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INTRODUÇÃO
Nunca a Análise Financeira mereceu tanta
atenção da opinião pública como nos dias
de hoje. Primeiro, pela colossal ilusão de
que padeceram, em geral, as previsões
quanto ao valor e quanto à sustentabilidade
das cotações das empresas da nova tecnologia. Depois, mais recentemente, pelo surgimento de consecutivos problemas contabilísticos – e não só – em diversas empresas
de grande dimensão (nos EUA e em França), facto que tem redobrado as preocupações com o funcionamento e a eficácia das
áreas de auditoria, de consultoria e de research.
Falar de análise financeira é falar do analista financeiro, do seu trabalho, da sua formação, da sua competência e da sua conduta. Com efeito, à análise financeira está intrínseco um conjunto de valores e padrões
de comportamento que devem sustentar a
actuação do analista financeiro. Compreender a análise financeira depende também
da percepção da sua importância para o
crescimento e para o desenvolvimento económico, em geral, e para o mercado de capitais, em particular.
Donde, reflectir sobre a análise e sobre
os analistas implica ter a consciência do papel que lhes compete desempenhar nas
sociedades e nas economias modernas. So-

mente compreendendo o alcance e a importância da realidade sobre a qual os analistas financeiros intervêm é possível avaliar o seu desempenho e compreender o alcance económico e social da sua actividade
e, por fim, estabelecer e delimitar os padrões de conduta e de ética que devem estar subjacentes à sua actuação.
É esse exercício que procuraremos fazer
neste texto. Em primeiro lugar, procuraremos delimitar o âmbito de intervenção dos
analistas e perceber a importância da sua
actividade. Em seguida tentaremos sumariar e sintetizar um conjunto de estudos e
de reflexões que – com rigor e isenção – visam avaliar o desempenho dos analistas financeiros, em muitos dos domínios em que
a sua intervenção ocorre. Num terceiro
ponto daremos atenção às questões éticas,
tentando enunciar um conjunto de regras e
de normas de conduta que, sendo seguidas,
não só induzirão a um melhor desempenho
da análise financeira como reforçarão a
confiança dos investidores e do público em
geral na informação financeira e nos analistas financeiros. Por fim, reflectiremos acerca do papel que a formação e a certificação
podem e devem desempenhar no sentido
de melhorar o desempenho e a imagem pública dos analistas financeiros.
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QUEM SÃO E O QUE FAZEM OS ANALISTAS FINANCEIROS?
O âmbito da análise financeira é extremamente vasto, ultrapassando as fronteiras
das normas e dos procedimentos analíticos
por que muitas vezes é considerada. O alcance funcional da actuação dos analistas
extravasa em muito os tradicionais relatórios de apreciação do valor accionista, englobando múltiplas actividades, seja nas
instituições financeiras, nomeadamente nos
departamentos de títulos, nas áreas de gestão de activos, nas sociedades corretoras e
nas sociedades financeiras de corretagem,
seja no seio das próprias empresas.
Em concreto, a análise financeira abrange “toda a actividade que, a título profissional, envolva a produção, avaliação ou utilização de informação económica, financeira, estatística ou outra, tendo em vista a gestão de
investimentos ou patrimónios, a gestão de carteiras, o aconselhamento financeiro ou o exercício de outras actividades afins” (Código de
Conduta do Analista Financeiro, da
APAF1).
Trata-se, pois, de uma actividade que
comporta dimensões várias, englobando,
designadamente, o confronto entre custos e
proveitos, a análise dos níveis de actividade
e de produtividade, a monitorização da sua
liquidez e a mensuração dos riscos inerentes à actividade da empresa e à sua situação
financeira. De igual modo, as questões macroecómicas e o risco sistémico do mercado
de capitais são dimensões integrantes do
trabalho e das preocupações dos analistas.
Além disso, o crescente nível de concorrência nos mais diversos sectores de actividade, impõe que as empresas busquem novas fontes de competitividade e de rentabilidade. Neste domínio, a correcta gestão
dos recursos financeiros da empresa, o de-

