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Assets

Bancos múltiplos 

Bancos de investimento

Bancos comerciais

Corretoras

Distribuidoras

Demais instituições

Filiações no ano
Nove instituições passaram a fazer parte do nosso quadro de associados  
até novembro.

• Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
• Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
• Alianza Gestão de Recursos Ltda.
• BBM II Gestão de Recursos Ltda.
• Kobold Gestora de Fundos Ltda.
• M Square Brasil Investimentos Ltda.
• Nova Futura Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
• HSBC Brasil S.A. - Banco de Investimento
• Santander Securities Services Brasil Distribuidora de Títulos  
 e Valores Mobiliários S.A.

Distribuição por segmento do mercado

Representatividade nos comitês

Distribuição geográfica 

Associados
Conheça o perfil do nosso quadro de associados:
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Planejamento estratégico 
Para orientar a nossa atuação em 2016, com objetivo de construirmos uma entidade cada vez mais forte e representantiva, elegemos duas grandes prioridades  
estratégicas: o fortalecimento do mercado de capitais e o fortalecimento da nossa representação. 

Fortalecimento do mercado de capitais  
A estrutura do planejamento aponta cinco objetivos estratégicos para 
que possamos contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais: 

• eficiência do mercado primário; 
• transparência e liquidez no secundário;  
• estimular a participação de diferentes investidores no mercado; 
• promover uma tributação/regulação simples e simétrica;  
• melhorar a qualificação dos profissionais do mercado e prover  
 informação ao investidor. 

Fortalecimento da representação
Envolve ações de mais longo prazo, dentro de um projeto que 
chamamos de ANBIMA+5. A proposta é uma reflexão sobre nosso 
futuro, a partir do diagnóstico de três segmentos de atuação: divulgação 
de informações técnicas, representação institucional e autorregulação do 
mercado.

Confira a ilustração ao lado:

ANBIMA 
+5

Fortalecer a representação 
ANBIMA +5

Fortalecer o  
mercado de capitais
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Temas norteadores 
Além das nossas prioridades e objetivos estratégicos, definimos cinco temas norteadores. São assuntos que estão na agenda dada a relevância para os associados e para 
o futuro dos mercados. Esses temas recebem atenção especial da Diretoria, que os acompanha de perto. Confira a evolução das iniciativas relacionadas a cada um deles ao 
longo do ano.

Previdência
Nosso trabalho 
foca na importância 
do segmento 
de previdência 

complementar como catalizadora 
de poupança de longo prazo, 
sobretudo diante da necessidade da 
reforma da previdência social.

Iniciativas:
• Criação da Frente Previdenciária   
 composta por representantes 
 da Diretoria. O grupo tem   
 como objetivo direcionar os   
 temas referentes à nossa pauta   
 previdenciária.  Neste ano, foram  
 realizadas três reuniões;
• Formação de grupo de trabalho 
 interdisciplinar para discussão   
 de aprimoramentos nas regras  
 de investimento dos RPPS   
 (Regimes Próprios de Previdência  
 Social);
• Realização de workshop técnico   
 para a equipe da Susep.

Inovação tecnológica
Nossa pauta mira 
questões relacionadas 
aos impactos de novos 
serviços e tecnologias, 

como o robo-advisor e à segurança 
cibernética no mercado de capitais. 

Iniciativas:
• Participação no mapeamento   
 internacional da Iosco sobre TechFin;
• Participação de gestores locais 
na segunda edição da pesquisa 
do ICI (Instituto das Companhia de 
Investimento)  em parceria com 
o AMCC sobre cibersegurança na 
indústria de gestão;
• Elaboração do Guia de    
 Cibersegurança com orientações  
 para políticas internas e equipes das  
 instituições financeiras;
• Realização de mesa-redonda   
 sobre segurança cibernética com  
 especialistas no tema;
• Resposta à audiência pública da CVM  
 sobre crowdfunding e participação na  
 discussão em consulta restrita sobre  
 consultores de investimento.

Internacionalização
Nossos esforços são dedicados ao 
aprimoramento das regras para 
investimentos no exterior e para 
investimentos estrangeiros no país.

Iniciativas:
• Ampliação da nossa atuação nas associações   
 internacionais (Fiafin, IIFA, Alfi e ICI) e fortalecimento nos 
 fóruns regulatórios internacionais por meio da liderança  
  no AMCC (Comitê Consultivo de Membros Afiliados da 
Iosco), renovada para o biênio 2016-2017;  
• Resposta à consulta do FSB (Conselho de Estabilidade 
Financeira) sobre fragilidades da indústria de fundos; 
• Interlocução com Banco Central sobre a pauta de   
 margens bilaterais e resolução e com a CVM sobre  
 riscos sistêmicos de fundos;
• Estudo sobre internacionalização e harmonização  
 regulatória no Brasil, que resultou nos    
 diagnósticos/proposições: 

- Percepção que internacionalização se aprofundou,  
 diverge quanto ao ritmo e profundidade do   
  processo; 
- Gerar conhecimento sobre mercados globais e  
  diversas regulações é desafio crescente; 
- Potenciais iniciativas identificadas referem-se 
 às áreas de gestão e de ofertas.
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Temas norteadores 
Além das nossas prioridades e objetivos estratégicos, definimos cinco temas norteadores. São assuntos que estão na agenda dada a relevância para os associados e para 
o futuro dos mercados. Esses temas recebem atenção especial da Diretoria, que os acompanha de perto. Confira a evolução das iniciativas relacionadas a cada um deles ao 
longo do ano.

Distribuição 
Nossos esforços estão concentrados 
nos procedimento de comercialização de 
produtos e o papel e responsabilidade 
dos diversos segmentos de distribuição, 
especialmente as plataformas digitais.

Iniciativas:
• Criação de Frente de Distribuição composta por 
 representantes da Diretoria e as lideranças dos comitês de 
 distribuição com o objetivo de analisar assuntos referentes  
 ao tema; 
• Acompanhamento e apresentação nos comitês de   
 distribuição do resultado da primeira rodada de  
 supervisão das regras de suitability, após a implementação   
 da ICVM 539;
• Interação com CVM antes da audiência pública da nova   
 norma para consultores de valores mobiliários;
• Formação de grupo de trabalho para elaborar uma   
 proposta do Código de Distribuição, a partir da união dos   
 códigos de Varejo e de Private Banking;
• Formação de grupo para analisar as plataformas digitais  
 já existentes no mercado e definir propostas para a 
 autorregulação destes novos players. 

