.3***

Pseudo-R2 0.9% 0.9% 0.9% 1.0% 0.9% 0.9%

[1] [5][4][3][2] [6]
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Tabela 5 – Efeito disposição, sofisticação e experiência (com controle de variáveis sociodemográficas)
(cont.)

TPI 2.53*** 2.53*** 2.81*** 2.94*** 2.88*** 3.00*** 3.39***

 (58.38) (20.86) (29.91) (36.30) (34.35) (21.83) (19.43)

lnnumtrades 1.43***      

 (22.57)      

TPI*lnnumtrades 0.95***      

 (-2.49)      

lnnumdiffsec  1.36***     

  (13.13)     

TPI*lnnumdiffsec  1.01     

  (0.70)     

lnvolumefunds   1.01***    

   (2.48)    

TPI*lnvolumefunds   0.99***    

   (-3.28)    

lnnumtrades    1.12***   

    (5.38)   

TPI*lnnumtrades    0.91***   

    (-5.65)   

lnnumdiffunds     1.12***  

     (4.08)  

TPI*lnnumdiffunds     0.91***  

     (-4.58)  

lndaytrades      1.19 

      (0.78) 

TPI*lndaytrades      0.97 

      (-0.17) 

lnnumtradederiv       1.64***

       (24.88)

TPI*lnnumtradederiv       0.90***

       (-3.95)

N 6829099 6829099 6829099 6829099 6829099 6829099 6829099

Log-lik -838351 -833414 -838431 -835812 -838417 -838264 -832658

Nº investidores 28527 28527 28527 28527 28527 28527 28527

Chi2 3888.3*** 4565.6*** 3785.0*** 4182.8*** 3823.0*** 3910.4*** 4685.9***

Pseudo-R2 0.9% 1.5% 0.9% 1.2% 0.9% 0.9% 1.6%

[8] [12][11][10][9] [13][7]
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Também testamos se a literacia influencia o impacto da experiência de nego-
ciação no efeito disposição. Para isso, estimamos o modelo em duas subamos-
tras: indivíduos que concluíram o ensino superior e outros indivíduos. Os re-
sultados encontram-se na Tabela 6 (apenas as hazard rate estimadas para TPI 
x lnnumtradefunds e a estatística t correspondente são tabuladas). O coeficiente 
de interação é negativo (hazard rate inferior a um) e estatisticamente signifi-
cativo nas duas subamostras, embora inferior para a subamostra de indivíduos 
com diploma universitário (a diferença não é estatisticamente significativa - 
resultados não tabulados).

Tabela 6 – Estimação em subamostras:
literacia e influência da experiência no efeito disposição

Esta tabela apresenta as hazard rate associadas à decisão de manter / vender certificados, estimadas usan-
do o Cox proportional hazard model. A variável dependente assume o valor de um a cada semana em que o 
investidor vende ETC, e zero quando mantém os certificados em carteira. A variável dependente é regredida 
contra TPI (uma variável binária igual a 1 quando o preço do ETC é igual ou superior ao preço médio pondera-
do de compra), uma variável de experiência de negociação e a sua interação com TPI. TPI é interagida com 
diferentes variáveis: lnnumtradefunds lndifffunds, lnvolumefunds lnnumtrades and lnnumtradederiv. A amos-
tra foi dividida em dois grupos: indivíduos com diploma universitário e indivíduos sem diploma universitário. 
Apenas as hazard rate e as estatísticas t para a interação de TPI com a experiência de negociação são tabu-
ladas. As estatísticas-t são agrupadas ao nível do investidor. ***, **, * denotam significância estatística bila-

teral a 1%, 5% e 10%, respetivamente.

lnnumtradefunds*TPI 0.94*** 0,90*** -1.27

 (-3.78) (-4.77) 

lnvolumefunds*TPI 0.99* 0,98*** -4.05***

 (-1.94) (-3.91) 

lndifffunds*TPI 0.93*** 0.89*** -1.70

 (-3.57) (-3.93) 

lnnumtrades*TPI 0.98 0.96 -1.36

 (-0.88) (-1.40) 

lnnumtradederiv*TPI 0.93*** 0.88*** -2.17**

  (-2.76) (-4.04)

Ensino superior
não concluído

Ensino superior
concluído

Subamostra Teste de
igualdade
de coeficientes 
(t-stat)
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Um exercício semelhante é realizado para as outras variáveis de experiência de 
negociação de fundos, ou seja, volumefunds e numdifffunds. As hazard rate esti-
madas para volumefunds x TPI são de 0,98 para indivíduos com diploma univer-
sitário e 0,99 para os outros indivíduos, uma diferença estatisticamente sig-
nificativa. Quanto ao número de diferentes fundos negociados, a hazard rate é 
igual a 0,89 e 0,93 para indivíduos com curso superior e para os demais, respe-
tivamente, uma diferença estatisticamente significativa a 10%.

Obtemos conclusões semelhantes quando a experiência de negociação em mer-
cados de valores mobiliários (lnnumtrades e lntradederiv) é analisada. A hazard 
rate estimada e a estatística t para TPI x lnnumtrades são mostradas na linha 
[4] da Tabela 7; o coeficiente de interação é negativo e significativo em am-
bas as subamostras, apontando para uma associação negativa entre a inten-
sidade de negociação e o efeito disposição. O coeficiente estimado é um pou-
co menor na subamostra composta por indivíduos com formação universitária, 
mas essa diferença não é estatisticamente significativa. Em relação à inten-
sidade de negociação de derivados, as hazard rate estimadas para TPI x lntra-
dederiv são negativas e estatisticamente significativas nas duas subamostras. 
Surpreendentemente, esse coeficiente é menor para os indivíduos com curso 
superior, sendo a diferença estatisticamente significativa. Em suma, o impacto 
da experiência de negociação no efeito disposição parece ser mais proeminente 
entre os indivíduos com diploma universitário.

Por fim, testamos se os resultados são afetados pela definição de lucro usada na 
análise. Até agora, a análise foi realizada sobre o lucro bruto (ou seja, a diferen-
ça entre o preço do certificado e o respetivo custo médio ponderado); as comis-
sões de corretagem incorridas pelo investidor não foram contabilizadas. Assim, 
replicamos todos os modelos, usando na análise o lucro líquido (TPIC) em vez 
de lucro bruto (Tabela 7). TPIC é uma variável binária igual a 1 quando um ETC é 
negociado com um ganho (líquido de comissões) ou quando o investidor obtém 
um lucro líquido positivo, e zero em caso contrário.
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Tabela 7 – Efeito disposição, sofisticação e experiência (com controlo das comissões de corretagem)

Esta tabela apresenta as hazard rate associadas à decisão de manter / vender certificados, estimadas usan-
do o Cox proportional hazard model. A variável dependente assume o valor de um a cada semana em que o 
investidor vende ETC, e zero quando mantém os certificados em carteira. A variável dependente é regredida 
contra TPIC (uma variável binária igual a 1 quando o preço do ETC é igual ou superior à soma do preço médio 
ponderado de compra com as comissões de corretagem), uma variável de experiência de negociação e a sua 
interação com TPIC. TPIC é interagida com diferentes variáveis: equitytrader, bondtrader, foreign_inv, war-
ranttrader, daytrader, lnnumtrades, lnnumdiffsec, lnnumtradefunds, lnturnoverfunds, lndaytrading, lndifffunds 
and lnnumtradederiv. As estatísticas-t são agrupadas ao nível do investidor. ***, **, * denotam significância 
estatística bilateral a 1%, 5% e 10%, respetivamente.