senvolvimento de estratégias de identificação e de cobertura dos riscos e a permanente identificação das melhores alternativas
de financiamento e de aplicação de fundos
– com auxílio das técnicas da análise financeira –, poderá desempenhar um papel tão
ou mais importante que a redução dos custos de produção, o desenvolvimento tecnológico dos produtos ou os mais aturados
planos comerciais.
Por outro lado, o mercado de capitais
oferece às empresas o acesso ao financiamento a custo reduzido e a preço justo, disponibilizando para o efeito um conjunto de
instrumentos e de segmentos de mercado
que possibilitam a transmissão de contratos
e a provisão de serviços com o propósito de
permitir a dessincronização de fluxos de
rendimentos e de consumo dos agentes económicos. A separação do momento temporal do cumprimento das obrigações por
cada uma das partes, por sua vez, origina
risco decorrente da incerteza quanto ao futuro. É neste contexto que emerge a questão da assimetria de informação2. Com efeito, as partes de um negócio financeiro raramente têm, à partida, informação idêntica
sobre a transacção em causa. Ora, é neste
contexto que é reservado ao analista financeiro um importantíssimo papel: ao exigir
mais e melhor informação às empresas e ao
contribuir para a uniformização da informação, igualmente contribui para a melhoria da eficiência do mercado de capitais.
É, pois, claro que a análise financeira
abrange um amplo leque de actividades e
de funções, sempre na órbita do sistema financeiro, das quais se espera que resulte
um importante contributo para a qualidade de funcionamento do mercado de capi-
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tais e, por consequência, para a melhoria do
bem estar económico e social.
Em Portugal existem muitas centenas
de profissionais que se encontram aglutinados em torno da respectiva associação de
classe: a APAF. Esta associação, sem fins
lucrativos, foi constituída em 27 de Março
de 1984, tendo como fins estatutariamente
consagrados reunir e relacionar todos os
que tenham por actividade profissional a
realização de análises financeiras e promover o seu relacionamento com analistas financeiros de outros países através da respectiva Federação. A APAF, como associação que congrega os Analistas Financeiros
em Portugal, visa também contribuir para
a dignificação, credibilização e responsabilização dos profissionais desta actividade.
A nível internacional, APAF encontra-se
inserida na Federação Europeia das Associações de Analistas Financeiros (FEAAF),
organismo que congrega os profissionais de
dezanove países Europeus: Alemanha,

Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha,
Finlândia, França, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido, Rússia, Suécia, Suíça e
Ucrânia. A FEAAF, por sua vez, encontrase organizada em sub-comissões especializadas, nas quais a APAF se encontra representada, marcando uma postura activa e interventora, e promove o intercâmbio de
ideias e iniciativas com as Associações de
Analistas Norte-Americana (AIMR), Asiática (ASAF), Sul-Africana (IASSA) e Brasileira (ABAMEC), através de um Comité
de Coordenação Internacional.
Em suma, não obstante se tratar de uma
actividade (e de uma classe profissional) de
grande amplitude, a análise financeira em
Portugal encontra-se organizada em torno
da APAF e é igualmente por intermédio
desta associação que os analistas financeiros
portugueses se encontram institucionalmente representados nos fora internacionais.

A PERFORMANCE DOS ANALISTAS FINANCEIROS
Na parte final da década de noventa, as
empresas tecnológicas eram, um pouco por
todo o mundo e principalmente nos EUA,
o centro das atenções do mundo financeiro.
Os mercados bolsistas subiam com um vigor invulgar, arrastados pelos crescimentos
exponenciais de empresas tecnológicas.
Acabou o ano de 1999 e a euforia mantevese até ao mês de Março de 2000, momento
a partir do qual os mercados financeiros
iniciaram o sentido descendente que ainda
hoje não terminou.
Inicialmente, era possível encontrar documentos indicando boas perspectivas para
essas empresas enquanto outros alertavam
para a excessiva alavancagem em que estas
empresas viviam. Rapidamente, a generalidade dos agentes de mercado aceitou a pri-

