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Orientações sobre políticas e práticas de remuneração (DMIF) 

I. Âmbito de aplicação 

1. As presentes orientações aplicam-se às seguintes entidades:  

a. empresas de investimento (tal como definidas no artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, da Diretiva relativa 

aos mercados de instrumentos financeiros «DMIF»), incluindo as instituições de crédito que 

prestam serviços de investimento, as sociedades gestoras de OICVM e os gestores externos de 

fundos de investimento alternativos (GFIA) que prestam serviços de investimento como a 

gestão individual de carteiras ou serviços acessórios (na aceção do artigo 6.º, n.º 3, alíneas a) 

e b), da Diretiva OICVM e do artigo 6.º, n.º 4, alíneas a) e b), da Diretiva GFIA); e  

b. autoridades competentes.  

2. As presentes orientações aplicam-se à prestação dos serviços de investimento previstos na secção A 

do anexo I da DMIF e dos serviços auxiliares enumerados na secção B do anexo I da mesma diretiva.  

3. Embora estas orientações se apliquem principalmente a situações de prestação de serviços a clientes 

não profissionais, devem ser igualmente aplicáveis, na medida em que sejam pertinentes, à prestação 

de serviços a clientes profissionais. 

4. As presentes orientações são aplicáveis no prazo de 60 dias de calendário a contar da data da 

obrigação de notificação a que se refere o n.º 11. 

II. Definições 

5. Salvo indicação em contrário, os termos utilizados na Diretiva relativa aos mercados de 

instrumentos financeiros têm a mesma aceção nas presentes orientações. Para efeitos das presentes 

orientações, são aplicáveis as seguintes definições: 

autoridade competente Uma autoridade designada por um Estado-Membro nos termos do artigo 48.º 

da Diretiva relativa aos mercados de instrumentos financeiros para 

desempenhar as funções previstas na DMIF. 

Diretiva relativa aos 

mercados de 

instrumentos financeiros 

Diretiva 2004/39/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril 

de 2004, relativa aos mercados de instrumentos financeiros, que altera as 

Diretivas 85/611/CEE e 93/6/CEE do Conselho e a Diretiva 2000/12/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho e que revoga a Diretiva 93/22/CEE do 

Conselho. 

Diretiva de aplicação da 

DMIF 
Diretiva 2006/73/CE da Comissão, de 10 de agosto de 2006, que aplica a 

Diretiva 2004/39/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz 

respeito aos requisitos em matéria de organização e às condições de exercício 

da atividade das empresas de investimento e aos conceitos definidos para 

efeitos da referida diretiva. 

Regulamento ESMA Regulamento (UE) n.º 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
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24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão 

(Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados), altera a 

Decisão n.º 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/77/CE da Comissão. 

quadros superiores A pessoa ou as pessoas que dirigem efetivamente as atividades de uma empresa 

de investimento (ver artigo 2.º, n.º 9, da Diretiva de aplicação da DMIF). 

pessoa(s) relevante(s)1 

 

Pessoas suscetíveis de terem um impacto importante no serviço prestado ou na 

conduta da empresa, incluindo o pessoal de atendimento em contacto direto 

com os clientes, a equipa de vendas e outros membros do pessoal indiretamente 

envolvidos na prestação de serviços de investimento ou serviços auxiliares cuja 

remuneração possa criar incentivos inadequados a uma atuação contrária aos 

interesses dos seus clientes. Incluem-se nesta categoria as pessoas que 

supervisionam os membros da equipa de vendas (como os responsáveis 

hierárquicos) e que possam ser incentivadas a exercer pressão sobre estes, ou 

os analistas financeiros cujo trabalho possa ser utilizado pela equipa de vendas 

para induzir os clientes a tomar decisões de investimento. Outros exemplos de 

«pessoas relevantes» são as que estão envolvidas no tratamento de queixas, no 

processamento de pedidos de indemnização, na retenção de clientes e na 

conceção e desenvolvimento de produtos, bem como os agentes vinculados da 

empresa.2  

remuneração Todos os tipos de pagamentos ou benefícios atribuídos direta ou indiretamente 

pela empresas às pessoas relevantes envolvidas na prestação de serviços de 

investimento ou auxiliares aos clientes. A forma de remuneração pode ser 

financeira (em espécie, ou sob a forma de ações, opções, cancelamentos de 

empréstimos a pessoas relevantes por ocasião da sua cessação de funções, 

contribuições para regimes de pensões, remuneração por terceiros, 

designadamente, através de comissões de desempenho («carried interest»), 

aumentos salariais) ou não financeira (progressão na carreira, seguros de 

saúde, descontos ou subsídios especiais para automóvel ou telemóvel, contas de 

despesas generosas, seminários em destinos exóticos, etc.). 

