
 

São Paulo, 09 de março de 2017 

Comunicado de Supervisão 

Ref.: Alteração no ambiente de acesso ao Sistema de Supervisão de Mercados (“SSM”) 

 Desde o lançamento do Sistema de Supervisão de Mercados (“SSM” ou “Sistema”) em maio de 2015, 

a ANBIMA realizou melhorias em sua estrutura tecnológica e efetuou diversas atualizações e aprimoramentos 

no SSM, procurando sempre atender as expectativas do mercado, aperfeiçoar e assegurar a troca de 

informações entre as instituições e a Associação, além de tornar o processo de supervisão cada vez mais ágil e 

simples para as partes. 

Recorrentemente, o mercado demonstrou interesse em acessar o sistema através do acesso via web. 

Para que pudéssemos disponibilizar essa opção, foram implementadas melhorias na infraestrutura da 

ANBIMA, a fim de proporcionar um ambiente com elevado nível de segurança e mobilidade aos usuários e 

suas instituições.  

Considerando que o acesso ao SSM também pode ser feito, sem custo, via web através do 

endereço: https://ssm.anbima.com.br (o usuário e a senha atual serão mantidos), solicitamos que Vossa 

instituição informe se há interesse em continuar a acessar o Sistema via VPN (www.anbima.net.br/ssm).  

Se a decisão for acessar exclusivamente pela web, o canal via VPN será cancelado. Caso a 

instituição deseje manter o acesso via VPN, ressaltamos que este acesso poderá ser cobrado, conforme 

critérios da provedora (RTM) – (neste caso, adicionalmente a resposta, solicitamos que entre em contato 

com consultor que atende sua instituição na RTM ou com Ronaldo Moura através do (11) 2102-7880). 

Solicitamos um retorno da instituição (se acessará o sistema exclusivamente via web ou se irá 

manter a acesso via VPN) até o dia 24/03/2017. 

 Em casos de dúvidas, favor entrar em contato com Hendrick Carvalho no telefone 11-3471-5221 ou 

Cleber Andrade pelo telefone 11-3471-4269. 

Na certeza de contarmos com sua colaboração em nosso objetivo de promover as melhores práticas 

de mercado, subscrevemo-nos. 

Atenciosamente, 

 

Guilherme Benaderet 

Superintendente de Supervisão de Mercados 

https://ssm.anbima.com.br/
http://www.anbima.net.br/ssm