Tributação
Nossa discussão gira em torno da revisão da tributação 
incidente sobre ativos e operações financeiras.

Iniciativas:
• Criação da Frente Tributária, em junho, integrada por representantes  
 da Diretoria e lideranças de comitês, com objetivo de direcionar nosso  
 tratamento ao tema. O grupo se reuniu três vezes em 2016;
• Programa de repatriação de recursos: encaminhamos proposições  
 visando a implantação eficiente dos dispositivos. Para tal, mantivemos  
 interações com Fazenda, Banco Central e iniciativas conjuntas com a  
 Febraban;
• Circulação de documento com as propostas tributárias para estimular o  
 financiamento de longo prazo;
• Definição de estratégia de “defesa” frente a possíveis propostas de  
 alterações tributárias, com a participação das lideranças dos comitês  
 envolvidos e nossos diretores;
• Interação com outras entidades, como a Febraban; 
• Envio ao Ministério da Fazenda, em agosto, da nossa pauta com os  
 principais assuntos em discussão com a Receita Federal nos últimos  
 anos, com o objetivo de melhorar interlocução com o órgão; 
• Agenda permanente com a Receita, por meio do Comitê de Assuntos  
 Fiscais e Contábeis, com foco na interação técnica, sobretudo, visando  
 correção de imperfeições tributárias de caráter mais operacional. 
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Status das metas 
Acompanhe abaixo o status das metas. Parte dos projetos terá continuidade em 2017 de acordo com as prioridades definidas pela Diretoria em  Workshop Plano de Ação 2017.

Prioridade estratégica Objetivo estratégico Iniciativa Status

Fortalecer  
o mercado  
de capitais

Aprimoramento dos instrumentos  
e do processo de ofertas, com  

aumento da agilidade e eficiência
Contribuir para a regulamentação do Programa de Distribuição de Debêntures           Concluído

Aumento da transparência  
e liquidez do mercado  

secundário de renda fixa

Aprimorar escritura padronizada de debêntures e  disseminar junto aos emissores           Concluído

Contribuir para a nova regulamentação de agentes fiduciários           Concluído

Difundir as iniciativas e promover as práticas de desenvolvimento sustentáveis           Concluído

Conduzir a interlocução e apoiar aprimoramentos no Selic           Concluído

Ampliação da base de  
investidores, com diversidade  

de agentes

Conduzir a discussão da agenda estratégica de fundos             Em andamento

Elaborar estudo para ampliação da base de investidores de FIDC  (investidores  
não qualificados - varejo)

          Concluído

Contribuir para a nova regulação de FIP           Concluído

Elaborar estudo sobre internacionalização de mercados (ferramentas  
de harmonização regulatória no Brasil)

          Concluído

Simplicidade e simetria no  
arcabouço regulatório e tributário

Criação da frente tributária           Concluído

Fortalecer a interlocução com 
Ministério da Fazenda e Secretaria  

da Receita Federal

Publicação da carta aberta           Concluído

Mapeamento das frentes tributárias em discussão com a Receita Federal           Concluído

Endereçamento dos pleitos em aberto para o Ministério da Fazenda           Concluído

Maior qualificação do agente  
de mercado e informação  

ao investidor

Implantar o Projeto Central de Informações do Investidor             Em andamento

Criar estratégia de educação/ informação ao investidor (Como Investir)             Em andamento

Ampliar debate sobre educação financeira junto a formadores de  
opinião relacionados ao tema (investidores e profissionais de mercado)

          Concluído

Expandir o número de parceiros do curso de educação financeira para  
estudantes universitários

          Concluído

Aperfeiçoar regras de atualização das nossas certificações             Em andamento

Implantar nova arquitetura para as certificações             Em andamento
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Posicionamento   
O primeiro posicionamento da Diretoria foi aos principais jornais do país em  
maio. Em carta, nosso presidente, Robert van Dijk, expôs os pontos que  
consideramos essenciais para compor a agenda de retomada do crescimento  
do país. A motivação foi contribuir para o debate, num momento de tanta  
importância para o país, e nos posicionar de forma construtiva. 

Nova Diretoria 
Desde abril temos uma nova Diretoria, eleita pelos nossos associados em Assembleia Geral. Robert van Dijk é o presidente para o biênio 2016/2018. O comando da entidade 
conta ainda com oito vice-presidentes e 12 diretores. Também foram eleitos os membros dos conselhos Fiscal e de Ética. Participaram da votação 185 associados, que 
representam 76,76% do nosso quadro. Foi a maior taxa de participação dentre as assembleias já realizadas.

CARLOS AMBRÓSIO
 Claritas Administração de Recursos

FLÁVIO SOUZA
 Itaú-Unibanco

MÁRCIO HAMILTON FERREIRA
BB DTVM

PEDRO LORENZINI
Citibank

VINICIUS ALBERNAZ
Bradesco Asset Management

SÉRGIO CUTOLO
BTG Pactual

VALDECYR GOMES

JOSÉ OLYMPIO
 Credit Suisse Brasil

ROBERT VAN DIJK
 Votorantim

Vice-presidentes

V
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Presidente
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ALENIR ROMANELLO
Caixa Econômica Federal

CELSO SCARAMUZZA
Bozano Investimentos

RENATO OLIVA
Santander Brasil

FELIPE CAMPOS
Dynamo Administração de Recursos

LUIZ FERNANDO FIGUEIREDO
Mauá Investimentos

LUIZ SORGE
BNP Paribas Brasil

LUIZ CHRYSOSTOMO 
Neo Gestão de Recursos

JOSÉ EDUARDO LALONI
ABC Brasil

FERNANDO RABELLO
Safra

RICHARD ZILIOTTO
Taler Planejamentos Financeiros

SAŠA MARKUS
Renascença DTVM

VITAL MENEZES
J.P. Morgan

Nova Diretoria 
Diretores

Conselho Fiscal
Conselheiros
JOÃO GERALDO MATTA ARAÚJO JUNIOR (Itaú-Unibanco) 
LUIZ CARLOS TOZZATO (Banco ABC Brasil) 
LUIZ GUILHERME DA COSTA MANSO MOREIRA DE MENDONÇA (Credit Suisse Brasil) 