critérios quantitativos Para efeitos das presentes orientações, essencialmente dados numéricos ou 

financeiros utilizados para determinar a remuneração de uma pessoa relevante 

(por exemplo, valor dos instrumentos vendidos, volumes de vendas, 

estabelecimento de objetivos de vendas ou de captação de novos clientes, etc.). 

critérios qualitativos  Para efeitos das presentes orientações, essencialmente critérios que não os 

quantitativos. Podem igualmente referir-se a dados numéricos ou financeiros 

utilizados para avaliar a qualidade do desempenho da pessoa relevante ou do 

                                                        
 
1 Embora o conceito de «pessoa relevante» se encontre definido no artigo 2.º, n.º 3., da Diretiva de aplicação da DMIF, as presentes 

orientações centram-se na remuneração de todas as pessoas envolvidas na prestação de serviços de investimento ou serviços 

auxiliares - em particular, as pessoas suscetíveis de terem um impacto importante no serviço prestado e no perfil de risco em termos 

de normas de conduta ou de influenciar a conduta da empresa.  
2 Ver o n.º 49, página 16, do relatório do CARMEVM, Incentivos: relatório sobre boas e más práticas, 19 de abril de 2010 (ref. 

CESR/10-295). Declara-se neste número que «nos termos do artigo 23.º da DMIF, uma empresa de investimento tem 

responsabilidade total e incondicional pelos seus agentes vinculados. Nestas condições, a remuneração do agente vinculado pode ser 

considerada como um pagamento interno no seio da empresa que não se insere no âmbito das normas sobre incentivos». 
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serviço prestado ao cliente, por exemplo, o retorno do investimento do cliente, 

um número muito reduzido de queixas num período de tempo alargado, etc.  

6. As presentes orientações não constituem obrigações absolutas, razão pela qual se utiliza com 

frequência os termos «deve/devem» ou «deverá/deverão». Contudo, quando se trata de um 

requisito imposto pela DMIF ou pela Diretiva de aplicação da DMIF, utilizam-se as expressões 

«dever obrigatoriamente» ou «estar obrigado(a) a». 

III. Objetivo 

7. As presentes orientações têm por objetivo assegurar uma aplicação coerente e mais eficaz dos 

requisitos previstos na DMIF em matéria de conflitos de interesses e normas de conduta no domínio 

da remuneração. Por um lado, as políticas e práticas de remuneração devem garantir o cumprimento 

dos requisitos em matéria de conflitos de interesses estabelecidos no artigo 13.º, n.º 3), e no 

artigo 18.º da DMIF; e, por outro lado, devem garantir também o cumprimento das normas de 

conduta previstas no artigo 19.º da mesma diretiva. 

8. A ESMA espera que as presentes orientações promovam uma maior convergência a nível da 

interpretação e dos métodos de supervisão dos requisitos previstos na DMIF em matéria de conflitos 

de interesses e normas de conduta, destacando determinados aspetos relevantes e reforçando, assim, 

a eficácia das normas existentes. Ao contribuir para o cumprimento das normas regulamentares por 

parte das empresas, a ESMA considera que, com isso, se assegurará um consequente reforço da 

proteção dos investidores. 

IV. Cumprimento das orientações e obrigações de informação 

Estatuto das orientações 

9. O presente documento contém orientações emitidas nos termos do artigo 16.º do Regulamento 

ESMA. De acordo com o disposto no artigo 16.º, n.º 3, do Regulamento ESMA, as autoridades 

competentes e os intervenientes nos mercados financeiros desenvolvem todos os esforços para dar 

cumprimento às presentes orientações. 

10. As autoridades competentes às quais as presentes orientações se aplicam devem dar cumprimento às 

mesmas mediante a respetiva incorporação nas suas práticas de supervisão, inclusive nos casos em 

que determinadas orientações sejam dirigidas fundamentalmente aos intervenientes nos mercados 

financeiros. 