meira possibilidade e a euforia levou os
mercados aos níveis referidos. Com o decorrer do ano de 2000, ficou claro que as
vozes que reclamavam prudência, tinham
razão. O despertar para a realidade tem
sido bem mais duro do que se poderia imaginar.
Neste contexto, como é óbvio, foi colocada em causa a performance dos analistas,
surgindo com naturalidade estudos que visam averiguar se, efectivamente, esta classe
profissional tem um desempenho positivo e
é útil à sociedade ou se, pelo contrário, em
nada contribui para a melhoria da eficiência dos mercados financeiros.
Uma das questões que normalmente é
colocada neste contexto é a da racionalidade dos mercados. Num estudo recente,
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Mark Rubinstein (2001) reafirma a racionalidade dos mercados esclarecendo que
existem explicações para determinados
comportamentos que justificam padrões de
cotações aparentemente irracionais. Ficamos, pois, todos mais descansados quanto a
este aspecto genérico do comportamento
dos mercados.
Todavia, outros estudos existem que se
revelam menos abonatórios da performance dos analistas e das análises. Num estudo
publicado por Graham e Harvey (1996), a
principal conclusão é a inexistência de evidência quanto a possíveis indicações que as
recomendações de investimento das revistas especializadas poderiam incluir quanto
à tendência futura (no curto prazo) dos
mercados accionistas. Este resultado foi obtido tendo por base um estudo compreendido entre Junho de 1980 e Dezembro de
1992, num total de 237 estratégias de investimento em revistas da especialidade. A
metodologia seguida não pretendeu encontrar os títulos individualmente recomendados, mas antes quantificar a capacidade de
previsão pelo mix proposto de investimento
em acções e dinheiro.
Verificando que aumentos da proporção de acções na carteira recomendada levavam a uma rentabilidade para o período
seguinte de um mês de 70,4 por cento mais
que a taxa de juro isenta de risco, e que diminuições da exposição em acções antecediam uma rentabilidade 69,4 por cento
maior que a taxa de juro isenta de risco,
existe evidência neste estudo, pela insignificância da diferença, de que as recomendações efectuadas são um bom previsor da
evolução do mercado de acções.
Alguns autores, no entanto, notam que
se globalmente os analistas não são “felizes”
nas suas previsões, existem alguns que são
sistematicamente melhores. Assim, Sinha,
Brown e Das (1997) observaram uma capa___________________________________________
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Aprendendo pela experiência.

cidade superior na performance em períodos subsequentes para analistas que haviam sido identificados como superiores no
período anterior, indicando consistência ao
longo do tempo daqueles que sobressaem
pelos resultados da sua análise.
Num outro estudo, Desai, Liang e
Singh (2000) observaram a performance das
recomendações de uma determinada publicação, no caso os analistas All-Star do Wall
Street Journal. Os seus resultados concluem por uma capacidade para obter ganhos superiores ao mercado. Mais ainda,
concluem que os resultados dos analistas
que cobrem apenas uma indústria superam
os daqueles que analisam mais do que uma
indústria. No que respeita à dimensão das
empresas analisadas, este artigo documenta, ao contrário de estudos anteriores, que
esta capacidade superior acontece tanto em
relação às designadas small-caps como, surpreendentemente, também relativamente
às large-caps.
Outros estudos, como o realizado por
Mikhail, Walter e Willis (1997), documentam a relação positiva existente entre a capacidade de precisão nas previsões e a experiência profissional do analista. Da mesma forma, Clement (1999) relata a correlação positiva entre o rigor relativo da análise e a experiência específica e genérica da
empresa para a qual ele trabalha, detectando o efeito “learning-by-doing”3. A estrutura de investigação da casa de investimento e os seus recursos são indicados como indicadores da capacidade de previsão. Clement detecta também uma correlação negativa entre a capacidade de previsão e a
idade do analista, semelhante mas não
idêntica à experiência profissional relatada
por Mikhail, Walter e Willis.
No entanto, os resultados de Clement
quanto ao efeito “learning-by-doing” são
contraditos por Jacob, Lys e Neale (2000),