Conselho de Ética
Presidente
LUIZ MASAGÃO RIBEIRO (Banco BI&P)

Vice-presidente
LYWAL SALLES FILHO (Vinci Gestora de Recursos)

Conselheiros
CASSIO FERNANDO VON GAL (Banco BBM) 
DANIELA MUSSOLINI LLORCA SANCHEZ ANDREI (Caixa Geral Brasil) 
LUIZ AUGUSTO CANDIOTA (Lacan Investimentos e Participações) 
LUIZ EDUARDO PASSOS MAIA (Brookfield Brasil Asset Management) 
RICARDO VON DÖLLINGER (Morgan Stanley)
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Relacionamentos 
Mantemos interações frequentes com órgãos reguladores para discutir aprimoramentos para o mercado. Além disto, estamos sempre em contato com entidades 
congêneres para discussão de agendas em comum e somos membros de diversos fóruns do mercado. 

Confira os principais:

Banco Central 
Mantemos estreita relação com a autarquia 
com o objetivo de debater e sugerir formas 
de fortalecer os mercados financeiro e de 
capitais, além de promover ações conjuntas 
com o mesmo objetivo. Por meio de convênio, 
somos responsáveis pela operacionalização 
do Selic. Ao longo do ano, nossa interação foi 
intensa, confira abaixo os principais assuntos 
que discutimos:

• Selic: ônus e gravames de títulos públicos;  
 individualização das contas de investidores  
 não residentes e melhorias nos processos  
 de liquidação;
• COE de crédito;
• Letra financeira;
• Registro e depósito de ativos financeiros;
• Regulação internacional;
• Reformulação do segmento de  
 intermediação;
• Apresentação de pesquisa da autarquia 
    sobre responsabilidade socioambiental;
• Papel do Banco Central na prevenção à   
 lavagem de dinheiro e ao financiamento  
 ao terrorismo;
• Mensagens SPB (GT); 
• ISO 20022 (GT).

BNDES 
A agenda visa propostas que contribuam com o financiamento de longo prazo e maior participação do 
mercado de capitais. Coordenamos os grupos de trabalho com representantes do BNDES para discutir 
aprimoramentos na Lei 12.431 e sobre fundos de infraestrutura. 

CVM
Temos dois convênios para análise de pedidos de registro de ofertas públicas e para aplicação de 
penalidades e celebração de termos de compromisso. Fazemos parte do Comitê Consultivo de 
Educação e temos dois grupos de trabalho permanentes, nos quais mantemos uma agenda de reuniões 
periódicas sobre finanças corporativas e produtos financeiros imobiliários. Além disto, mantemos uma 
interlocução constante para alinhamento nos assuntos regulatórios, entre os quais destacam-se:

• Aprimoramento na regulação e estudo de viabilidade da expansão da base de investidores dos FIDCs; 
• Sugestões para a regulação dos FIPs , incluindo a regra contábil; 
• Entendimentos sobre as regras de fundos e administradores de carteira; 
• Dúvidas sobre adequação à Instrução da atividade de custódia e implementação da norma de fundos  
 imobiliários;
• Estudo de reformulação do segmento de intermediação;
• Audiências públicas que alteraram as instruções de escrituração de valores mobiliários e dos fundos;
• Necessidade de marco regulatório para constituição de ônus e gravames sobre valores mobiliários   
 sujeitos a depósito centralizado e da gestão de recursos próprios à luz da Instrução CVM 558; 
• Regulação internacional;
• Projeto de insider trading;
• Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo,
• Propostas de estímulos à indústria de CRI.

Governo
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Relacionamentos 
Mantemos interações frequentes com órgãos reguladores para discutir aprimoramentos para o mercado. Além disto, estamos sempre em contato com entidades 
congêneres para discussão de agendas em comum e somos membros de diversos fóruns do mercado. 

Confira os principais:

Governo
Receita Federal
Temos uma agenda periódica para  
discutir ajustes e melhorias nas regras 
tributárias. O debate também busca 
consolidar entendimentos de forma a 
garantir segurança jurídica das operações. 
Os principais assuntos da nossa pauta 
foram:

• e-Financeira;
• RERCT (Regime Especial de Regularização  
 Cambial e Tributária);
• Regras de imposto incidente sobre os   
 rendimentos e ganhos líquidos auferidos  
 nos mercados financeiro e de capitais;
• Incidência de imposto de renda sobre  
 ganho de capital em decorrência da   
 alienação de bens e direitos;
• Resposta à Consulta Pública 05/16 sobre  
 o Cadastro Nacional da Pessoa Física;
• Implementação da Instrução  
 Normativa 1.634 (referente à Consulta  
 Pública 05/16) com relação à  
 aplicabilidade da regra para fundos de  
 investimento nacionais.

Previc
Temos um convênio de cooperação com 
a Superintendência, por meio do qual 
participamos de reuniões para discussões 
de agenda em comum, em especial, sobre 
aprimoramentos da Resolução CMN 3.792, que 
traz as diretrizes de aplicação dos recursos 
garantidores dos planos administrados pelas 
entidades de previdência complementar.

Secretaria de Políticas de  
Previdência Social
Reunião para proposta de agenda de 
discussões sobre assuntos relacionados aos 
Regimes Próprios de Previdência Social.

Susep 
Participamos das reuniões da Comissão 
de Investimento da Superintendência e 
realizamos workshops para a área técnica da 
entidade.