Requisitos em matéria de informação 

11. As autoridades competentes às quais as presentes orientações se aplicam devem notificar a ESMA 

sobre se dão ou tencionam dar cumprimento às mesmas, indicando os motivos que justificam o não 

cumprimento, no caso de não darem ou não tencionarem dar cumprimento, devendo essa 

notificação ser efetuada no prazo de dois meses a contar da data da publicação pela ESMA das 

versões traduzidas, através do endereço eletrónico MiFID_remuneration606@esma.europa.eu. Na 

ausência de qualquer notificação dentro deste prazo, as autoridades competentes serão consideradas 

como não cumprindo as orientações. Encontra-se disponível no sítio Web da ESMA um modelo 

próprio para estas notificações.  

mailto:MiFID_remuneration606@esma.europa.eu
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12. Os intervenientes nos mercados financeiros não estão obrigados a comunicar à ESMA se dão ou 

tencionam dar cumprimento às presentes orientações. 

V. Orientações sobre políticas e práticas de remuneração (DMIF)  

V.I Governação e conceção das políticas e práticas de remuneração no quadro 
dos requisitos previstos na DMIF em matéria de conflitos de interesses e 
normas de conduta  

13. No momento da conceção ou revisão das políticas e práticas de remuneração, as empresas devem ter 

em conta os riscos que possam surgir relacionados com normas de conduta e conflitos de interesses. 

As políticas e práticas de remuneração de uma empresa devem ser compatíveis com os deveres em 

matéria de gestão eficiente de conflitos de interesses (que deverá incluir a prevenção de conflitos de 

interesses gerados por essas políticas e práticas) e as obrigações em matéria de gestão de riscos 

associados às normas de conduta, por forma a garantir que os interesses dos clientes não sejam 

prejudicados pelas políticas e práticas de remuneração adotadas pela empresa no curto, médio e 

longo prazo.  

14. As políticas e práticas de remuneração devem ser concebidas de modo a não criar incentivos 

suscetíveis de levar as pessoas relevantes a privilegiar os seus próprios interesses ou os interesses da 

empresa (por exemplo, no caso de uma colocação própria de instrumentos financeiros3 ou quando 

uma empresa promove a venda de produtos que são mais lucrativos para ela), em potencial 

detrimento dos clientes.  

15. Além disso, quando as políticas e práticas de remuneração das empresas associam diretamente a 

remuneração à venda de instrumentos financeiros específicos ou de uma categoria específica de 

instrumentos financeiros, é pouco provável que essas empresas possam, nessas condições, 

demonstrar que cumprem os requisitos da DMIF em matéria de normas de conduta e conflitos de 

interesses.  

16. Ao conceberem as políticas e práticas de remuneração, as empresas devem ter em conta todos os 

fatores pertinentes, tais como, entre outros, o papel desempenhado pelas pessoas relevantes, o tipo 

de produtos oferecidos e os métodos de distribuição (por exemplo, com ou sem aconselhamento, 

através de contacto presencial ou à distância), a fim de evitar que potenciais riscos relacionados com 

normas de conduta e conflitos de interesses prejudiquem os interesses dos seus clientes e para 

garantir que a empresa possa gerir de forma adequada quaisquer riscos residuais conexos.  

17. Ao conceberem as políticas e práticas de remuneração, as empresas devem garantir que a relação 

entre as componentes fixa e variável da remuneração é apropriada, por forma a ter em conta os 

interesses dos seus clientes: uma remuneração variável elevada, baseada em critérios quantitativos, 

pode induzir a pessoa relevante a centrar-se nos ganhos a curto prazo e não no melhor interesse do 

cliente. Além disso, as políticas e práticas de remuneração estabelecidas devem permitir a aplicação 

de uma política flexível de remuneração variável, incluindo, quando adequado, a possibilidade de 

não ser paga qualquer remuneração variável. 

                                                        
 
3 A prática de empresas que vendem instrumentos financeiros próprios - como ações ordinárias, ações preferenciais, títulos híbridos 

e dívida (na própria empresa ou noutra entidade do mesmo grupo) - aos seus clientes.  
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18. Ao avaliarem o desempenho para efeitos de determinação da componente variável da remuneração, 

as empresas não devem ter unicamente em conta os volumes de vendas, já que isso pode criar 

conflitos de interesses suscetíveis de, em última análise, serem prejudiciais para o cliente. Ao 

determinarem a remuneração dos agentes vinculados, as empresas podem tomar em consideração o 

seu estatuto específico (em regra, agentes comerciais independentes), assim como as respetivas 

especificidades nacionais.4 No entanto, nesses casos, as políticas e práticas de remuneração das 

empresas deverão ainda definir os critérios adequados a utilizar na avaliação do desempenho das 

pessoas relevantes. Essa avaliação deve basear-se em critérios qualitativos que incentivem as pessoas 

relevantes a atuar em função dos melhores interesses do cliente.  