ANÁLISE FINANCEIRA: ÉTICA E PERFORMANCE EXIGEM-SE, FORMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO RECOMENDAM-SE : 43

que remetem tal efeito para o facto de os
melhores analistas se manterem em actividade enquanto os menos capazes acabam
por sair.
Outra conclusão interessante é de Lim
(2000), que refere que as análise são por vezes conscientemente enviesadas por forma
a o analista melhorar o seu relacionamento
com a equipa de gestão da entidade emitente. Consistente com esta hipótese, os
seus resultados indicam que os analistas
mais experientes que trabalham para grandes casas de investimento obtêm resultados
menos enviesados (já que conseguem obter

tal acesso por interesse da própria entidade
emitente).
Em síntese, se o prestígio profissional e a
credibilidade dos analistas foram postos em
causa pela bolha tecnológica e pelas recentes
falhas do sistema contabilístico e de auditoria norte-americano, os estudos académicos
recentes dividem-se quanto à performance
dos analistas financeiros, havendo estudos
que apontam para a incapacidade de os analistas (globalmente considerados) fazerem
um trabalho competente e útil, enquanto
outros estudos evidenciam que, pelo menos
alguns analistas, são capazes e consistentes.

AS QUESTÕES ÉTICAS RELACIONADAS COM A ANÁLISE FINANCEIRA
O exercício da análise financeira encontra,
por vezes, alguns entraves na forma como a
profissão é desempenhada. O facto de a
profissão não ser exercida em exclusividade, situação eventualmente propiciadora
do aparecimento de situações de conflito de
interesses, poderá restringir a actividade do
analista financeiro.
A actividade do analista financeiro pode
ser condicionada, igualmente, por conflitos
de interesse. Estes conflitos podem ser gerados por factores internos ou externos (ao
analista, entenda-se). Os primeiros referem-se às possíveis ligações entre o analista
e a empresa analisada, enquanto os segundos relacionam a entidade para a qual o
analista trabalha com a empresa analisada.
Vários são os factores que imputam ao
analista financeiro a responsabilidade ética
que este deve assumir. Desde logo, no respeito por um princípio basilar dos mercados financeiros, qual seja, o de que toda a
informação e, muito particularmente, a
que de forma directa ou indirecta pode
condicionar o investimento e/ou a gestão financeira, se deve pautar pela observância
de rigorosos princípios de licitude, veraci-

dade, objectividade, oportunidade e clareza.
Estes são os valores defendidos pelo Código de Conduta do Analista Financeiro,
da APAF. Este código pretende direccionar
o comportamento do analista financeiro no
sentido do exercício da profissão ser responsável, leal, eficaz e eficiente. De seguida, apresentam-se alguns pontos de interesse do referido Código para a reflexão em
causa.
A conduta profissional do analista financeiro deve igualmente ser estruturada
em princípios de honestidade, integridade,
dignidade, imparcialidade, prudência, correcção, justeza e diligência profissional, os
quais se devem evidenciar, nomeadamente,
no relacionamento que estabeleça e mantenha com os respectivos clientes, empregadores, empregados e demais colaboradores,
autoridades do mercado, órgãos de comunicação social e com o público em geral.
O Código de Conduta do Analista Financeiro, promove a diligência e a eficácia
no desenvolvimento da actividade, por forma a não lesar, por actos ou omissões, inte-
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resses dos seus clientes, em particular ao recomendar um investimento ou ao investir
para outrém, fundamentando-se correctamente para formular as recomendações
que produza e alicerçar os juízos de investimento. Ainda neste capítulo, a análise financeira deve ser exercida com prudência
quanto aos objectivos de investimento.
O tratamento da informação deve ser
cuidado, em especial no que à sua transmissão diz respeito, tendo sempre em atenção a
fonte e o carácter público dos dados divulgados. Devem ser cumpridos todos os deveres de informação perante os seus clientes
ou empregadores, assumindo especial relevância a existência de interesses financeiros
específicos no objecto de uma determinada
análise financeira ou actividade de consultoria em investimentos que prossiga, ou os
conflitos de interesses efectivos ou potenciais em que possa incorrer pela execução de
uma dada tarefa ou pela prestação de determinado serviço a um terceiro.
Quando recomendar um investimento
ou quando realizar uma acção de investimento para um determinado cliente, o analista financeiro deverá informá-lo adequadamente acerca dos contornos e do risco
implícito nas operações e atender à capacidade financeira, perfil de risco e natureza
do cliente. Os acordos que o analista financeiro estabeleça com os respectivos clientes
ou empregadores devem ser explícitos
quanto ao objecto, aos objectivos, à informação e aos serviços pretendidos, ao tempo
estimado para a sua prestação e às comissões devidas pelos mesmos. Simultaneamente, a actividade profissional deve ser
exercida com independência e equidistância, sem indexar aos resultados da análise as
remunerações que lhe possam estar subjacentes.
No âmbito dos relatórios de análise destinados a divulgação pública, o analista financeiro deve emitir julgamentos imparciais, objectivos e independentes e incluir