Ministério da Fazenda
Endereçamos os principais assuntos tributários em discussão 
com a Receita Federal. Os temas consolidam nossa agenda 
com reguladores/supervisores vinculados ao Ministério da 
Fazenda (Banco Central, Susep, Previc e CVM). Nosso objetivo 
é buscarmos melhor interlocução e efetividade das nossas 
propostas de aprimoramentos, com vistas não só a mitigar 
eventuais imperfeições, mas também melhorar as condições 
para que o mercado de capitais possa contribuir como 
instrumento para o desenvolvimento econômico do nosso país. 
Além disto, participamos do Conselho de Recursos do Sistema 
Financeiro Nacional. 

Secretaria de Política Econômica 
Reuniões para apresentação e esclarecimentos de dúvidas do 
mercado que impactavam no processo de adesão ao  RERCT.

PPI
Reunião com a Secretaria do Programa de Parceria de 
Investimentos para discutir assuntos sobre o financiamento de 
longo prazo.
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Relacionamentos 
Mantemos interações frequentes com órgãos reguladores para discutir aprimoramentos para o mercado. Além disto, estamos sempre em contato com entidades 
congêneres para discussão de agendas em comum e somos membros de diversos fóruns do mercado. 

Confira os principais:

ABDIB
Reunião entre diretorias das entidades para discussão 
sobre agendas institucionais.

Abecip*
Reuniões para discutir melhorias do setor imobiliário.

ABGF
Participação em reuniões com a Agência Brasileira de 
Fundos Garantidores e Garantias para discussão sobre 
a evolução da constituição do Fundo Garantidor de 
Investimento e Infraestrutura e as formas de garantias 
durante o período de completion da obra para os riscos 
não gerenciáveis, bem como propostas para garantia  
de risco de crédito nas emissões de debêntures. 

Abrapp*
Nossa parceria com a entidade prevê uma estreita troca 
de informações e elaboração de projetos conjuntos 
visando aprimorar a regulação para os investidores. 
Participamos do 37º Congresso de Fundos de Pensão 
da Abrapp, com a palestra sobre liquidez, precificação  
e volatilidade no mercado secundário de debêntures. 
Também participaremos do Conselho de  
Autorregulação em Governança de Investimentos criado 
em novembro.

Abrasca*  
Apoio ao Prêmio de Melhor Relatório Anual 
e participação dos membros do Comitê 
de Fundos de Investimento em Ações na 
Comissão de Avaliação.

ABVCAP 
A entidade é nossa parceira no Código de  
FIP e FIEE, que estabelece as melhores 
práticas para os participantes deste  
mercado. Fazemos a supervisão das 
instituições aderentes ao código, enquanto  
a ABVCAP consolida a base de dados  
destes fundos. Neste ano, renovamos  
o convênio com a entidade. Tivemos  
reuniões para discutir aprimoramentos na 
regulação destes produtos e promovemos 
um workshop em parceria para as  
instituições aderentes ao código. 

Acrefi 
Análise dos casos referentes às cessões  
de crédito de instituições financeiras para 
FIDCs.

Agências de rating
Reunião com as agências de rating 
com o objetivo de acompanhar 
a indústria de FIDC e discutir 
as melhores práticas para os 
prestadores de serviço.

ANFIDC  
Reuniões para avaliação de melhorias 
na indústria de FIDCs multissacados 
e multicedentes considerando a 
possibilidade de regras de melhores 
práticas para os consultores de 
crédito por parte da ANFIDC. 

Apimec* 
Participação no Conselho de 
Supervisão dos Analistas. 

Banco Mundial 
Participação em reunião sobre 
o projeto de debêntures de 
infraestrutura. 

Setor privado

*Entidades que participam dos nossos conselhos de autorregulação. 
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Relacionamentos 
Mantemos interações frequentes com órgãos reguladores para discutir aprimoramentos para o mercado. Além disto, estamos sempre em contato com entidades 
congêneres para discussão de agendas em comum e somos membros de diversos fóruns do mercado. 

Confira os principais:

Setor privado

CBIC
Reuniões para discutir melhorias do setor imobiliário. 

Cetip*
Temos um diálogo permanente sobre melhorias na 
infraestrutura do mercado, além de parceria para 
recebimento de informações do Sistema REUNE 
via Cetip. Realizamos nosso primeiro evento em 
conjunto: a Conferência ANBIMA Cetip de Renda Fixa. 
Abaixo os assuntos discutidos no ano:

• Formalização do Boletim de Subscrição por meio   
 eletrônico;
• Acompanhamento de melhorias operacionais para  
 produtos imobiliários;
• Adaptações na central depositária a partir das   
 novas regras de infraestrutura de mercado, novos  
 layouts da depositária central e tratamento das   
 demandas dos custodiantes;
• Regras de resgate da LCA/LCI;
• Entendimentos sobre aplicação da Instrução  
 CVM 505;
• Call eletrônico na plataforma Cetip|Trader;
• Modelos de distribuição do COE e do Cetip  
 Middle – Ice Link, pós-trade de títulos públicos.

BM&FBovespa*
Mantemos interlocução frenquente com a entidade. Além disto, somos membros da  
Câmara Consultiva do Novo Mercado e da Câmara Consultiva de Listagem da Bolsa e 
participamos do Cise (Conselho Deliberativo do ISE), órgão máximo de governança do  
ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial). Também temos parceria para recebimento de 
informações do Sistema REUNE. Entre os principais temas na agenda de  
reuniões encontram-se:

• Acompanhamento de melhorias operacionais para FIDCs e para a realização de oferta  
 pública de aquisição de cotas de emissão de fundos imobiliários (OPAC);
• Melhorias nas ofertas de renda variável, nos procedimentos para divulgação de laudo de  
 avaliação, na formalização do boletim de subscrição por meio eletrônico, como também o  
 procedimento para voto a distância no mercado de renda fixa;
• Adaptações na central depositária por conta das novas regras de infraestrutura de mercado,  
 fluxo do voto a distância e layouts trocados entre a depositária e os escrituradores;
• Garantias da Bolsa em função da individualização das contas dos investidores não  
 residentes;
• Minuta de contrato de repasse tripartite;
• Estímulo à listagem de novas empresas à BM&FBovespa, desenvolvimento do segmento do  
 Bovespa Mais e aperfeiçoamento das regras de listagem.