19. Quando a remuneração consiste, no todo ou em parte, em componentes variáveis, as políticas e 

práticas de remuneração das empresas devem definir os critérios adequados a aplicar para alinhar os 

interesses das pessoas relevantes ou das empresas e os interesses dos clientes. Para tal, as empresas 

deverão ter em conta critérios qualitativos que incentivem as pessoas relevantes a atuar em função 

dos melhores interesses do cliente.5 Entre os exemplos de critérios qualitativos incluem-se o 

cumprimento dos requisitos regulamentares (nomeadamente as normas de conduta e, em particular, 

a análise da adequação dos instrumentos vendidos aos clientes por pessoas relevantes) e dos 

procedimentos internos, o tratamento equitativo dos clientes e o grau de satisfação destes.  

20. Para determinar o desempenho das pessoas relevantes, as empresas devem igualmente ter em conta 

o resultado das suas atividades no que se refere ao cumprimento das normas de conduta e, de modo 

geral, ao dever de atuar no melhor interesse dos seus clientes. 

21. A conceção das políticas e práticas de remuneração deve ser aprovada pelos órgãos de direção ou, 

quando apropriado, pelos órgãos de supervisão, após o parecer dos órgãos de verificação do 

cumprimento, e aplicada pelos responsáveis pelas funções adequadas para promover um governo da 

sociedade eficaz. Os órgãos de direção devem ser responsáveis pela aplicação das políticas e práticas 

de remuneração, assim como pela prevenção e combate a quaisquer riscos relevantes que as políticas 

e práticas de remuneração possam originar.6  

22. Além disso, as políticas e práticas de remuneração das empresas devem adotar e manter medidas 

que lhes permitam identificar de forma eficaz os casos em que a pessoa relevante não age nos 

melhores interesses do cliente e adotar as consequentes medidas corretivas.  

23. As pessoas relevantes devem ser claramente informadas, logo no início, dos critérios que serão 

utilizados para determinar o montante da sua remuneração, assim como das etapas e do calendário 

das suas avaliações de desempenho. Os critérios utilizados pelas empresas para avaliar o 

desempenho das pessoas relevantes devem ser acessíveis, compreensíveis e registados.  

                                                        
 
4 As normas específicas relativas à remuneração dos agentes vinculados poderiam, por exemplo, emanar dos atos de transposição 

para o direito nacional da DIRETIVA DO CONSELHO de 18 de dezembro de 1986 relativa à coordenação do direito dos 

Estados-Membros sobre os agentes comerciais (86/653/CEE). 
5 Em consonância com a Diretiva «Requisitos de Fundos Próprios» (DRFP III), princípio G, que prevê que «Caso a remuneração 

dependa do desempenho, o montante total da remuneração deve basear-se numa combinação da avaliação do desempenho do 

indivíduo e do departamento em causa com os resultados globais da instituição de crédito, devendo ter-se em conta, na avaliação 

do desempenho individual, critérios de natureza financeira e não financeira». 
6 Em consonância com a Diretiva «Requisitos de Fundos Próprios» (DRFP III), princípio C, que estabelece que «O órgão de direção, 

na sua função de supervisão, da instituição de crédito, deve adotar e rever periodicamente os princípios gerais da política de 

remuneração e ser responsável pela sua aplicação». 



 

  8 

24. As empresas devem evitar criar políticas e práticas desnecessariamente complexas (como 

combinações de diferentes políticas e práticas, ou sistemas multifacetados, o que aumenta o risco de 

a conduta das pessoas relevantes não ser movida pelo melhor interesse dos clientes, e de os controlos 

estabelecidos não serem tão eficazes na identificação do risco de prejuízo para o cliente). Uma 

situação desta natureza pode acabar por conduzir a metodologias inconsistentes e dificultar o 

conhecimento ou o controlo adequados das políticas por parte dos responsáveis pela função de 

verificação do cumprimento. O anexo I das presentes orientações contém exemplos ilustrativos de 

políticas e práticas de remuneração que geram riscos potencialmente difíceis de gerir, devido à sua 

complexidade, e aos fortes incentivos à venda de produtos específicos.  

25. As políticas de remuneração das empresas devem ser fixadas por escrito e revistas periodicamente. 

26. As empresas devem assegurar que as medidas de organização por si adotadas em relação ao 

lançamento de novos produtos ou serviços têm devidamente em conta as suas políticas e práticas de 

remuneração, bem como os riscos que esses produtos ou serviços possam representar. 