TPIC 2.22*** 2.21*** 2.16*** 2.23*** 2.22*** 2.23***

 (61.00) (47.09) (51.20) (60.12) (60.96) (61.50)

equitytrader  1.13***    

  (5.02)    

TPIC*equitytrader  1.01    

  (0.38)    

firstbondtrade   1.03   

   (0.85)   

TPIC*bondtrader   1.10***   

   (3.39)   

foreign_inv    1.64***  

    (9.20)  

TPIC*foreign_inv    1.06  

    (1.28)  

daytrader     1.28 

     (0.80) 

TPIC*daytrader     0.96 

     (-0.14) 

warranttrader      2.35***

      (6.41)

TPIC*warranttrader      1.11

            (0.86)

N 9400794 9400794 9400794 9400794 9400794 9400794

Log-lik -1187744 -1187515 -1187624 -1186347 -1187740 -1186973

Nº investidores 40362 40362 40362 40362 40362 40362

Chi2 3721.0*** 3873.4*** 3767.8*** 4088.4*** 3722.4*** 3910.9***

Pseudo-R2 0.6% 0.6% 0.6% 0.7% 0.6% 0.7%

[1] [5][4][3][2] [6]
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Tabela 7 – Efeito disposição, sofisticação e experiência (com controlo das comissões de corretagem) (cont.)

TPIC 2.22*** 2.07*** 2.38*** 2.52*** 2.46*** 2.49*** 2.90***

 (60.99) (19.77) (32.36) (37.82) (36.53) (22.20) (22.34)

lnnumtrades 1.37***      

 (22.29)      

TPIC*lnnumtrades 0.97*      

 (-1.94)      

lnnumdiffsec  1.30***     

  (12.73)     

TPIC*lnnumdiffsec  1.04***     

  (2.47)     

lnvolumefunds   1.00    

   (1.25)    

TPIC*lnvolumefunds   0.99***    

   (-2.88)    

lnnumtrades    1.09***   

    (4.78)   

TPIC*lnnumtrades    0.92***   

    (-5.71)   

lnnumdiffunds     1.08***  

     (3.59)  

TPIC*lnnumdiffunds     0.92***  

     (-4.57)  

lndaytrades      1.23 

      (0.97) 

TPIC*lndaytrades      0.89 

      (-0.68) 

lnnumtradederiv       1.59***

       (26.89)

TPIC*lnnumtradederiv       0.90***

       (-4.80)

N 9400794 9400794 9400794 9400794 9400794 9400794 9400794

Log-lik -1187677 -1181492 -1187741 -1184382 -1187724 -1187598 -1180457

Nº investidores 40362 40362 40362 40362 40362 40362 40362

Chi2 3959.2*** 4796.0*** 3722.1*** 4327.6*** 3799.1*** 4016.4*** 4959.0***

Pseudo-R2 0.6% 1.1% 0.6% 0.9% 0.6% 0.6% 1.2%

[8] [12][11][10][9] [13][7]
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Na coluna [1] da Tabela 7 apresentamos o resultado da regressão de SELL em 
TPIC. O efeito disposição prevalece mesmo após a contabilização das comissões 
de corretagem. Os resultados reportados nas colunas [7] e [8] e de [10] a [12] 
atestam a relevância da intensidade de negociação em mercados de valores mo-
biliários e fundos de investimento como moderadores do efeito disposição.5 l

1
 Num teste de robustez foi usado um modelo probit, sendo os resultados (não tabulados) semelhantes.
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6. CONCLUSÃO

Este estudo analisa o efeito disposição na negociação de certificados negocia-
dos em bolsa. Três questões de investigação são abordadas: existe efeito dispo-
sição entre os investidores ETC? A literacia atenua o efeito disposição? A expe-
riência de negociação diminui o efeito disposição?

Usando um modelo de duração, reunimos evidência empírica que sustenta a hi-
pótese de que os investidores em certificados apresentam um forte efeito dis-
posição e de que a literacia atenua esse desvio comportamental sem, no en-
tanto, o eliminar completamente. Mais precisamente, indivíduos com diploma 
universitário e indivíduos com conhecimentos financeiros ou fortes capacida-
des matemáticas são menos relutantes em vender certificados com perda.

A associação entre a atividade de negociação e o efeito disposição também é 
analisada. Embora a experiência prévia na negociação de ações dificilmente in-
fluencie o grau do efeito disposição manifestado na negociação de certificados, 
o efeito disposição é superior nos investidores que têm experiência prévia na 
negociação de obrigações. Por outro lado, a intensidade de negociação de va-
lores mobiliários (e de derivativos em particular) atenua o efeito disposição. A 
negociação de fundos de investimento também enfraquece esse desvio com-
portamental. Todavia, embora a experiência de negociação seja um moderador 
importante do efeito disposição, não o elimina totalmente. Finalmente, con-
cluímos que o impacto da experiência de negociação no efeito disposição é su-
perior nos investidores com ensino superior concluído do que para os que não 
concluíram o ensino superior.
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O conteúdo do contrato de gestão de carteiras é uma matéria que encontra o seu 
domínio no Direito dos Valores Mobiliários. A gestão de carteiras consiste num 
contrato de intermediação financeira celebrado entre um intermediário finan-
ceiro e um investidor, segundo o qual aquele se obriga a administrar valores 
mobiliários ou outros instrumentos financeiros, tendo em vista a conservação 
e rentabilização da carteira, através de uma retribuição.3

A lei não nos oferece uma definição de intermediário financeiro (gestor). 
Contudo, é necessário resolver este problema, pelo que consideramos adequa-
do adotar a seguinte interpretação. Os intermediários financeiros são sujeitos 
da intermediação financeira que, habilitados por lei, devidamente autorizados e 
registados junto da autoridade de supervisão e regulação competente4 exercem, 
no âmbito da sua profissão, atividades de intermediação financeira, com a fun-
ção de intermediar a oferta e a procura de valores mobiliários.5

O art. 293º, nº1 do CVM identifica os intermediários financeiros: a) as institui-
ções de crédito e as empresas de investimento6, que tenham autorização para 
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3
 Neste sentido, LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes - O contrato de gestão de carteiras in Cadernos do Mercado de Valores 

Mobiliários, nº 51, 2015. vol. 1, pp. 109-110, em termos históricos, a regulação do contrato de gestão de carteiras é recente em 

Portugal. Contudo, no art. 1º, nº4 do DL 229-E/88, de 4 de julho, relativo às sociedades gestoras de patrimónios, já aparecia o 

contrato em apreço: “A gestão das carteiras é exercida com base em mandato escrito celebrado entre as sociedades gestoras 

e os respetivos clientes.” Atualmente, o Código dos Valores Mobiliários (CVM), regula o citado contrato, nos arts. 335º e 336º.
4

 Para um esclarecimento mais aprofundado sobre esta autorização para o exercício de atividades de intermediação financeira 

e registo como intermediário financeiro, aconselhamos, POLÓNIA, Rui - Deveres de informação dos intermediários financeiros. 

Coimbra: Almedina, 2019, pp. 95 e ss.
5

 Neste sentido, POLÓNIA, Rui…op.cit., p. 94. Sustenta o A. que a intermediação se reflete, assim, na “emissão de valores mobi-

liários”, o que constitui uma verdadeira colaboração aos emitentes e, por outro lado, aos investidores, na “subscrição” e nego-

ciação posterior.
6

 O art. 293º, nº2 do CVM coloca em evidência a) as sociedades corretoras, b) as sociedades financeiras de corretagem, c) as socie-

dades gestoras de patrimónios, d) as sociedades mediadoras dos mercados monetários e de câmbios, e) as sociedades de consul-

toria para investimento, f) as sociedades gestoras de sistemas de negociação multilateral, g) outras que a lei qualifique como tal.
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exercer atividades de intermediação financeira em Portugal, b) as entidades ges-
toras de instituições de investimento coletivo que estejam autorizadas a exercer 
essa atividade em Portugal; c) as instituições com funções correspondentes às 
anteriormente mencionadas que tenham obtido autorização para exercer em 
Portugal qualquer atividade de intermediação financeira, d) as sociedades de 
investimento mobiliário e as sociedades de investimento imobiliário.