BSM – BM&FBovespa* 
• Interação com a área de Supervisão de Mercados sobre alinhamento dos monitoramentos  
 exigidos, apresentação de casos relevantes julgados pela BSM e principais tipologias sobre  
 lavagem de dinheiro, manipulação de mercado, money pass, churning, preterição e spoofing;
• Discussões sobre surveillance. 

*Entidades que participam dos nossos conselhos de autorregulação. 
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Relacionamentos 
Mantemos interações frequentes com órgãos reguladores para discutir aprimoramentos para o mercado. Além disto, estamos sempre em contato com entidades 
congêneres para discussão de agendas em comum e somos membros de diversos fóruns do mercado. 

Confira os principais:

Setor privado

CIP  
Discussões sobre a estruturação da Câmara Registradora da C3 e os impactos nos FIDCs.

CNSEG* 
Participação nas reuniões da Comissão de Investimentos. 

Comissão Brasileira de Padronização para Produtos e Serviços Financeiros  
Participação nas reuniões mensais do grupo.

Febraban*
Mantemos diálogo sobre temas e eventos da agenda comum. Fazemos parte do GT 
Indisponibilidade do STR e da Comissão Intersetorial - Sustentabilidade e Meio Ambiente 
da entidade. Em 2016, participamos do Ciab, evento de TI para o setor financeiro, com a 
coordenação de painel sobre cibersegurança. Confira as discussões que tivemos ao longo 
do ano:  

• Implementação do RERCT;
• Análise dos impactos da Instrução Normativa 1.571;
• Decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo relacionadas às cessões  
 de crédito de instituições financeiras para FIDCs;
• Resolução e recuperação de instituições e infraestruturas;
• Novas tecnologias financeiras. 

Fenaprevi*  
• Participação nas discussões sobre as propostas de perguntas  
 e respostas para  composição da cartilha de investimentos da  
 Susep;
• Reuniões para ajustes na classificação dos fundos de   
  previdência. 

Ibracon 
Reuniões entre auditores e administradores fiduciários sobre o 
processo de auditoria de fundos.

Secovi*
Reuniões para discutir melhorias do setor imobiliário.

SMPG
Participação na reunião semestral do grupo de melhores práticas 
internacionais em Helsink, na Finlândia.

*Entidades que participam dos nossos conselhos de autorregulação. 
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Relacionamentos 
Mantemos interações frequentes com órgãos reguladores para discutir aprimoramentos para o mercado. Além disto, estamos sempre em contato com entidades 
congêneres para discussão de agendas em comum e somos membros de diversos fóruns do mercado. 

Confira os principais:

Grupos dos quais participamos

Acaf
Participação no Conselho de Administração e Supervisão 
da Associação dos Apoiadores do Comitê de Aquisições e 
Fusões.

AEF Brasil
Somos mantenedores da entidade, que realiza as ações 
propostas pelo Conef. Entre elas está a expansão do 
programa Educação Financeira nas Escolas para o Ensino 
Médio e o piloto do programa para o Ensino Fundamental.

CCEC  
Coordenação do grupo composto por outras entidades 
certificadoras do mercado de capitais para discutir e 
trocar experiências. Entre os trabalhos de maior relevância 
em 2016 está reunião na qual apresentamos, junto com 
outras entidades, nossas certificações para a Previc, que 
passará  
a utilizá-las.

CNF  
Apresentação sobre a dinâmica do  
Poder Legislativo e os principais assuntos em pauta na 
entidade com enfoque nos mercados financeiro e de 
capitais, dentre eles a regulamentação do art. 192 da 
Constituição Federal.

Codim
Participamos do grupo responsável pela elaboração 
de Pronunciamentos de Orientação (PO) ao Mercado, 
documentos que buscam facilitar a divulgação de 
informações das companhias abertas.

Comitê Executivo do Galgo  
Participação de fórum que acompanha e supervisiona o 
desenvolvimento e o funcionamento do Sistema Galgo, bem 
como discute e define questões vinculadas  à governança.

Nossos relacionamentos internacionais de maior destaque no ano estão nas páginas 31 e 32.



16Iniciativas 2016

Nossos relacionamentos internacionais de maior destaque no ano estão nas páginas 31 e 32.

Relacionamentos 
Mantemos interações frequentes com órgãos reguladores para discutir aprimoramentos para o mercado. Além disto, estamos sempre em contato com entidades 
congêneres para discussão de agendas em comum e somos membros de diversos fóruns do mercado. 

Confira os principais:

Grupos dos quais participamos

Conef
Somos membros do grupo responsável pela direção, supervisão 
e fomento da Estratégia Nacional de Educação Financeira. Em 
maio, participamos da Semana Nacional de Educação Financeira 
com a realização de webinar para disseminar o tema. 

Conselho Brasileiro para o Desenvolvimento 
Sustentável do Mercado
Participamos do fórum, que é uma iniciativa do Climate Bonds 
em parceria com o CEBDS (Conselho Empresarial Brasileiro para 
Desenvolvimento Sustentável). O objetivo do grupo é construir 
um robusto pipeline de oportunidades para os investimentos 
verdes no Brasil, atrair capital em escala e levar o país à liderança 
mundial nos temas climáticos, pós COP-21 (21ª Conferência do 
Clima). 

Conselho Técnico Consultivo do CDP 
Participação no grupo que tem objetivo de auxiliar o CDP 
(Carbon Disclousure Program)
no Brasil e América Latina, a atingir seus objetivos. O CDP é uma 
organização internacional sem fins lucrativos que provê um 
sistema global único para que as empresas e cidades meçam, 
divulguem, gerenciem e compartilhem informações vitais sobre 
o meio ambiente. 

GT Interagentes
Participação no grupo que coordena o debate 
e a elaboração de uma agenda positiva 
que possa colaborar para o aumento da 
competitividade da economia brasileira. 
Em 2016, foi lançado o Código Brasileiro de 
Governança Corporativa.