Nomeadamente, antes de lançar um novo produto, as empresas devem avaliar se as características 

da remuneração relacionadas com a distribuição desse produto estão em conformidade com as 

políticas e práticas de remuneração da empresa, não representando, portanto, quaisquer riscos 

quanto ao cumprimento de normas de conduta e conflitos de interesses. Este processo deverá ser 

devidamente documentado pelas empresas. 

27. Exemplos de boas práticas:  

- A parte variável da remuneração paga é calculada e atribuída com base em critérios lineares, não 

dependendo da verificação de objetivos do tipo «tudo ou nada». Em alguns casos, a empresa 

decide pagar a remuneração variável em várias parcelas ao longo de um período de tempo 

adequado, a fim de se ajustar e ter em conta os resultados a longo prazo.  

- Uma empresa alterou de forma significativa as componentes da remuneração variável. A 

componente variável baseia-se agora em critérios qualitativos, refletindo mais eficazmente a 

conduta pretendida dos trabalhadores no sentido de servirem os melhores interesses dos clientes.  

- As referências utilizadas no cálculo da remuneração variável das pessoas relevantes são comuns 

em todos os produtos vendidos e incluem critérios qualitativos.  

- No caso de um investimento de tipo aberto, sem prazo de investimento, a remuneração é diferida 

por um número de anos determinado ou até ao pagamento do rendimento do produto.  

- O pagamento da remuneração variável poderá ser alinhado com o período do investimento ou 

diferido, a fim de garantir que o produto vendido tenha efetivamente em conta o rendimento final 

do produto para o cliente e, se for o caso, é feito um ajustamento da remuneração variável.  

- Os trabalhadores são remunerados em função do volume de produtos vendidos e do rendimento 

efetivo desses produtos para o cliente durante um período de tempo apropriado. Neste caso, a 

avaliação dos dados financeiros é utilizada como uma medida da qualidade do serviço prestado. 

28. Exemplos de más práticas: 
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- Uma empresa começou a oferecer aos consultores financeiros uma remuneração específica 

adicional para incentivar os clientes a procurar novos produtos de fundos em que a empresa tem 

um interesse específico. Isto implica, muitas vezes, que a pessoa relevante tenha de sugerir aos 

seus clientes a venda de produtos que noutras circunstâncias recomendaria que mantivessem, 

para que possam investir nesses novos produtos. 

- Gestores e trabalhadores recebem um bónus importante associado a um produto específico. Em 

consequência, a empresa vende esse produto independentemente da sua adequação aos clientes 

abordados. As advertências do gestor de riscos são ignoradas porque esse produto de investimento 

gera uma elevada rentabilidade para a empresa. Quando ocorrem os riscos que haviam sido 

identificados, os produtos já foram vendidos e os bónus pagos.  

- A componente variável da remuneração total baseia-se unicamente nos volumes comercializados, 

o que faz aumentar a concentração da pessoa relevante nos ganhos a curto prazo e não nos 

melhores interesses do cliente.  

- As pessoas relevantes realizam operações frequentes de compra e venda de instrumentos 

financeiros que compõem as carteiras dos clientes, a fim de obter uma remuneração adicional, 

sem terem em conta a adequação dessa atividade para o cliente. De igual modo, em vez de 

analisarem a adequação de um produto para um cliente, as pessoas relevantes centram-se na 

venda de produtos de investimento a curto prazo, a fim de obter remuneração pelo reinvestimento 

desse produto após o curto prazo. 

V.II. Controlar os riscos gerados pelas políticas e práticas de remuneração 

29. As empresas devem estabelecer controlos adequados do cumprimento das suas políticas e práticas 

de remuneração por forma a garantirem a obtenção dos resultados pretendidos. Os controlos devem 

ser implementados em toda a empresa e ser submetidos a uma revisão periódica. Esses controlos 

devem incluir a avaliação da qualidade do serviço prestado ao cliente - por exemplo, a monitorização 

dos pedidos de vendas por telefone, a análise por amostragem das recomendações feitas e das 

carteiras de clientes geridas para verificação da adequação, ou a passagem em revista periódica de 

outra documentação dos clientes.  

30. Sempre que possa advir um prejuízo real ou potencial para o cliente em resultado de características 

específicas das políticas e práticas de remuneração, as empresas devem tomar as medidas adequadas 

para gerir potenciais riscos relacionados com normas de conduta e conflitos de interesses, mediante 

a revisão ou alteração dessas características específicas, e estabelecer mecanismos de controlo e 

informação adequados com vista à adoção de medidas adequadas para mitigar esses riscos.  

