
É o gestor que vende errado ou o
investidor que não sabe comprar?
No mercado ideal, os investidores devem ser bem informados; os gestores, bem
intencionados e os órgãos reguladores, eficientes. Por Anna Bradley, do Financial Times

Quem deveria ser responsável
pela garantia de que os consumi-
dores comprem somente produ-
tos financeiros que sirvam aos seus
interesses? Onde devemos traçar a
linha divisória entre o 'caveat emp-
tor', em que os consumidores assu-
mem a responsabilidade pelas
suas próprias decisões financeiras,
e o regulamento, em que competi-
ção e liberdade de inovar podem
ser reprimidas pelas prescrições e
restrições às vendas e ao marke-
ting de produtos?

Da perspectiva da Autoridade
de Serviços Financeiros (FSA, na si-
gla em inglês), um princípio chave
é que os consumidores assumam a
responsabilidade pelos próprios
planejamentos financeiros e por
suas decisões de compra. Em prin-
cípio, portanto, o 'caveat emptor'
(o comprador que se acautele) se
aplica tanto à compra de serviços
financeiros como de qualquer ou-
tro produto material. Uma pré-
condição para isso é que os consu-
midores tenham o nível básico de
conhecimento e compreensão ne-
cessário para tomar decisões fi-
nanceiras apropriadas. Esse objeti-
vo move o investimento da FSA no
trabalho de educação do consumi-
dor para crianças, para reformar a
informação que os consumidores
recebem quando compram pro-
dutos e melhorar a qualidade da
publicidade financeira.

Entretanto, uma vez que os con-
sumidores tenham as informações
necessárias de forma clara e acessí-
vel, esperamos que eles as empre-
guem de maneira previdente e as-

sumam a responsabilidade pelos
resultados. Se tomarem uma deci-
são que mais tarde se revele errada
ou imprudente, eles não deverão
ter nenhuma compensação por
parte do sistema regulatório. Em
particular, o sistema regulatório
não deve proteger os consumido-
res do risco do desempenho desde
que esse risco tenha sido bem ex-
plicado desde o início. As empre-
sas podem vender de maneira er-
rada, mas o consumidor também
pode comprar de maneira errada.

Nada disso tira a responsabili-
dade das empresas (ou, mesmo,
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dos reguladores). O princípio da
cautela do comprador só pode se
aplicar se os consumidores forem
protegidos de práticas de mercado
ruins ou ilegais que os prejudi-
quem deliberada ou acidental-
mente. O argumento em defesa de
um regulamento apropriado de
proteção ao consumidor é bastan-
te conhecido, mas o argumento
por uma prática responsável da
empresa nem tanto.

As empresas têm a responsabili-
dade de cumprir inteligentemente
o espírito, e não somente a letra,

dos regulamentos. Com muita fre-
qüência, os regulamentos são in-
terpretados de maneira estreita
por departamentos de "complian-
ce". Isso obriga autoridades regu-
ladoras ou elaboradores de códi-
gos a criarem regras ou diretrizes
cada vez mais detalhadas - que o
"compliance" interpretam de ma-
neira cada vez mais astuta.

Precisamos de uma perspectiva
mais ampla das empresas, focada
em garantir uma cultura organiza-
cional de tratamento justo. A lisu-
ra é importante demais para ser
deixada aos departamentos de
"compliance". Para uma empresa
cumprir a responsabilidade de
agir com lisura com seus clientes, o
comando deve vir de cima e a in-
tenção deve ser integrada e comu-
nicada a toda a organização.

Isso se aplica visivelmente nos
processos de venda, no estabele-
cimento de metas de retorno so-
bre capital e níveis de vendas, por
exemplo. Em poucas palavras, os
altos executivos não podem sim-
plesmente lavar as mãos com res-
peito a uma equipe de vendas
desgarrada se a estratégia, as me-
tas e os esquemas de remunera-
ção impostos a elas foram irres-
ponsavelmente estruturados e
estimularam vendas erradas.

Mas isso se aplica também à ma-
neira como os produtos são desen-
volvidos e comercializados. Há
muitos casos de produtos que ja-
mais entregariam o que promete-
ram por erro de projeto. Isso tem
sido mais visível em produtos de
investimento e de seguros, mas po-

deria igualmente se aplicar a pro-
dutos bancários tradicionais na
medida em que se tornam mais
inovadores e complexos.

Os procedimentos formais de
aprovação de produtos nas empre-
sas deveriam responder a questões
mais amplas que o mero cumpri-
mento das normas. Por exemplo,
será que cada produto é testado
corretamente antes de ser lançado,
permitindo que o fornecedor co-
nheça a sensibilidade do produto
a qualquer grande mudança no
mercado ou na economia?

Para os consumidores assumi-
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rem a responsabilidade por com-
pras erradas, as empresas preci-
sam aceitar a responsabilidade de
garantir que seus produtos e seus
riscos podem ser compreendidos
pelo consumidor alvo. A cautela
do comprador é apropriada so-
mente se os consumidores estive-
rem preparados para o mercado e
o mercado adequado a eles. Obter
essa última condição é tanto um
problema do comportamento da
empresa como dos regulamentos.

Tradução de Celso M. Paciornik.