Planejar
Fazemos parte da diretoria da associação e 
coordenamos a Comissão de Comunicação e 
Marketing, que define diretrizes e acompanha 
a  gestão das ações de marketing e de 
relacionamento com a imprensa.
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Pleitos atendidos

Prorrogação de individualização das 
contas dos não residentes 
Em março, o Banco Central atendeu ao 
nosso pedido quanto à prorrogação de 
prazo para individualização das contas 
dos investidores não residentes no Selic. 
Foi informado que o prazo da desativação 
das contas sintéticas de investidores 
não residentes foi prorrogado para 31 de 
dezembro de e que serão atendidas as 
solicitações de cadastramento em lote de 
clientes e contas.

Incidência de IR sobre ganho de 
capital 
Atendimento de esclarecimento da Receita 
Federal sobre os artigos 1º e 2º da Lei 
13.258, que entra em vigor em 1º de janeiro 
de 2017.  A regra trata da incidência de 
imposto de renda sobre ganho de capital 
em decorrência da alienação de bens e 
direitos. O esclarecimento foi oficializado 
pelo Ato Declaratório Interpretativo 03/16. A 
justificativa é de que qualquer majoração de 
imposto de renda só pode produzir efeitos 
no ano seguinte ao da conversão da Medida 
Provisória 692 em Lei.

Rendimentos e ganhos líquidos  
auferidos no mercado 
A Receita Federal divulgou, em maio, a Instrução 
Normativa 1.637 (alterando a Instrução Normativa 1.585), 
que acatou alguns dos nossos pedidos com ajustes na 
redação da norma. Um deles foi feito no artigo 17, inciso 
II, destacando que a instituição que intermediar recursos 
por conta e ordem é a responsável  pela retenção e 
pelo recolhimento do IR. O outro foi no artigo 21, inciso I, 
alterando o que é considerado desenquadramento do 
fundo ou do clube quando a proporção não ultrapassar o 
limite de 50% do patrimônio líquido.

Manual de preenchimento da e-Financeira 
Desde a publicação da Instrução 1.571 da Receita Federal, 
em julho de 2015, endereçamos nossos questionamentos 
para dar segurança jurídica e prestarmos esclarecimentos  
às instituições financeiras obrigadas a enviar a  
e-Financeira. Alguns de nossos pleitos foram atendidos 
e incluídos no manual de preenchimento: i) o reporte 
de investimento de não residentes para a Resolução 
4.373/15; ii) o reporte de derivativos, em relação  às  
orientações referentes aos valores a serem considerados 
como saldos e rendimentos dos instrumentos de  
derivativos sujeitos a ajustes diários, e, também para 
aqueles não sujeitos a ajustes diários; e iii) a dispensa 
de envio de saldo e resgate das aplicações do FGTS.

Prorrogação de prazo da e-Financeira
A Receita Federal prorrogou o prazo de reporte da  
e-Financeira para fatos ocorridos em dezembro 
de 2015 e no primeiro semestre de 2016. O objetivo 
foi esclarecer alguns entendimentos gerais e 
operacionais com relação às sugestões levantadas 
pelo mercado. As prorrogações atendem a pleito 
encaminhado pela Febraban com nosso apoio. O 
primeiro prazo, referente aos acontecimentos entre 
1º e 31 de dezembro de 2015, passou para até 12 de 
agosto. Antes deveria ser feito até dia 31 de maio. O 
segundo, que se refere a fatos do primeiro semestre 
de 2016, passou para o último dia útil de novembro. 
As novas datas estão na Instrução 1.647 da Receita 
Federal.

Registro de ofertas no convênio  
CVM/ANBIMA
Foi divulgada, em maio, a Instrução CVM 575, 
alteradora da Instrução CVM 471, que estabelece 
as condições para o convênio ANBIMA/CVM para 
procedimento simplificado de registro de ofertas 
públicas. A norma atende a nosso pleito com relação 
ao tratamento a ser dado para a divulgação da 
minuta do prospecto preliminar. O documento deve 
ser disponibilizado na mesma data do pedido de 
registro da oferta junto à CVM.

Propostas e sugestões que enviamos neste e nos anos anteriores que resultaram em aprimoramentos na regulação em 2016.



18Iniciativas 2016

Pleitos atendidos

Atos de conflito de interesse  
Divulgação, em setembro, 
da Instrução CVM 580, que 
altera a Instrução CVM 472, 
incluindo como passíveis de 
aprovação em assembleia 
atos que caracterizem conflito 
de interesses entre o fundo 
imobiliário e o seu consultor 
especializado. Nosso pedido foi 
a inclusão de vedação para que 
o consultor imobiliário de outros 
fundos exerça a atividade de  
representante de cotistas.

Arquivo de Posição 5.0
A Previc utilizará, a partir de 2017, 
a padronização estabelecida no 
Código de Serviços Qualificados 
para receber informações das 
carteiras de fundos de pensão.

A novidade está na Instrução 34,  
publicada em novembro, e atende 
a pedido nosso. Entre os fundos 
que deverão ser enviados neste 
padrão estão: fundos em fundos 
classificados como fundos de 
dívida externa; FIPs; fundos em 
cotas de FIPs; fundos imobiliários; 
FIEEs; FIDCs; fundos em cotas 
de FIDCs e fundos que apliquem 
recursos no exterior.

CNPJ e beneficiário final
Em maio, a Receita Federal publicou a Instrução Normativa 1.634, que dispõe 
sobre o Cadastro Nacional da Pessoa Física, conhecido como CNPJ. Algumas 
de nossas sugestões, enviadas para a Consulta Pública 05/16, foram 
atendidas. Entre elas está a exclusão da necessidade de os fundos locais 
identificarem os beneficiários finais, dado que estes já são cadastrados no 
CNPJ/CPF da própria Receita. Outro pleito atendido foi a implementação de 
ajustes necessários na parte de investidores não residentes, especialmente 
para excluir a identificação de beneficiários finais já dispensados pela própria 
regra e ajustar as informações dos documentos a serem prestadores para 
os demais tipos de investidores. Além disto, foi estendido o prazo de entrada 
em vigor e de implementação da regra.

Informe Mensal de FIDC 
Divulgação, em junho, da Instrução CVM 576, que altera o conteúdo das 
informações exigidas no Informe Mensal de FIDC (Anexo A da Instrução 
CVM 489). A Instrução contemplou nosso pedido de seis meses para 
implementação das alterações – a regra dava como prazo o momento da 
divulgação da norma. A Instrução entrará em vigor em fevereiro de 2017.