31. As empresas devem assegurar a existência de canais de comunicação adequados e transparentes em 

toda a empresa ou grupo para apoiar a comunicação às instâncias superiores dos problemas que 

envolvam riscos de incumprimento dos requisitos da DMIF em matéria de conflitos de interesses e 

normas de conduta.  

32. As pessoas responsáveis pela verificação do cumprimento devem participar no processo de conceção 

das políticas e práticas de remuneração antes de estas serem aplicadas às pessoas relevantes. A fim 

de controlar a conceção das políticas e práticas de remuneração, assim como o processo de 

aprovação das mesmas, os órgãos de verificação do cumprimento devem verificar se estão a ser 

cumpridos, por parte das empresas, os requisitos da DMIF em matéria de normas de conduta e 
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conflitos de interesses e devem ter acesso a todos os documentos pertinentes. As pessoas que 

desempenham funções de controlo devem ser independentes dos departamentos operacionais que 

supervisionam, dispor da autoridade necessária e ser remunerados em função da verificação dos 

objetivos associados às suas funções, independentemente do desempenho dos setores de atividade 

sob o seu controlo.7  

33. As políticas e práticas de remuneração da empresa devem igualmente beneficiar do pleno apoio dos 

órgãos de gestão ou, se for o caso, dos órgãos de supervisão, de modo a que possam ser tomadas as 

medidas necessárias para garantir que as pessoas relevantes cumpram efetivamente as políticas e 

procedimentos em matéria de conflitos de interesses e normas de conduta.  

34. Ao subcontratar a prestação de serviços de investimento, as empresas devem ter em consideração os 

melhores interesses do cliente. Quando uma empresa pretende utilizar uma outra empresa para a 

prestação de serviços, deve verificar se as políticas e práticas de remuneração desta última seguem 

uma abordagem consentânea com as presentes orientações.  

35. Exemplos de boas práticas:  

- Uma empresa utiliza uma vasta gama de informações sobre controlo de qualidade empresarial e 

padrões comerciais, incluindo a análise de tendências e causas principais, a fim de identificar as 

áreas de maior risco e apoiar uma abordagem baseada no risco para a monitorização de vendas, 

com especial enfoque nas pessoas relevantes de alto desempenho. A empresa assegura que os 

resultados dessa análise são documentados e comunicados aos órgãos de direção, juntamente com 

propostas de medidas corretivas. 

- Uma empresa utiliza instrumentos de recolha de informações para avaliar os retornos de 

investimento recebidos pelos clientes ao longo de diferentes períodos de tempo relativamente a 

serviços de investimento prestados por pessoas relevantes com um modelo remuneratório que 

compreende uma componente de remuneração variável. Considera-se boa prática quando, em vez 

de um objetivo de vendas, é a avaliação dessas informações que conta como fator de cálculo da 

remuneração variável.  

- Uma empresa faz uma avaliação anual dos instrumentos de gestão da informação que utiliza para 

determinar se estes recolhem de forma adequada os dados qualitativos necessários para 

determinar a remuneração variável que paga às pessoas relevantes. 

- A fim de avaliar se os seus sistemas de incentivos são apropriados, uma empresa leva a cabo um 

programa de contactos com uma amostra de clientes, pouco tempo após uma venda , através de 

contacto presencial, nos casos em que não é possível monitorizar conversas telefónicas gravadas, 

de modo a comprovar se o vendedor atuou de forma honesta, equitativa e profissional de acordo 

com os melhores interesses do cliente. 

- Os profissionais mais bem remunerados e com melhores desempenhos são reconhecidos como 

apresentando um risco potencialmente maior, sendo por isso objeto de escrutínio adicional; por 

outro lado, informações como, por exemplo, resultados anteriores sobre ao cumprimento de 

                                                        
 
7 Ver as «Orientações sobre determinados aspetos dos requisitos associados à função de verificação do cumprimento no quadro da 
DMIF», da ESMA [ESMA/2012/388], e as Orientações sobre governação interna, da EBA.  
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normas, queixas ou dados de cancelamento são utilizadas para verificação direta do cumprimento. 

Os resultados influem na conceção/revisão das políticas e práticas de remuneração. 

36. Exemplos de más práticas:  

- A empresa baseia-se principalmente em dados quantitativos como critérios para avaliar a 

remuneração variável.  