os factores mais relevantes, indicando as características fundamentais do investimento
envolvido. De relevância primordial é a
distinção, clara, entre os factos e as opiniões, por forma a que apenas as segundas
possuam carácter subjectivo e abstracto. A
formulação das suas opiniões e recomendações sobre as empresas analisadas deve ser
feita com base em critérios de honestidade,
responsabilidade e rigor, mediante o uso
correcto das informações obtidas e no respeito pelo carácter sigiloso de certo tipo de
informação. No seu contacto com a empresa, o analista financeiro deve dar prioridade às vias institucionalizadas de comunicação com o exterior, por forma a evitar situações de bypassing ou misrepresentation.
De entre os crimes previstos pelo Código de Valores Mobiliários, o de abuso de informação é o mais relevante para o analista
financeiro, em especial quando consideramos a existência de conflitos de interesse e
o acesso a informação privilegiada. No entanto, é a transmissão dessa informação a
alguém fora do âmbito normal das suas
funções ou, com base nessa informação, a
negociação ou aconselhamento a alguém
para negociar em valores mobiliários ou
outros instrumentos financeiros ou ordenação da sua subscrição, aquisição, venda ou
troca, directa ou indirectamente, que tornam o acto ilícito.
As proibições de insider trading são importantes para manter a integridade do
mercado e a confiança dos investidores.
Para que tal aconteça, o analista financeiro
deve desempenhar um papel importante e
essencial nos mercados de capitais, uma vez
que esta é essencial para o correcto desempenho da sua actividade profissional. Aqui,
está em causa a dificuldade de acesso a determinada informação, muitas vezes pondo
em causa a equidade dos agentes, perante a
qual o analista financeiro por vezes se depara. Importa, pois, ponderar que tipo de
informações devem ser transmitidas pelas
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empresas aos analistas para lá daquelas que
actualmente lhes são facultadas, além de
que importa ponderar com acuidade que
uso poderão os analistas fazer com as infor-

mações de que dispõe em ordem a prevenir,
evitar e ajudar a combater as (potenciais)
situações de abuso de informação privilegiada.

O Que Fazer em Seguida?
Do que já foi dito, terá sido perceptível que a
análise financeira, tal como acontece com domínios conexos da informação financeira, se
encontra numa encruzilhada: a evolução das
cotações na nova tecnologia e os problemas
com a Enron e a WorldCom abalaram o seu
prestígio e a sua imagem pública, e ainda não
foram concretizadas as medidas que restabeleçam a confiança dos investidores.
Nos EUA, que foram especialmente
abalados nesta matéria, estão em preparação, ou em implementação, um conjunto
amplo de medidas. Importa conhecê-las,
mormente em ordem a verificar se algumas
dessas propostas devem também ser concretizadas entre nós.
Com efeito, ainda antes do conhecimento público da situação da Enron, a SEC havia iniciado os procedimentos com vista a
reformular a regulamentação em matéria
de independência dos auditores e dos demais profissionais que intervêm na área da
informação financeira. A banca de investimento, cujos resultados dependem em larga escala do mercado bolsista será um dos
sectores que maior interesse terá numa resolução eficaz do problema e, como tal, os
analistas financeiros serão parte central da
discussão, seja pelo tema abordado, seja
pela importância que assumem nas instituições e no mercado como um todo.
Mas também os Fundos de Pensões, que
nos E.U.A. afectam grande parte do seu investimento em acções da empresa do pensionista, terão que rever as suas políticas de
investimento. Nunca como agora a diversificação fez tanto sentido e a Análise Financeira terá que demonstrar capacidade.