Administração de carteiras de valores mobiliários
 A CVM divulgou, em junho, uma deliberação que dispensa os fundos 
exclusivos de tesouraria de seguirem as regras da Instrução CVM 558, que 
trata do exercício profissional de administração de carteiras de valores 
mobiliários. Os fundos de tesouraria são criados pelas instituições 
financeiras para gestão de recursos próprios, sem atividade remunerada 
e sem envolvimento de investidores – o cotista é o próprio banco. Quem 
monitora essas atividades é o Banco Central. 

A deliberação também manteve o entendimento anterior de que as 
seguradoras, resseguradores, entidades abertas de previdência privada 
também estão dispensadas de seguir a norma.

FIP
As novas instruções que modernizam as regras 
dos FIPs foram divulgadas em agosto pela CVM. 
A Instrução CVM 578 passou a regular o produto 
e a Instrução CVM 579 estabeleceu padrões 
contábeis. 
 
Muitas mudanças trazidas pelas normas 
são reflexo de pleitos que encaminhamos. 
Entre eles estão a melhor definição entre as 
responsabilidades do gestor e do administrador; 
a possibilidade de contribuição do gestor no 
processo de avaliação a valor justo das entidades 
de investimento; a possibilidade de investimento 
no exterior; e a extensão do prazo de divulgação 
das demonstrações financeiras. 

Pessoas vinculadas ao intermediário  
das ofertas públicas
Publicação, em setembro, da Instrução CVM 581, 
que altera pontualmente a Instrução CVM 505. A 
regra traz esclarecimentos sobre a negociação 
de valores mobiliários para pessoas vinculadas 
ao intermediário da oferta.  A mudança permite 
que pessoas vinculadas ao intermediário possam 
participar da oferta, nas operações em que o 
intermediário não participe da distribuição dos 
valores mobiliários ofertados publicamente. A 
alteração foi resultado de conversas realizadas 
com a CVM desde 2013. Além desse tema, foi 
encaminhado ofício abrangendo outros assuntos 
como conflitos e aplicabilidade da Instrução no 
processo de distribuição de ofertas públicas.

Propostas e sugestões que enviamos neste e nos anos anteriores que resultaram em aprimoramentos na regulação em 2016.
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Workshop Regularização de Recursos  
no Exterior 
8/abr  Esclarecimento de dúvidas sobre os impactos  
do RERCT (Regime Especial de Regularização Cambial  
e Tributária). 

340 participantes

Agenda Aberta  
30/mar e 27/out  Apresentação das nossas iniciativas 
de educação para colher as opiniões de especialistas  
em educação de financeira. 

69 participantes

Webinar SSM
18/mar Apresentação das novidades e melhorias  
do Sistema de Supervisão de Mercados.

234 participantes

Workshop Novo Sistema Logon 
5/abr Apresentação da nova plataforma e esclarecimento 
de dúvidas dos participantes do Selic.

164 participantes

Eventos
Promovemos mais de 30 eventos para nossos associados, que impactaram cerca de 7 mil pessoas. Confira os maiores:

ANBIMA Debate: Cybersecurity  
7/jun Discussão dos desafios de cybersecurity nos 
mercados financeiro e de capitais. 

130 participantes

Webinar na Semana Enef 
17/mai Apresentação e detalhamento dos principais 
conceitos de planejamento financeiro.

2.420 participantes

Webinares ICVM 558 
26/abr  Apresentação da nova regra  
da CVM. 

22/jun  Esclarecimento das  
principais dúvidas do mercado sobre a norma.

999 participantes



20Iniciativas 2016

Workshop Importância da  
Publicidade como Instrumento 
para a Tomada de Decisão 
1/set  Debate sobre como  
podemos nos comunicar de forma 
criativa em um setor tão regulado 
como o financeiro e influenciar a 
tomada de decisão dos investidores. 

95 participantes

Workshop Sustentabilidade  
e o Engajamento da Gestão  
de Recursos no Brasil 
15/set  Apresentação de pesquisa que 
mediu o engajamento da indústria de 
gestão de recursos nas questões ASG 
– ambiental, social e de governança. 
78 participantes

Webinar sobre Suitability
4/ago Apresentação dos principais 
pontos de atenção para cumprimento 
das regras de suitability dos códigos 
de Fundos, Private, Varejo, Negociação 
de Instrumentos Financeiros  
e Gestão de Patrimônio.  
757 participantes

ANBIMA Debate:  
Macroeconomia   
30/ago Discussão sobre as  
perspectivas para a economia e 
apresentação das previsões para os 
principais indicadores econômicos.  
165 participantes

Eventos
Promovemos mais de 30 eventos para nossos associados, que impactaram cerca de 7 mil pessoas. Confira os maiores:

Posse da Diretoria 2016/2018 
21/jun Cerimônia de apresentação do presidente Robert van Dijk e dos membros  
da Diretoria e despedida da ex-presidente Denise Pavarina.  
403 participantes
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ANBIMA Debate: ICVM 558
27/set Discussão sobre os desafios  
das instituições com o término do 
prazo de adaptação da regra.  
410 participantes

Webinar de Serviços  
Qualificados   
29/set  Apresentação dos principais 
apontamentos da autorregulação e 
do modelo de supervisão. 
120 participantes

Eventos
Promovemos mais de 30 eventos para nossos associados, que impactaram cerca de 7 mil pessoas. Confira os maiores:

Workshop ANBIMA/ABVCAP    
10/nov Discussão das principais 
mudanças na regulação,  
detalhamento das regras da  
autorregulação e apresentação  
de dados da indústria.  
234 participantes

Mesa-redonda sobre  
padronização de debêntures  
23/nov  Debate com emissores e 
membros do GT de Padronização 
para discutir nossas propostas. 