- Uma empresa não acompanha, avalia ou previne os riscos decorrentes do facto de basear a 

remuneração variável, em parte ou na totalidade, em dados quantitativos. 

- A direção estabeleceu vários objetivos estratégicos a serem atingidos pela empresa num 

determinado ano. Todos os objetivos parecem centrar-se exclusivamente em aspetos financeiros 

ou comerciais, sem que seja tido em conta o prejuízo potencial para os clientes da empresa. A 

política de remuneração estará em linha com esses objetivos estratégicos, pelo que, 

consequentemente, terá uma forte orientação financeira e comercial para o curto prazo.  

- Apesar do cuidado com que se procedeu à conceção e avaliação das políticas e práticas de 

remuneração, algumas destas políticas e práticas continuam a ser prejudiciais para os clientes, 

gerando riscos que devem ser identificados e mitigados. 

37. O anexo I das presentes orientações contém exemplos ilustrativos de políticas e práticas de 

remuneração suscetíveis de criar fortes incentivos à venda de produtos específicos e em relação às 

quais as empresas teriam, portanto, dificuldade em demonstrar que cumprem os requisitos da 

DMIF. Quando da conceção e aplicação das suas políticas e práticas de remuneração, as empresas 

devem ter em conta os riscos, enunciados nesses exemplos, em matéria de normas de conduta e 

conflitos de interesses.  

V.III Orientação sobre supervisão e controlo da aplicação das políticas e práticas 
de remuneração pelas autoridades competentes  

38. Quando as autoridades competentes, através da sua atividade de supervisão, encontrarem indícios 

de más práticas contrárias ao disposto na DMIF relativamente às presentes orientações, devem 

analisar as medidas adequadas a tomar.  

39. As autoridades competentes devem avaliar a forma como as empresas tencionam cumprir, aplicar e 

manter as suas políticas e práticas de remuneração e como preveem tomar as medidas adequadas 

para garantir o respeito dos melhores interesses do cliente nesta matéria.  
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Anexo I: Exemplos ilustrativos de políticas e práticas de remuneração que geram conflitos 
potencialmente difíceis de gerir  

Algumas características da remuneração (por exemplo, a base de remuneração, a realização de concursos 

baseados no desempenho dirigidos às pessoas relevantes) envolvem um maior risco de prejuízo para os 

clientes do que outras (em especial, aquelas que incluem elementos que possam ter sido concebidos para 

influir no comportamento das pessoas relevantes, sobretudo a equipa de vendas ). Entre os exemplos de 

políticas e práticas remuneratórias de elevado risco que geralmente será difícil de gerir, e em relação às 

quais uma empresa teria dificuldade em demonstrar que cumprem os requisitos da DMIF, incluem-se:  

1. Incentivos suscetíveis de influenciar as pessoas relevantes no sentido de vender, ou «impor», um 

produto ou categoria de produtos em detrimento de outro, ou de fazer aquisições ou vendas 

desnecessárias/inadequadas para o investidor: nomeadamente, situações em que uma empresa 

lança um novo produto ou «impõe» um produto específico (por exemplo, o produto do mês ou os 

«produtos próprios») e incentiva as pessoas relevantes a venderem esse produto. Quando o 

incentivo é diferente para diferentes tipos de produtos, existe um elevado risco de as pessoas 

relevantes privilegiarem a venda do produto que propicia uma remuneração mais elevada em lugar 

de outro, sem que os melhores interesses do cliente sejam devidamente tidos em conta.  

a. Exemplo: uma empresa tem políticas e práticas de remuneração associadas à venda de 

produtos específicos em que a pessoa relevante recebe diferentes níveis de incentivos, em 

função do produto específico ou categoria específica de produtos que vende.  

b. Exemplo: uma empresa tem políticas e práticas de remuneração associadas à venda de 

produtos específicos em que a pessoa relevante recebe o mesmo nível de incentivos em toda 

uma gama de produtos. No entanto, em determinados momentos, para coincidir com a 

atividade promocional ou de marketing, a empresa aumenta o incentivo pago nas vendas de 

determinados produtos.  

c. Exemplo: incentivos suscetíveis de influenciar as pessoas relevantes (que podem ser 

remuneradas exclusivamente por comissão, por exemplo) a vender «unit trusts» em vez de 

fundos de investimento - sendo que ambos os produtos podem ser igualmente adequados para 

os clientes - porque as vendas de «unit trusts» têm comissões substancialmente mais 

elevadas. 