A divulgação de informação relevante e
outros actos de corporate governance estão
na ordem do dia. A General Electrics divulgou já a sua intenção de publicar brevemente um documento contendo os seus padrões de conduta e estratégia governativa.
Os bancos de investimento internacionais,
como o Citigroup, a JP Morgan ou a
Merryl Linch, desdobram-se em esclarecimentos para garantir ao mercado a transparência das suas políticas.
O Presidente dos E.U.A., George W.
Bush, anunciou publicamente na sequência da notícia de falência da Enron, um
conjunto de medidas que pretende impor
ao mercado norte-americano. A base desta
reforma assenta num código de conduta,
regulado por uma nova entidade reguladora da contabilidade empresarial e supervisionada pela SEC – Securities Exchange Comission, a autoridade bolsista
americana.
Este código consiste em 10 medidas de
combate a tais problemas, procurando
compensar regulamentarmente a liberalização que a economia tem vindo a permitir
nos últimos anos. A assunção de responsabilidades por parte dos quadros máximos
das empresas constitui um dos pilares destas medidas. A ser implementado, o código
estipula que estes assumam pessoalmente a
veracidade e rigor dos documentos contabilísticos apresentados (nomeadamente, os
Relatórios e Contas periódicos). Da mesma
forma, os responsáveis da empresa perdem
direito aos lucros em caso de apresentação
de contas erróneas, seja sob a forma de renúncia de bónus ou outra.
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Também as actividades de negociação
de títulos da empresa são postas em causa.
Neste domínio, os responsáveis da empresa
assumem o dever de divulgar em tempo
útil as transacções pessoais de acções da empresa que coordenam. Esta medida pretende aumentar o grau de transparência destas
questões, fazendo com que a vantagem
competitiva dos insiders seja anulada em relação aos restantes accionistas, minimizando o diferencial de informação entre as partes e, dessa forma, reduzindo custos de
agência como os verificados ultimamente.
Impedir o “abuso de poder” típico dos
gestores em posições futuras da empresa é
outro dos objectivos das medidas propostas. Os responsáveis que sejam confrontados com actos de abuso de poder poderão
perder funções no futuro da empresa, prevenindo situações similares. Com esta medida pretende-se anular o possível efeito
dos interesses pessoais na estratégia da empresa, promovendo o objectivo “maximização da riqueza dos accionistas” e isolando a
função de gestão empresarial dos interesses
pessoais dos gestores. Também a este nível,
pretende-se que os accionistas e potenciais
investidores tenham acesso imediato aos
factos relevantes, permitindo maior equilíbrio na formação de preços e contribuindo
para um mercado mais eficiente.
A verdade é que os gestores de topo das
empresas norte-americanas, e não só, têm
uma parte importante da sua remuneração
indexada ao valor das acções em bolsa. Este
tipo de compensação, pensada para incentivar a geração de riqueza para todos os accionistas, acabou por motivar desvios ou
ocultação de informação e outras práticas
ilegais com o objectivo único de garantir a
subida dos preços dos títulos e garantir a
remuneração desejada ainda que a empresa estivesse em debilidade.
No campo da prestação de serviços por
entidades externas haverá, muito provavelmente, a total separação entre actividades.