O conceito de investidor (cliente) não é unitário no CVM.7 Segundo PAULO 
CÂMARA, investidores são os “titulares potenciais ou efectivos de valores mo-
biliários ou outros instrumentos financeiros”.8

  

A lei distingue os investidores qualificados dos investidores não qualificados, 
consoante exista ou não conhecimento, experiência e contingência de suporte 
dos riscos que resultam do investimento. Por isso, aos investidores qualificados 
é conferida uma proteção menor.9 

Os investidores profissionais encontram-se desde logo, no art. 30º, nº1 do CVM: 
a) instituições de crédito, b) empresas de investimento, c) empresas de segu-
ros, d) instituições de investimento coletivo e respetivas sociedades gestoras, 
e) fundos de pensões e respetivas sociedades gestoras, f) outras instituições fi-
nanceiras autorizadas ou reguladas, nomeadamente entidades com objeto es-
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7
 Cfr. GONZALEZ, Pedro Boullosa - Gestão de carteiras - Deveres de informação - Anotação à sentença da 5ª vara cível da co-

marca do Porto, 3ª secção, processo nº. 2261/05.0TVPRT in Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, nº30, 2008, p. 298.
8

 Neste sentido, CÂMARA, Paulo - Manual de direito dos valores mobiliários. 3ª edição. Coimbra: Almedina, 2016, p. 221.
9

 Cfr. POLÓNIA, Rui…op.cit., p. 92. O A. reconhece a tutela conferida pelo CVM aos investidores não qualificados, desde logo, no 

art. 31º, nº1, al. a) - direito à ação popular, no art. 33º- direito à mediação de conflitos, nos arts. 35º e 36º- direito à indemniza-

ção por fundos de garantia e por fim, nos arts. 321º a 324º- “comandos normativos” a eles dedicados aquando da celebração de 

contratos de intermediação financeira. Fora do CVM, o A. realça o art. 60º, nº1 da CRP - o direito dos investidores não qualifica-

dos à formação e à informação e acrescenta, o DL nº 222/99, de 22 de junho que cria e regula o funcionamento do Sistema de 

Indemnização aos Investidores. 
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pecífico de titularização, respetivas sociedades gestoras, se aplicável, e demais 
sociedades financeiras previstas na lei, sociedades de capital de risco, fundos 
de capital de risco e respetivas sociedades gestoras, g) instituições financei-
ras de Estados que não sejam membros da União Europeia que exerçam ativi-
dades semelhantes às citadas anteriormente, h) entidades que negoceiem em 
instrumentos financeiros sobre mercadorias, i) governos de âmbito nacional 
e regional, bancos centrais e organismos públicos a nível nacional ou regional 
que administram a dívida pública: instituições supranacionais ou internacio-
nais, j) pessoas que prestem serviços de investimento, ou exerçam atividades de 
investimento, que consistam, exclusivamente, na negociação por conta própria 
nos mercados a prazo ou a contado (neste caso, com a finalidade única de cobrir 
posições nos mercados de derivados, ou na negociação ou participação na for-
mação de preços por conta de outros membros dos ditos mercados) e que sejam 
garantidas por um membro compensador que atue nesses mercados, quando a 
responsabilidade pela execução dos contratos celebrados for assumida por um 
desses membros, k) pessoas coletivas cujo património corresponda a dois mi-
lhões de euros (i), o ativo total a vinte milhões de euros (ii) ou o volume de negó-
cios líquido de quarenta milhões de euros (iii) (devem preencher-se dois destes 
critérios), l), pessoas a quem o art. 317º-B conferiu esse tratamento. Todavia, a 
CMVM, por regulamento, pode qualificar como investidores qualificados outras 
entidades, nos termos do art. 30º, nº4 do CVM. A não qualificação não é um im-
pedimento da celebração do contrato de gestão de carteiras (art. 321º do CVM).

Da enumeração dos investidores qualificados feita no artigo anteriormente re-
ferido ficam de fora os investidores não qualificados, que serão todos os outros 
que aqui não se incluíram.10

  
O presente artigo começa pela classificação da obrigação do gestor, neces-
sária para entendermos o conteúdo deste contrato. Em segundo lugar, é es-
sencial caraterizar a atividade de administração dos bens que integram a  

10
 Cfr. POLÓNIA, Rui…op.cit., p. 92.
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carteira, e inseri-la num simples ou amplo conceito. Neste sentido, esclarece-
remos a gestão de interesses alheios e apresentaremos um estudo aprofundado  
acerca da rentabilização da carteira. Em terceiro e último lugar, analisamos os 
deveres do gestor, com um acento tónico naqueles que se destacam neste con-
trato - estes, tem o objetivo de proteger os investidores e o normal funciona-
mento e transparência do mercado financeiro.11  O artigo termina com as devi-
das conclusões. l

11
 AFONSO, Ana - O contrato de gestão de carteira - deveres e responsabilidade do intermediário financeiro in Jornadas Sociedades 

Abertas, Valores Mobiliários e Intermediação Financeira (coord. Maria de Fátima Ribeiro). Coimbra: Almedina, 2007, p. 71. Cfr. 

ANTUNES, José Engrácia - Deveres e responsabilidade do intermediário financeiro - alguns aspetos in Cadernos do Mercado de 

Valores Mobiliários, nº 56, 2017, p. 37 e ss.
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1. CLASSIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO GESTOR 

obrigação principal do contrato de gestão de carteiras é, sem qualquer dúvida, 
a administração e valorização da carteira. Nessa medida, resulta do art. 335º do 
CVM que o gestor obriga-se a executar todos os atos tendentes à valorização da 
carteira e a exercer os direitos inerentes aos instrumentos financeiros que in-
tegram a carteira (sublinhado nosso). 

Partilhamos da opinião de PAULO CÂMARA de que esta obrigação do interme-
diário financeiro (gestor) é classificada como uma obrigação de meios e já não 
uma obrigação de resultado.12 A nosso ver, o gestor apenas se compromete a 
realizar todos os esforços necessários para cumprir com a sua obrigação, mas 
ele não se obriga a atingir um resultado. Pois bem, o gestor pode até nem ren-
tabilizar a carteira, como se pretende, porém, atuou de acordo com a lei e em 
conformidade com o contrato, logo, cumpriu a sua obrigação. 

No cumprimento da sua obrigação, o gestor de carteiras deve pautar-se por 
uma atuação cuidadosa ou diligente, pois só assim garante o seu verdadeiro 
cumprimento. Há quem considere que esta diligência não é pura e simplesmen-
te atendida pelo critério de um homem médio, mas deve ser ainda mais rigo-
rosa13 (compreensível). De facto, não é tão só o alcance de um resultado que se 
reflete na execução (positiva) das operações levadas a cabo pelo gestor ou o seu 
propósito de procurar, a todo o tempo, valorizar a carteira. A falta de diligência 
reconduzirá, como se compreende, o gestor a responder civilmente.14 

12
 Neste sentido, CÂMARA, Paulo - Manual de direito dos valores mobiliários. 3ª edição. Coimbra: Almedina, 2016, p. 450. No mes-

mo sentido, entre outros, LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes - O contrato de gestão de carteiras in Cadernos do Mercado de 

Valores Mobiliários, nº 51, 2015. vol. 1, pp. 116-117. Cfr. AFONSO, Ana - O contrato de gestão de carteira - deveres e responsabilida-

de do intermediário financeiro in Jornadas Sociedades Abertas, Valores Mobiliários e Intermediação Financeira (coord. Maria de 

Fátima Ribeiro). Coimbra: Almedina, 2007, p. 78 (e nota 49), “Ele [o gestor] não assume, porém, uma obrigação de resultado, 

mas apenas uma obrigação de meios ou de «atividade». Cfr. FRADA, Manuel A. Carneiro da - Crise financeira mundial e altera-

ção das circunstâncias: contratos de depósito vs. contratos de gestão de carteiras in ROA, Ano 69, vol. III/IV, Lisboa, 2009, p. 

