
 

São Paulo, 07 de agosto de 2017 

Comunicado de Supervisão 

 

Ref.: Novidades no 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 diversas melhorias e atualizações, procurando sempre atender as melhores expectativas do 

mercado, aperfeiçoar e assegurar a troca de informação entre instituição e ANBIMA, e tornar o processo de 

supervisão cada vez mais ágil, simples e transparente. 

 

As instituições participantes da autorregulação podem agora escolher a forma de recebimento das 

solicitações de informação ou notificações no SSM entre as seguintes opções: recebimento no mesmo dia e 

horário em que a supervisão inserir no sistema ou recebimento em um único dia da semana, sendo esse às 

terças-feiras às 11hs. Vale ressaltar que nesta opção todas as solicitações que a supervisão criar no sistema ao 

longo da semana serão armazenadas e disponibilizadas na data e hora supracitadas. O prazo de resposta será 

contabilizado somente a partir da data de recebimento.  

 

Adicionalmente, apresentamos uma nova visualização das solicitações que permite um maior 

detalhamento do andamento dos protocolos. Anteriormente, o módulo “Solicitação de informação” estava 

organizado nas abas “Novas” e “Pendentes”. Esses itens foram desdobrados em: “Pendentes no Prazo” e 

“Pendentes em Atraso”. Dentro destas duas abas, as seguintes sub abas foram adicionadas: “Novas 

solicitações”, “A complementar”, “Pedido de esclarecimento”, “Pedido adicional”, e “Plano de ação aceito”. 

Essa divisão permitirá uma visão consolidada do andamento de diversos processos de supervisão por prazo e 

etapa. 

 

Ademais, as comunicações que não precisam de resposta como, por exemplo, aviso de eventos, estão 

na aba “Notificações”. Dessa forma, a instituição pode diferenciar comunicações meramente informativas 

daquelas que requerem uma resposta por parte da instituição.  

 

Para maiores informações sobre essas duas melhorias e um guia passo-a-passo de alteração das 

novas configurações, favor verificar o arquivo “Anexo ao Comunicado sobre as Melhorias do SSM.pdf” anexo. 

 

 

 

 



 

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com Cleber Andrade pelo telefone 11-3471-4269 ou Ana 

Wisbeck pelo telefone 11-3471-4264. 

 

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 