2. Requisitos inadequados que afetam o pagamento de incentivos: políticas e práticas de remuneração 

que incluem, por exemplo, uma exigência que obriga a alcançar um nível mínimo de vendas em toda 

uma gama de produtos para permitir receber um bónus, são suscetíveis de ser incompatíveis com o 

dever de atuar em função dos melhores interesses do cliente. A imposição do cumprimento de 

determinadas condições para que um incentivo seja pago pode induzir as pessoas relevantes a 

vender de forma inapropriada. Por exemplo, quando não é possível receber um bónus pelas vendas a 

menos que seja alcançado um objetivo mínimo para cada um de vários tipos de produtos diferentes, 

está-se em presença de uma imposição que pode interferir na adequação dos produtos 

recomendados. Outro exemplo é o caso em que o pagamento de um bónus ou incentivo é objeto de 

uma redução pelo facto de um objetivo ou limiar secundário não ter sido atingido. 

a. Exemplo: a empresa tem pessoas relevantes que vendem uma gama de produtos capazes de 

satisfazer as diferentes necessidades dos clientes, estando essa gama de produtos dividida em 

três «pacotes» em função do tipo de necessidade do cliente. As pessoas relevantes podem 
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acumular pagamentos de incentivos por cada produto vendido; no entanto, no final de cada 

período mensal, o pagamento dos incentivos não é efetuado caso não tenham alcançado, no 

mínimo, 50 % do objetivo de vendas fixado para cada «pacote».  

b. Exemplo: uma empresa vende produtos com uma série de características acessórias opcionais. 

A pessoa relevante beneficia de pagamentos de incentivos por todas as vendas efetuadas, com 

um pagamento adicional no caso de o cliente adquirir uma característica acessória. No 

entanto, no final de cada período mensal, o pagamento dos incentivos não é efetuado caso não 

tenha alcançado uma taxa de penetração de pelo menos 50 % dos produtos vendidos com 

características acessórias.  

3. Salários variáveis em que as respetivas modalidades alteram a remuneração base (para cima ou para 

baixo) das pessoas relevantes em função do desempenho face aos objetivos de vendas: nesses casos, 

a totalidade do salário da pessoa relevante pode converter-se – de facto – numa remuneração 

variável.  

a. Exemplo: uma empresa reduzirá substancialmente o salário base de uma pessoa relevante se a 

esta não cumprir objetivos de vendas específicos. Existe, portanto, o risco de a pessoa 

relevante realizar vendas inadequadas para evitar tal resultado. Do mesmo modo, as pessoas 

relevantes poderão sentir-se fortemente motivadas a vender na perspetiva de aumentar o 

salário base e os benefícios associados. 

4. Políticas e práticas de remuneração que geram uma rentabilidade desproporcionada para as vendas 

marginais: quando as pessoas relevantes têm de atingir um nível mínimo de vendas para que possam 

beneficiar do pagamento de incentivos ou de um aumento dos mesmos, o risco também aumenta. 

Outro exemplo seriam os sistemas que incluem «aceleradores», em que a superação de um limiar 

aumenta a percentagem do prémio ganho. Em alguns casos, os incentivos são pagos retroativamente 

com base em todas as vendas, e não apenas naquelas que se situam acima de um certo limiar, 

podendo assim criar incentivos significativos para que as pessoas relevantes vendam determinados 

produtos em determinadas circunstâncias. 

a. Exemplo: uma empresa faz pagamentos acelerados de incentivos a pessoas relevantes por 

cada produto vendido durante um período trimestral da forma que se segue: 

 0-80 % do objetivo   nenhum pagamento 

 80-90 % do objetivo  50 € por venda 

 91-100 % do objetivo  75 € por venda 

 101-120 % do objetivo  100 € por venda 

 >120 % do objetivo   125 € por venda 

Este exemplo pode igualmente aplicar-se quando a pessoa relevante receba uma percentagem 

crescente de comissão ou dos rendimentos gerados. 

b. Exemplo: uma empresa tem a mesma escala acelerada que a empresa no exemplo acima, mas 

o aumento dos pagamentos por venda é aplicado retrospetivamente a todas as vendas do 
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trimestre; por exemplo, ao superar os 91 % do objetivo, os pagamentos de incentivos 

acumulados até à data, à taxa de € 50 por venda, aumentam para € 75 por venda. Este método 

cria uma série de pontos «à beira do limiar» («cliff edge»), sendo que uma venda adicional 

que faça atingir uma banda de objetivos superior conduz a um aumento desproporcionado dos 

incentivos pagos.  

 