662, “(…) o intermediário financeiro vinculado à administração de um património alheio encontra-se adstrito a uma obrigação 

de meios, e não de fins (ou resultado), se não logra a valorização da carteira.”
13

 Sobre este entendimento, RIBEIRO, Fátima - Contratos de Intermediação Financeira (sumário alargado) in Estudos dedicados ao 

Prof. Doutor Mário Júlio Brito de Almeida Costa. 1ª edição. Porto: Universidade Católica Editora, 2002, p. 585 (nota 51). No mes-

mo sentido, AFONSO, Ana…op.cit., pp. 78-79. 
14

 Cfr. RIBEIRO, Fátima…op.cit., p. 585 (nota 51). No mesmo sentido, FRADA, Manuel A. Carneiro da…op.cit., p. 665 (nota 37), “(…) 

pode haver lugar a responsabilidade por não cumprimento quando os resultados não correspondem aos que poderiam ter sido 

obtidos se a gestão da carteira tivesse sido adequada, ainda que a rendibilidade mínima tenha sido atingida.”

A
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Na verdade, o cliente pode querer estabelecer uma rendibilidade mínima, si-
tuação em que o intermediário financeiro já se obriga a mais, ou seja, a mostrar 
um certo resultado. O art. 336º, nº1 do CVM esclarece que o cliente pode dar or-
dens vinculativas ao gestor de carteiras no que respeita às operações que este 
realizar15, salvo nos contratos que garantam uma rendibilidade mínima da car-
teira, nos termos do nº2 do citado artigo. Significa isto que, se o intermediário 
financeiro, nestes casos, não tem de acatar ordens do investidor então, pode 
decidir sozinho sobre a forma de garantir essa rendibilidade. Por isso, é o gestor 
que corre o risco, tendente à valorização da carteira. Entendemos, com CÉLIA 
PEREIRA, que esta questão da rendibilidade mínima é um acréscimo à obriga-
ção do gestor, tendo em vista a rentabilização da carteira.16 

Face ao exposto, pretendemos que fique clara a ideia seguinte: a obrigação do 
intermediário financeiro gera obrigação de meios; esta é, pois, a regra geral, 
mas existe um caso, como se viu, em que gera obrigação de resultados. 

Certamente, a carteira pode sofrer oscilações positivas ou negativas, no que diz 
respeito ao património gerido pelo intermediário financeiro, que apesar de ser 
prudente na realização das suas operações, nem sempre consegue impedir uma 
diminuição do património mobiliário que administra, pois nem o profissional 
mais experiente a teria evitado. Assim, o risco é suportado pelo investidor, o 
seu titular17, não há razões para a assunção contratual de risco correr por conta 
do gestor, que administra um património que não lhe pertence, mas que lhe foi 
confiado, a menos que se tivesse vinculado a uma garantia de desempenho de 
rendibilidade mínima, situação em que responde por incumprimento, caso esta 
não seja assegurada. 

No Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 25.10.2018, no que respeita à 
responsabilidade civil do intermediário financeiro, ficou claro que o requisito 
do nexo de causalidade não ficou preenchido, uma vez que a não valorização da 

15
 Esta é a regra, mesmo que o contrato não a tivesse previsto, pelo que a não observância de instruções do cliente, leva a um 

incumprimento “culposo”, sendo certo que o gestor terá de provar que o não cumprimento não é culpa sua, nos termos do art. 

799º, nº1 do CC e art. 314º, nº2 do CVM, cfr. Ac. TRL, de 21.06.2011 (António Santos), www.dgsi.pt.
16

 Nas palavras da A. “é um ‘plus’ à sua obrigação principal de praticar todos os atos tendentes à valorização da carteira.” Neste 

sentido, PEREIRA, Célia Alexandra Dias - O contrato de gestão de carteiras: dos atos tendentes à sua valorização. Braga: EDUM, 

agosto de 2018, p. 54.
17

 Neste sentido, AFONSO, Ana…op.cit., p. 78.
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18
 Para um maior cuidado sobre esta questão, veja-se, Ac. STJ, de 25.10.2018 (Rosa Tching). Note-se que a responsabilidade do 

intermediário financeiro implica a verificação de todos os requisitos da responsabilidade civil, facto ilícito, culpa, dano e o 

nexo de causalidade entre o facto e o dano, neste sentido, Ac. STJ, de 21.03.2019 (Oliveira Abreu). Cfr. Ac. STJ, de 07.02.2019 

(Rosa Tching). Cfr. Ac. STJ, de 06.11.2018 (Cabral Tavares). Cfr. ainda, Ac. TRC, de 10.07.2018 (Maria Areias), “(…) a conduta do 

intermediário financeiro negligentemente inadimplente revestirá, necessariamente, a violação de um dever específico de con-

duta profissional devida.” Todos in: www.dgsi.pt. 
19

 Cfr. ALONSO, Eduardo Estrada - El fideicomiso y los fondos sin personalidad jurídica: Proyección de la cesión en confianza para ads-

cribir patrimonios a un encargo de gestión en el ordenamiento jurídico espanõl. Madrid: Editorial universitaria Ramón Areces, p. 183. 

carteira ficou a dever-se a “variações anormais e excecionais dos mercados fi-
nanceiros” que o gestor não podia prever.18

Em termos de Direito Comparado, a doutrina espanhola também se tem pro-
nunciado sobre esta questão, ficando assente a ideia de que, nestes contratos, 
o risco é inerente à gestão, a obrigação não é de resultado e a responsabilidade 
do gestor tem por base uma atuação sem a diligência própria de um profissional 
qualificado, de uma atuação à margem das instruções e limites, ora estabeleci-
dos pelo cliente, nomeadamente, o incumprimento das suas obrigações de con-
duta, e também por se ter arriscado sem o conhecimento ou consentimento do 
cliente. Como constata EDUARDO ALONSO, “Son contratos en los que el riesgo 
es inherente a la géstion, por lo que la responsabilidad del gestor no es objetiva 
ni tampoco la propia de las obligaciones de resultado, sino que su responsabi-
lidade derivará de una actuación sin la diligencia propia de un profisional cua-
lificado, de una actuación al margen de las instrucciones o límites establecidos 
por su cliente o del incumplimiento de sus obligaciones de conducta o también 
por haber dado a los fondos un destino arriesgado sin estar expresamente con-
ferido por el cliente”.19 

l
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2. UM CONCEITO AMPLO DE ADMINISTRAÇÃO:
POSIÇÃO ASSUMIDA

função do intermediário financeiro remete para a administração e gestão da 
carteira, ou seja, o património do cliente. 

A doutrina estrangeira reconhece dois sentidos distintos do contrato de gestão 
de carteiras: a simples gestão ou administração e a gestão de carteiras, “proprio 
sensu”, em que o gestor toma decisões de subscrição, compra e venda de valo-
res mobiliários20 por conta do titular21. A segunda orientação parece-nos, com 
MARIA MASCARENHAS, no que se refere a “operações realizadas sobre os valo-
res mobiliários”, aquela que melhor integra o “conteúdo normal” da gestão de 
carteiras22. 