As empresas que prestem o serviço de auditoria não poderão prestar outros serviços
que ponham em questão a independência
do seu trabalho. As maiores firmas mundiais começaram já o processo interno de
reestruturação com vista à separação entre
auditoria e consultoria.
Neste sentido, a SEC irá reforçar a sua
actividade de supervisão da Direcção dos
“Financial Accounting Standards” e exigir
que as normas imponham que seja reflectida a situação económica da empresa e não
meros requisitos técnicos. As medidas de
comparação de sistemas contabilísticos passam, segundo este plano, a utilizar como
referência a melhor performance e não os
requisitos mínimos, como até aqui tem vindo a acontecer. Caberá, como referido, a
uma nova entidade reguladora a responsabilidade de certificação do nível de capacidade das actividades dos profissionais contabilistas e correcta aplicação das normas
em vigor. Em simultâneo, as autoridades
de supervisão dos Estados Unidos e do Reino Unido trabalham já com vista a um documento uniformizado nesta matéria.
E em Portugal, o que fazer? Será que
algumas destas medidas também devem
ser adoptadas? Deverão copiar-se os novos
standards norte-americanos? O que fazer
de concreto para melhorar a imagem e a
qualidade da análise financeira?
Naturalmente que são positivas todas as
medidas que levem ao reforço da transparência, da qualidade e da veracidade da informação. Todavia, deveremos resistir a copiar por copiar, não esquecendo, porém,
que num universo de tamanhas exigências e
sujeito a um grau de complexidade elevado,
torna-se importante uma aposta sólida na
formação como instrumento educativo e,
principalmente, de valorização profissional.
Outro veículo relevante para construir
uma análise financeira válida perante tais
desafios é a certificação de agentes, criando
padrões e exigências profissionais para
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aqueles que praticam análise financeira,
emitem recomendações e lançam price targets.
Em qualquer dos campos, revela-se premente dotar os analistas financeiros nacionais dos instrumentos necessários ao capaz
desempenho da sua actividade profissional,
tomando como prioritária a existência de
uma boa formação de base, especializada
em análise financeira, a conjugar com qualidades como a perspicácia, a curiosidade, o
inconformismo, a inteligência e muitas vezes a coragem.
Além disso, importa que se multipliquem publicamente os actos de reconhecimento público das instituições que dedicam particular atenção à produção e à disseminação de informação financeira e estratégica ou sobre a aproximação dos ana-

listas financeiros nacionais e a divulgação
de informação relevante para a prossecução
da respectiva actividade profissional.
Foi precisamente com o intuito de conhecer a opinião do mercado quanto à
situação actual e evolução desejada para a
actividade do analista financeiro que a
APAF – a que o autor tem a honra de presidir - preparou, recentemente, o Inquérito
à Situação Actual da Profissão em Portugal. Das principais conclusões deste inquérito, realce para a necessidade de um processo de certificação, além da contínua premência por formação específica. Parece,
pois, que existe espaço para a introdução de
qualidade – via formação – na análise financeira, além de que existe necessidade
de, em conformidade, reconhecer e exigir
essa qualidade.

SÍNTESE CONCLUSIVA
Os sistemas financeiros desempenham um
papel insubstituível nas economias actuais e
são em grande medida responsáveis pelo
nível de bem estar atingido no presente. Da
eficiência dos sistemas financeiros depende,
de igual modo, o crescimento económico
futuro, além de que lhe está reservado um
papel cada vez mais significativo na ultrapassagem de dificuldades conjunturais por
que passam todas as economias.
Os sistemas financeiros são tanto mais
eficientes quanto mais e melhor permitem
a ultrapassagem das dimensões tempo e incerteza que separam o interesse individual
dos diferentes agentes económicos. Essa
eficiência está estritamente relacionada
com a existência de mecanismos que permitam ultrapassar os problemas decorrentes da assimetria de informação, permitindo que se formem mercados organizados,
transparentes, e competitivos. É neste âmbito que a actuação dos analistas financeiros é de crucial importância.

Porém, o enquadramento da análise financeira no contexto do sistema financeiro
mundial é, hoje em dia, obrigatoriamente
liderado pelos processos de falência e constantes notícias de suspeitas de fraude em
reconhecidas empresas cotadas e respectivos prestadores de serviços.
Importa, pois, que sejam rapidamente
tomadas as medidas e dados os passos estratégicos indispensáveis ao reforço da independência, da competência, da credibilidade dos analistas financeiros em ordem a
reforçar a confiança dos investidores e do
público em geral.
O respeito pelas normas de conduta é
essencial, do mesmo modo que é crucial a
verificação do seu cumprimento. Do mesmo modo, a formação contínua e actualizada é uma condição de permanente qualidade da actuação dos analistas financeiros.
Nesse sentido, a evolução para o domínio
da certificação e, concomitantemente, para
o âmbito da fiscalização corporativa do
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cumprimento das normas de conduta e da
qualidade técnica da actuação profissional

será, muito provavelmente, o caminho
mais acertado.
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