Podemos adiantar, como iremos ver, que não estamos perante uma simples ad-
ministração, a interpretação mais adequada seria adotar um conceito amplo de 
administração. Segundo ANA AFONSO, esta noção tem de ser dinâmica.23 

A

20
 Note-se que, em Portugal, a expressão “valor mobiliário” começa a ser usada com mais frequência em meados do século XX, 

embora no início do século XIX esta já se utilizasse, no que se refere aos “títulos de crédito negociáveis em bolsa.” Se é certo 

que o Código do Mercado dos Valores Mobiliários (CódMVM) apresentava uma definição de valores mobiliários no art. 3º, nº1 a), 

no presente Código dos Valores Mobiliários (CVM) não consta tal definição. O art. 1º do CVM enumera, apenas exemplificativa-

mente, os valores mobiliários existentes. Entendemos, com Alexandre Soveral Martins, que é “curioso” o CódMVM, que assen-

tava no mercado de valores mobiliários, definir o termo valores mobiliários e o atual CVM, que tem “no centro os valores mobi-

liários” e já não os mercados, que podem ser “transacionados”, não expor uma definição, neste sentido, MARTINS, Alexandre 

Soveral - Títulos de crédito e valores mobiliários - Parte II- Valores Mobiliários. Coimbra: Almedina, 2018. vol. 1, pp 16-17. 
21

 Neste sentido, MASCARENHAS, Maria Vaz de - O contrato de gestão de carteiras: natureza, conteúdo e deveres in Cadernos do 

Mercado de Valores Mobiliários, nº 13, 2002, pp. 119-120. Na França, distingue-se administração “simples” de uma administra-

ção “completa”, sendo este conceito um dos mais importantes, mas também um dos mais difíceis de definir. Nas palavras de 

Lise I. Beaudoin, “la notion d'acte d'administration est, sans doute, l'une des plus importantes, ruais, en même temps, l'une des 

plus difficiles à definir, cf. Beaudoin, Lise I. - La gestion de portefeuille pour autrui et les dispositions nouvelles du code civil du 

Québec, 1988. 
22

 Neste sentido, MASCARENHAS, Maria Vaz de…op.cit., p. 120.
23

 Para um maior desenvolvimento sobre esta matéria, ver AFONSO, Ana…op.cit., pp. 59-60; a autora defende, assim, uma aceção 

ampla de administração. Como veremos, Carneiro da Frada adota uma posição semelhante, cfr. FRADA, Manuel A. Carneiro…

op.cit., p. 652, os contratos de gestão de carteiras “pertencem a um género mais amplo: o dos contratos de gestão ou adminis-

tração do património (envolvendo, para o efeito, um mandato para a gestão de património."
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2.1. Contrato de gestão de interesses alheios

A gestão de carteiras tem sido qualificada como um contrato de gestão de inte-
resses alheios.24 No nosso entender, esta caraterização é o espelho do referido 
contrato e respetivo conteúdo. Ora, o património administrado pelo interme-
diário financeiro pertence a outrem: o cliente, e, por isso, é alheio ao primeiro. 
O investidor prefere que o seu património seja gerido e administrado por um 
profissional qualificado e, por isso, a si o entrega e deposita a sua confiança. 

Para CARNEIRO DA FRADA, a gestão de carteiras é um “contrato de curadoria 
de interesses alheios e, nessa medida, um negócio fiduciário ou de confiança”.25 
Ideia que acompanhamos, pois, neste negócio, está presente a existência de 
uma relação de confiança, já que o investidor confia na gestão de outra pessoa 
e, com isso, confia no próprio gestor. Como se viu, o património é alheio ao in-
termediário financeiro, razão pela qual o interesse por si seguido (conservação 
e rentabilização da carteira do investidor) não lhe pertencer, mas ao cliente. 
Verifica-se, pois, uma gestão de interesses alheios.

Por várias razões, o cliente encontra-se impossibilitado de gerir o seu patrimó-
nio e, por isso, pede a colaboração jurídica do intermediário financeiro, pois é 
alguém com conhecimentos e que trabalha na área. Contudo, existem muitos in-
vestidores que gerem eles próprios o seu património; porém, a maioria dos in-
vestidores tendem a contratar o gestor que se encontra numa posição mais favo-
rável. Apesar de a gestão ser realizada pelo gestor, esta irá refletir-se na esfera 
jurídica do cliente, que é o seu titular - nas palavras de MENEZES LEITÃO “é na 
esfera jurídica destes [clientes] que se irão repercutir as consequências positivas 
e negativas das operações de subscrição ou transação de valores mobiliários”.26

24
 Entre outros, AFONSO, Ana…op.cit., p. 55. Cfr. FRADA, Manuel A. Carneiro…op.cit., p. 655. Cfr. RIBEIRO, Fátima…op.cit., p. 585. 

Na jurisprudência, Ac. TRP, de 16.03.2015 (José Almeida). Cfr. Ac. TRL, de 06.04.2017 (Ondina Alves), “trata-se, pois, de um con-

trato de administração de interesses alheios, maxime, dos interesses do investidor.” Todos in: www.dgsi.pt. 
25

 Neste sentido, FRADA, Manuel A. Carneiro…op.cit, p. 655. Cfr. ALMEIDA, Margarida Azevedo de - A responsabilidade civil por 

prospecto no direito dos valores mobiliários - o bem jurídico protegido. Coimbra: Almedina, 2018, p. 36. O contrato de gestão de 

carteiras não se confunde com os típicos negócios fiduciários, nem com a figura do “trust”, que, apesar de exprimir esta rela-

ção de confiança, apresentam caraterísticas próprias, mesmo ao nível da estrutura do negócio, que não se verificam na gestão 

de carteiras. Cfr. sobre isto, BINES, Harvey E., THEL, Steve - Investment Management Law and Regulation. 2nd ed. New York: 

Aspen Publishers, 2004, p. 223, “(…) that is, a trust in which control of various aspects of the trust, and especially the mana-

gement of the trust portfolio, is invested in a person other than the trustee”, ou seja, a gestão é confiada a uma outra pessoa 

que não "o confiado.”
26

 Neste sentido, LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes…op.cit., p. 110.
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2.2. A rentabilização da carteira

Pelo que foi dito, o gestor atua por conta e no interesse do cliente, cabendo-lhe 
a função de administrar um conjunto de valores mobiliários e outros instru-
mentos financeiros, que a si lhe são confiados, com vista a obter a melhor ren-
tabilidade possível, através de uma retribuição27. Eis, pois, a grande finalidade 
deste contrato: a rentabilização da carteira.

Rentabilizar não é apenas um ato de conservação dos valores mobiliários e ou-
tros instrumentos financeiros que integram a carteira, é, sobretudo, frutificar 
o uso e valorização desses bens, incrementando o seu valor. Secundando, mais 
uma vez, ANA AFONSO, dá-se prevalência à “atividade de tipo produtivo” sobre 
a “atividade de tipo conservador”, sendo que ambas pertencem a uma ativida-
de de administração.28 Defendemos, como já se adiantou, com ANA AFONSO, 
a amplitude do ato de gestão, no sentido em que se deve conferir um máxi-
mo de poderes de administração ao gestor, v.g., a compra, venda, ou modifica-
ção de qualquer valor da carteira.29 No nosso entendimento, o gestor só conse-
gue realizar uma boa gestão se puder dispor dos bens, realizando operações de 
venda e de compra ou substituindo valores mobiliários ou outros instrumentos 
financeiros.

O investidor pretende que a gestão se torne rentável, caso contrário não se 
teria dado ao “luxo” de ter gastos com um profissional qualificado, para que 
este cuidasse do seu património. Salientamos que a gestão de carteiras ocorre 
quando o património já é elevado.30 Obviamente que o investimento no mer-
cado financeiro implica esta rentabilização e, por isso, não basta uma mera 
administração. 

Os atos de administração ordinária são aqueles que implicam uma conservação 
ou frutificação normal dos bens, sem modificarem a substância da coisa e que 
podem ser realizados sem “sacrifício económico” significativo e “sem recurso 
às reservas financeiras”, ou seja, usando apenas uma “parte dos rendimentos 

27
 Cfr. AFONSO, Ana…op.cit., pp. 55-56. No mesmo sentido, ANTUNES, José Engrácia - Direito dos contratos comerciais. Coimbra: 

Almedina, 2009, p. 587 e ss. 
28

 Neste sentido, AFONSO, Ana…op.cit., p. 59.
29

 Neste sentido, AFONSO, Ana…op.cit., p. 60.
30

 Historicamente, em termos económicos, e apenas como mera curiosidade, Statman no ano de 1987 referiu que um elevado 

número de títulos em carteira implica um risco menor. Neste sentido, NUNES, Rui Filipe Domingos - Testes à correlação entre 

mercados e o seu impacto na gestão de carteiras. Lisboa: Instituto Superior de Gestão, 2017, p. 13.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx


81 Voltar ao índice cmvm.pt

CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOSO CONTRATO DE
GESTÃO DE CARTEIRAS

correntes”.31 Por sua vez, os atos de administração extraordinária serão aqueles 
que compreendem os atos de frutificação anormal, existindo a possibilidade de 
melhorar os bens (benfeitorias).32 

Neste aspeto, a administração não pode limitar-se a atos correntes, que torna-
riam inviável o cumprimento da obrigação do gestor, mas, deve sim ser afeta a 
atos extraordinários ou de disposição. Nas palavras de CÉLIA PEREIRA, “é im-
perioso a prática de atos que impliquem um investimento diversificado do ca-
pital administrado”33, sem dúvida alguma, sem esta possibilidade a gestão de 
carteiras não teria interesse nenhum, porque nunca se conseguiria alcançar o 
seu objetivo principal: a valorização da carteira imposta por lei e consequente, 
rentabilização. Porém, esta é a ideia que está subjacente a uma típica gestão de 
carteiras.

É evidente que a gestão que é feita e, por inerência, os atos que são praticados 
depende muito da estratégia de investimento que é delineada com o cliente e 
sempre de acordo com o seu perfil de investidor, sendo certo que esta adequa-
ção apenas será possível se, efetivamente, o intermediário conhecer o investi-
dor em pleno cumprimento dos deveres dos quais o legislador o incumbe, no-
meadamente, o dever de adequação aos investidores e o dever de categorização 
dos investidores consagrados, respetivamente, nos arts. 314º e 317º do CVM, 
cujo incumprimento implica sanções civis e contraordenacionais. 

O cliente pode emitir ordens vinculativas que o gestor tem de ter em considera-
ção e não pode desobedecer, sob pena de desrespeitar as obrigações decorrentes 
do contrato. Nesse sentido, a título exemplificativo, a carteira pode apenas ter 
duas categorias de ações, de dois emitentes, e a gestão de carteira versar no in-
vestimento daquelas, uma vez que o investidor não quer investir noutras.

31
 Cfr. VARELA, João de Matos Antunes, LIMA, Pires de - Código Civil anotado. 2ª edição. Coimbra: Coimbra Editora, 2011. vol. 4, 

p. 289.
32

 No mesmo sentido, VARELA, João de Matos Antunes, LIMA, Pires de…op.cit., p. 289. Na jurisprudência, ver o Ac. TRP, de 

21.02.2018 (Miguel Morais), www.dgsi.pt, que aborda os conceitos de administração ordinária e extraordinária. No direito da 

família, estas noções são apresentadas, nomeadamente, no que respeita à administração dos bens do casal, cfr. COELHO, 

Francisco Pereira, OLIVEIRA, Guilherme de - Curso de direito da família: Introdução direito matrimonial. 5ª edição. Coimbra: 

Imprensa da Universidade de Coimbra, 2016, p. 158 e ss. Já no direito das sucessões, estes conceitos são abordados, especial-

mente, no que se refere aos atos de administração da herança, cfr. DIAS, Cristina Araújo - Lições de direito das sucessões. 6ª 

edição. Coimbra: Almedina, 2018, p. 165 e ss. 
33

 Neste sentido, PEREIRA, Célia Alexandra Dias…op.cit., p. 56.
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No fundo, a gestão de carteiras (típica) implica um investimento diversificado, 
logo, a prática de atos diversos, sem prejuízo de esta diversidade, bem como a 
própria discricionariedade do gestor ser elástica consoante as caraterísticas do 
cliente e das condições contratuais que são acordadas.

A noção mercantil de administração é diferente daquela que é dada civilmente, 
o que se entende, uma vez que o contrato de gestão de carteiras insere-se no 
mercado financeiro, que implica um sentido de investimento, realização, mu-
dança e rentabilização. Partilhando da ideia de CARNEIRO DA FRADA, o inter-
mediário financeiro investe no património que lhe foi entregue e confiado, e 
transforma-o num conjunto de títulos e valores mobiliários, “carteira de ati-
vos”, e procede à administração dessa carteira, “liquidandos títulos, investin-
do, desinvestindo, reinvestindo, diversificando (…) durante o período fixado na 
estratégia de investimento.”34

A carteira é, portanto, um “património de exploração”, onde os bens se subs-
tituem por outros mais vantajosos, o que revela que a aquisição, alienação e a 
dita substituição denotam uma proximidade maior aos atos de disposição do 
que aos atos ordinários.34 Esta ideia de substituibilidade revela que, com as va-
riações que a carteira sofre, os valores apresentados inicialmente serão sempre 
diferentes daqueles que resultam no final e são estes que são atendidos, no tér-
mino de cada período de gestão. 

Devido ao “fenómeno de sub-rogação real”, tem o gestor que “segregar e iden-
tificar a que carteira pertencem os instrumentos financeiros transacionados”.36 
Esta atuação do intermediário financeiro, como iremos analisar, é essencial, 
uma vez que o património de um cliente não se deve confundir com o seu. 
Contudo, o património administrado não é autónomo, mas pertence a outrem: 

34
Neste sentido, FRADA, Manuel A. Carneiro da…op.cit., p. 652.

35
 Neste sentido, AFONSO, Ana…op.cit., p. 65, segundo a A. “os elementos patrimoniais são fungíveis porque se reconduzem a 

uma ideia de valor.” A autora acrescenta uma ideia de “sub-rogação real” com fundamento na “vontade das partes” e no termo 

do contrato. No mesmo sentido, LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes…op.cit., p. 113, o autor chama a atenção para o fac-

to de o intermediário financeiro não se encontrar impedido de tomar decisões no que respeita à alienação e substituição de 

instrumentos financeiros, “no quadro das suas decisões relativas à composição da carteira.” No mesmo sentido, na doutrina 

espanhola, ALONSO, Eduardo Estrada…op.cit., p. 183 “la entidad de crédito se halla facultada para realizar las operaciones ne-

cesarias para la géstion de la cartera, entre las que se incluyen las de comprar, suscribir, enajenar, prestar, acudir a las amorti-

zaciones, ejercitar los derechos económicos, realizar los cobros pertinentes, conversiones y canje de los valores y, en general, 

activos financieros sobre los que recaiga la géstion.”
36

 Neste sentido, LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes…op.cit., p. 113. 
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o investidor, alheio ao intermediário financeiro, assim como dos clientes que 
este possa ter. Este património não está, por isso, sujeito a um regime especial 
de responsabilidade por dívidas.37 

Realçamos uma das caraterísticas do contrato de gestão de carteiras: a indi-
vidualidade, parecendo-nos que esta se relaciona, até certo ponto, com esta 
questão da rentabilização da carteira, no sentido em que todos os atos têm em 
vista rentabilizá-la, porém, tem de se seguir em linha de conta os interesses do 
cliente, bem como a sua política definida (ratio desta individualidade). l

37
 Sobre este entendimento, LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes…op.cit., p. 113. Cfr. AFONSO, Ana…op.cit., pp. 64-65. 
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3. DEVERES DO GESTOR NA GESTÃO DE CARTEIRAS

a verdade, o intermediário financeiro detém um conjunto de deveres, que deve 
cumprir, a que ANTÓNIO PEREIRA DE ALMEIDA divide em deveres para com o 
cliente e deveres para com o mercado, apresentando ainda normas de organi-
zação interna.38 Estes deveres têm aplicação no contrato de gestão de carteiras; 
contudo, propomo-nos a analisar aqueles que têm maior relevância no conteú-
do deste contrato, bem como as suas especificidades de aplicação.

O art. 304º do CVM apresenta princípios informantes da atividade do gestor e 
deveres que concretizam estes princípios. Como adverte ANA AFONSO, os deve-
res reconduzem-se aos princípios, desenvolvendo-os.39 

O art. 304º, nº1 indica que os intermediários financeiros, na sua atuação, devem 
ter em conta a proteção dos legítimos interesses dos seus clientes e da eficiência 
do mercado.40 A proteção dos interesses do cliente tem a sua concretização no 
dever de evitar conflitos de interesses, nos termos do art. 309º, nº1 do CVM; to-
davia, se o conflito se verificar, o intermediário deve assegurar aos seus clientes 
um tratamento transparente e equitativo (art. 309º, nº2). Por isso, a interme-
diação não pode ser excessiva (“churning”) (art. 310º do CVM41), em que se ma-
nifesta um predomínio do interesse do intermediário sobre o do cliente, dado 
que a atuação do primeiro reflete a intenção exclusiva de cobrar comissões, rea-
lizando operações na conta do cliente com esse objetivo.42 

O princípio da eficiência do mercado previsto na parte final da norma, é concreti-
zado no art 311º, nº1 do CVM, que nos diz que os intermediários financeiros devem 
privar-se de participar em operações ou praticar outros atos que ponham em risco 
a regularidade de funcionamento, a transparência e a credibilidade do mercado.

N

38
 Neste sentido, ALMEIDA, António Pereira de - Sociedades comerciais, valores mobiliários, instrumentos financeiros e merca-

dos. Coimbra: Coimbra Editora. 7ª edição, 2013. vol. 2, pp. 121-139. 
39

 Neste sentido, AFONSO, Ana…op.cit., p. 72. Segundo Felipe Canabarro, embora o legislador tenha utilizado a denominação 

“princípios”, verificam-se como “verdadeiros deveres genéricos”, “cláusulas gerais de conduta”, por se aplicarem diretamente 

ao caso em concreto, numa situação de “ausência de determinação específica.”, neste sentido, TEIXEIRA, Filipe Canabarro - 

Os deveres de informação dos intermediários financeiros em relação a seus clientes e sua responsabilidade civil in Cadernos do 

Mercado de Valores Mobiliários, nº 31, 2008, p. 52.
40

 Sublinhamos a questão fulcral do princípio em causa, assim como dos que se seguem. 
41

 O art. 310º, nº3 do CVM diz-nos que em caso de intermediação excessiva há lugar a responsabilidade civil e contraordenacional 

e não são devidas comissões, juros ou outras remunerações.
42

 Cfr. AFONSO, Ana…op.cit., pp. 73-74. No mesmo sentido, LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes…op.cit., p. 117.
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Por sua vez, o art. 304º, nº2 expõe o princípio da boa fé, de acordo com dili-
gência, lealdade e transparência.43 Já o art. 304º, nº3 coloca em ênfase o dever 
geral de informação, aqui o intermediário financeiro tem o dever de se infor-
mar junto do cliente sobre os seus conhecimentos e experiência relativamente 
ao tipo específico de instrumento financeiro adotado, assim como a sua situa-
ção financeira e objetivos para a gestão financeira. Nesta fase, o intermediário 
financeiro, ao conhecer o cliente, fará, logo, a categorização do mesmo, isto é, 
a seleção no sentido de o colocar nos investidores profissionais ou não profis-
sionais44, que é importante. Este nº3 retrata, no fundo, a ideia do art. 314º-A do 
CVM. Por último, o art. 304º, nº4 invoca o sigilo profissional.

No que concerne aos deveres de informação, que o intermediário financeiro terá 
de obedecer, estes constituem para PEDRO GONZALEZ um aspeto importan-
te da “tutela da relação jurídica entre intermediário e cliente”, na atividade de 
gestão de carteiras.45 Seguimos a posição do A., uma vez que o cliente estará 
mais protegido se obtiver informações acerca do desenvolvimento de operações 
realizadas pelo intermediário, porque se manterá a par da situação e, por isso, 
controlará melhor o exercício das suas atuações. Assim, se por um lado o in-
vestidor detém capital, é quem o investe e assume o risco, por outro, é o gestor 
o dono do saber, experiência e que põe, assim, em prática o seu conhecimento, 
administrando, decidindo, executando os atos46, é, digamos, a nosso ver, o pro-
fissional qualificado perfeito para a gestão deste contrato. 

Primeiramente, os deveres de informação plasmados no art. 312º do CVM47 são 
imprescindíveis no contrato de gestão de carteiras, v.g., informações acerca dos 
serviços prestados pelo intermediário financeiro; estratégia de investimento, 
incluindo a categorização do cliente; riscos especiais envolvidos nas operações 
a executar; política de execução de ordens; garantir a proteção do património do 
cliente, informando da existência ou não de fundos de garantia ou de proteção 
semelhante; custos do serviço.

43
Como se viu, este dever de diligência é acentuado e exigente, pelo que o gestor que não o observe na sua conduta incorrerá 

em incumprimento, motivo para responder civilmente. Por sua vez, a conduta do gestor deve ser transparente, cfr. sobre isto, 

RODRIGUES, Pedro Miguel S. M. - A intermediação financeira: em especial, os deveres de informação do intermediário perante o 

cliente in Data Venia, nº2, 2013.
44

 Cfr. sobre isto, ALMEIDA, António Pereira de…op.cit., p. 128, este é o chamado dever de categorização do cliente. 
45

 Neste sentido, GONZALEZ, Pedro Boullosa…op.cit., p. 159. 
46

 Sobre esta orientação, GONZALEZ, Pedro Boullosa…op.cit., pp. 159-160. 
47

 Informação prestada aos clientes. A informação também pode ser concedida à CMVM, nos termos do art. 315º do CVM. Note-

se que tanto num caso, como no outro, o art. 7º, nº1 do CVM deve ser respeitado, no sentido em que essa informação deve ser 

completa, verdadeira, clara, atual, objetiva e lícita, cfr. Ac. TRP, de 21.03.2013 (Leonel Serôdio), www.dgsi.pt.
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Seguindo, contudo, a ideia de CÉLIA PEREIRA, parece-nos que este art. 312º 
traduz aspetos importantíssimos, para que a relação de confiança entre inves-
tidor e gestor possa fluir, confiando-lhe num primeiro momento a adminis-
tração/gestão da carteira, constando-se que os referidos deveres são o apoio 
na manutenção da confiança ao longo de toda a gestão.48 O art. 312º, nº2 re-
vela que “a extensão e a profundidade da informação devem ser tanto maio-
res quanto menor for o grau de conhecimentos e de experiência do cliente.” Já 
ANTÓNIO PEREIRA DE ALMEIDA o refere quando diz que a informação a forne-
cer ao cliente depende da sua qualificação, bem como a avaliação de adequação 
da operação.49 Este último ponto veremos mais à frente.

No que se refere à informação ao longo do contrato, destacamos o dever do ges-
tor de comunicar a concretização das ordens, à luz do art. 323º, nº1 do CVM. 
Neste nº1 está presente a ideia de o intermediário enviar a cada cliente, por es-
crito, relatórios sobre a prestação do serviço, abrangendo comunicações pe-
riódicas aos clientes, de acordo com o tipo e a complexidade dos instrumentos 
financeiros em questão e a natureza dos serviços ora prestados e, ainda, os cus-
tos das transações e serviços realizados em nome do cliente. Consideramos que 
a norma é, sem dúvida, protetora do cliente e dos seus interesses, é, também, 
defensora da manutenção da confiança deste sobre o intermediário. 

Naturalmente, quanto ao conteúdo do contrato, o cliente também tem deveres: 
efetuar o pagamento ao intermediário, pela sua gestão da carteira; aprovisionar 
a carteira para a execução das operações que sejam necessárias neste contrato.50

Como uma última nota sobre o dever de informação, salientamos que, até 2007, 
o legislador estabeleceu um conteúdo mínimo do contrato, quanto aos arts. 
335º e 336º do CVM. Trata-se de cláusulas contratuais gerais já pré-definidas, 
o contrato é completado depois, com a informação específica de cada cliente.51 
Posto isto, este conteúdo mínimo desapareceu, no contrato tinham de constar 
os atos que o gestor podia praticar; os instrumentos financeiros e a sua fina-
lidade; o grau de discricionariedade do gestor; exclusão da hipótese de ordens 

48
 Neste sentido, PEREIRA, Célia…op.cit., p. 59, são verdadeiros “alicerces da manutenção da confiança durante toda a gestão.” 

49
 Cfr. ALMEIDA, António Pereira de…op.cit., p. 128. No mesmo sentido, Ac. STJ, de 14.03.2019 (Maria Beleza), www.dgsi.pt,  

“O dever de informação (…) é de intensidade inversamente proporcional aos conhecimentos específicos detidos pelo investi-

dor, isto é, relativos ao produto em causa.”
50

Seguimos de perto, RIBEIRO, Fátima…op.cit., p. 589.
51

 Neste sentido, DUARTE, Rui Pinto - Contratos de intermediação no código dos valores mobiliários in Cadernos do Mercado dos 

Valores Mobiliários, nº 7, 2000, pp. 366-367.
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vinculativas pelo cliente e assunção pelo gestor de garantia de desempenho de 
rendibilidade mínima.52 Este conteúdo mínimo constituía um apoio, no sentido 
de se saber se o intermediário financeiro ultrapassou ou não os seus limites.53 

Quanto ao dever de adequação, ao que nos interessa, é um dever exigente no que 
se refere à gestão de carteiras, o que se entende com PAULO CÂMARA pelo cará-
ter fiduciário desta relação.54 Por tudo o que foi dito, uma vez que o cliente con-
fia no gestor que administra interesses alheios, aquele terá ab initio de procurar 
conhecer o segundo e as suas circunstâncias, até mesmo antes de estar definida 
qualquer política de investimento, o que faz todo o sentido dada a natureza do 
negócio em questão. 

Assim, o art. 314º-A do CVM indica que o intermediário deve obter do investidor 
as informações necessárias, para que a operação a realizar esteja de acordo com 
os seus objetivos de investimento; como é o investidor que suporta o risco, o in-
termediário deve estar a par da sua situação económica e averiguar até quando 
os pode suportar, tal é fundamental para que o gestor possa recomendar-lhe o 
serviço/instrumentos financeiros mais adequados; o intermediário, quando se 
informa sobre os conhecimentos e experiência do cliente, percebe as suas capa-
cidades para compreender o risco de investimento. 

Seguindo o referido autor, na gestão de carteiras aparecem por vezes instru-
mentos financeiros inovadores que não foram “objeto direto dos testes de ade-
quação”, o que leva a uma segunda análise. Por isso, avalia-se se tal objeto diz 
respeito a uma decisão de investimento de caráter discricionário. Defende o A. 
que o próprio contrato fixa uma limitação no objeto das decisões do gestor de 
carteiras. Mais declara, que o investimento pode ter analogia com outro que já 
se realizou ou com informação já pedida nos testes; nessa medida, o interme-
diário já terá a informação precisa constante do art. 314º-A e pode prosseguir, a 
menos que os requisitos deste artigo não se tenham verificado.55 

Note-se que se o cliente é não profissional, o intermediário terá de realizar uma 
avaliação periódica do caráter adequado da operação ou serviço a realizar (art. 
323º, nº9 do CVM). Como constata ANTÓNIO PEREIRA DE ALMEIDA, a “nature-
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52
 Sobre esta questão, RIBEIRO, Fátima…op.cit., pp. 587-588.

53
 Atualmente, o legislador tem uma intervenção maior numa fase prévia ao contrato. 

54
 Neste sentido, CÂMARA, Paulo…op.cit., p. 415, nas palavras do A., na gestão de carteiras “é mais aguda a natureza fiduciária 

da prestação do intermediário.”
55

 Sobre este entendimento, CÂMARA, Paulo…op.cit., p. 416.
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za e a complexidade da operação” deve ser atendida no que respeita aos clientes 
não profissionais.56 

Por fim, o dever de segregação patrimonial previsto no art. 306º e ss do CVM. 
Através deste dever, o intermediário fica vinculado a separar o seu património 
do património dos seus clientes, de maneira a evitar-se um conflito. Desta for-
ma, o cliente mantém o controlo da sua conta57, sendo certo que deve manter os 
registos e as contas organizadas (art. 306º, nº5 b) do CVM). Assim, devem ser 
tomadas as medidas necessárias para discriminar os instrumentos financeiros 
que pertencem aos clientes, daqueles que pertencem ao próprio intermediário, 
v.g., abrir uma conta em nome dos clientes ou em nome do intermediário com 
respetiva menção de que as contas pertencem aos clientes (art. 305º, nº5 d) e 
garantir essa mesma discriminação (art. 305º, nº5 e). Parece-nos ser uma boa 
solução. l

56
 Neste sentido, ALMEIDA, António Pereira de…op.cit., p. 128. 

57
 Neste sentido, LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes…op.cit., p. 118. 

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx


89 Voltar ao índice cmvm.pt

O CONTRATO DE GESTÃO DE CARTEIRAS

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx


90 Voltar ao índice cmvm.pt

CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

O

CONSIDERAÇÕES
FINAIS

O presente artigo incidiu sobre uma reflexão em torno do contrato de gestão de 
carteiras, no que respeita ao seu conteúdo. 

Pensamos que ficou assente a ideia de que a obrigação principal decorrente 
do referido contrato - administrar e valorizar a carteira - é uma obrigação de 
meios e não de resultado. Decidimos tomar a posição que nos parece ser a mais 
correta e defender que o gestor deve ser prudente e diligente nas suas atuações, 
respeitando a lei e o contrato, mas não estará obrigado a obter um resultado, 
porque a natureza da sua obrigação não o exige. Tudo isto, a menos que o ges-
tor se tenha obrigado a uma rendibilidade mínima, correndo o risco; portanto, 
neste caso, consideramos que se trata de um acréscimo à obrigação principal 
do gestor. 

Rejeitamos uma simples administração dos bens, esta deve compreender atos 
ordinários, extraordinários e de disposição, tendo em vista a melhor rentabi-
lidade possível, significando que uma boa gestão necessita de uma frutificação 
anormal, da realização de benfeitorias, da aquisição, alienação e substituição 
de valores mobiliários e outros instrumentos financeiros. O gestor gere inte-
resses alheios - património pertencente a outrem (o cliente) e, por isso, é um 
interesse deste. Está presente uma relação de confiança, típica dos negócios fi-
duciários e da figura do “trust”, mas que em nada se confundem com a gestão 
de carteiras, pois a estrutura e caraterísticas destes negócios são distintas. 

Entendemos ser a altura de invocar, de novo, os deveres do gestor que apre-
sentam uma exigência mais acentuada, no indicado contrato, sem descurarmos 
outros, a que nos referimos. São eles os deveres de informação, o dever de ade-
quação e o dever de segregação patrimonial.

Os primeiros, revelam informação do serviço prestado; estratégias de inves-
timento; riscos envolvidos; política de execução de ordens; garantia de prote-
ção do cliente; custos do serviço. Nesta fase, reúnem-se, também, aspetos do 
cliente, para que o gestor saiba se aquele tem experiência do serviço a prestar. 
Após conhecer a informação inicial (art. 312º do CVM), o gestor apresenta uma 
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proposta de investimento que vai ter de ser explicada ao cliente. A informação 
ao longo do contrato resulta, como se viu, do art. 323º do CVM - norma que con-
sideramos bem protetora dos interesses do cliente. 

O segundo, rege-se pelo art. 314º-A, que passa por definir os objetivos de in-
vestimento, a situação económica do investidor e a sua aversão ao risco; só des-
ta forma se consegue um serviço adequado. 

O terceiro é percebido, desde logo, pela ideia de substituibilidade, o gestor 
tem, assim, o dever de segregar o património, discriminando os instrumentos 
financeiros.
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