33 participantes

Veja os demais eventos que promovemos:   
Almoço anual com a imprensa - página 38 
Alfi - página 32

Próximos eventos:   
7/dez  Confraternização dos associados no RJ  
14/dez  Confraternização dos associados em SP  

Conferência ANBIMA Cetip de Renda Fixa  
20/set Discussões de medidas para a retomada da economia e para fomento do 
mercado de renda fixa como instrumento para o financiamento de longo prazo. 
414 participantes
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Precificação
Até outubro, foram incluídas 32 séries de debêntures. Com isso, os ativos da  
nossa precificação diária passaram a representar 74% do total de operações no 
mercado secundário. Na calculadora Confere foram incluídas 38 séries,  
totalizando 314 papéis disponíveis para cálculo. 

Mais iniciativas da área estão no Comitê de Precificacão de Ativos, na página 71

Publicações
• Texto para Discussão nº 6

O debate sobre a importância do mercado de 
renda fixa e os rumos do financiamento de  
longo prazo são o tema do sexto número do 
Texto para Discussão. A publicação resume as  
discussões que aconteceram na Conferência 
ANBIMA Cetip de Renda Fixa realizada em  
setembro, em São Paulo.

• IMA Intradiário 12h30
A nova divulgação mostra a variação de carteiras teóricas dos títulos públicos 
com base nos preços obtidos pela média das taxas de compra e venda no 
mercado secundário que apuramos 12h30. 

Junto com o indicador, lançamos a curva de juros intradiária. Com base nas  
informações coletadas, divulgamos uma estimativa da curva referente às 12h30.

• IMA-B 5 P2 e IRF-M P2
Os indicadores oferecem novas opções de referência para carteiras de 
investimento, em especial para os ETFs de renda fixa. Os novos índices contam 
com dispositivo de controle do prazo médio de repactuação (PMR). O mecanismo 
poderá ser ativado nos rebalanceamentos, reduzindo o peso dos títulos mais 
curtos, de forma a manter o índice com prazo médio de repactuação sempre 
acima dos dois anos.

Índices
• IDA IPCA-Infraestrutura
 A evolução das debêntures de infraestrutura no mercado  
 secundário pode ser acompanhada por um novo indicador:  
 o IDA-IPCA Infraestrutura, que nasce como um subíndice do IDA, 

nosso índice de debêntures. Também foi criado o IDA IPCA ex-Infraestrutura, que 
reflete os movimentos das demais debêntures indexadas ao IPCA.

• Debêntures 
Incluímos informações dos negócios no cálculo das taxas indicativas que  
apuramos e divulgamos diariamente. Agora, além das informações coletadas 
junto à amostra de precificadores, são consideradas as taxas provenientes do 
Sistema REUNE – no qual são registradas as informações pós-negociação –  
no cálculo final dos preços. 

Além disto, para buscar preços indicativos mais aderentes aos observados em 
mercado, foi deliberada a incorporação das ofertas firmes de compra e venda das 
corretoras - calls de debêntures -  como um parâmetro adicional de  
ponderação das informações enviadas pelas instituições participantes. 

As  taxas de debêntures indexadas ao IPCA – compra, venda e indicativa – 
passaram a ser coletadas  no formato de pontos sobre as taxas das NTN-B de 
duration mais próxima a série de cada debênture. A divulgação das taxas não 
foi alterada, mas foi disponibilizado o vencimento do título público de referência, 
tornando mais direta a identificação de riscos embutidos na formação de  
preços do papel.

Preços
• Títulos públicos 

Passamos a divulgar diariamente as médias das taxas de 
compra e de venda de fechamento dos títulos públicos. As 
estatísticas tratam do conceito de  taxas de ofertas firmes 
praticadas ou observadas no mercado, servindo como  
referência de negociação destes ativos e contribuindo com 
mais informações sobre o nível de preços e  liquidez no  
mercado secundário.

Informações

$
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Estatísticas
• Mapa dos investimentos de pessoa física

As estatísticas dos segmentos de private banking e de varejo 
foram consolidadas em um único relatório, que traz o retrato de 
investimentos das pessoas físicas no Brasil. A publicação inédita 
tem periodicidade anual, permitindo uma visão integrada do 
segmento de distribuição.

 
• Documentos públicos de CRI, FIDC e fundos imobiliários

A consulta às informações sobre os segmentos de CRI, fundos imobiliários e FIDC 
está mais completa. Todos os documentos públicos agora podem ser acessados. 
Isso envolve regulamento, suplemento, anúncios de início e encerramento da  
distribuição, entre outros. Antes, a consulta não abrangia estes documentos, apenas 
informações cadastrais dos fundos e suas respectivas ofertas (nos casos de fundos 
imobiliários e FIDC) e as séries de CRI.

• Dados de debêntures 
Nosso site debentures.com.br, que oferece acesso às informações sobre 
emissões registradas na Cetip, também conta com novos dados. O Consolidado 
de Debêntures, divulgado mensalmente, traz informações de emissões (volume, 
número, data de registro) divididas por perfil de subscritores, ramo de atividades, 
destinação de recursos, operações que compõem nossos rankings e debêntures 
emitidas nos termos da Lei 12.431. 

Informações

Padronização de escrituras de debêntures
Em 2016, o foco do Grupo de Trabalho de Padronização de Debêntures foi a  
divulgação do modelo proposto entre os associados e empresas emissoras. 
Realizamos reuniões individuais com emissoras de debêntures em todo o país 
e uma mesa-redonda com emissores no dia 23 de novembro. O fórum, que tem 
caráter permanente, também realizou encontros periódicos, com o objetivo de 
debater as sugestões recebidas de aprimoramentos ao modelo de escritura.

Legislação
Com as mudanças na regulação dos nossos mercados, atualizamos 
22 súmulas de legislação, que trazem a íntegra das regras vigentes 
sobre cada assunto. Confira:

Também foram atualizados os guias tributário, de debêntures e de investidor não 
residente. 

Os novos Informes de Legislação, com resumos das novidades da regulação para 
produtos e participantes, trataram dos temas: IR sobre ganhos de capitais, IOF, 
planos de recuperação, LCA e investidor-anjo. Passaram por atualização os informes 
sobre Basileia III e financiamento de longo prazo. 

• Normas e Limites de Basileia
• Instrumentos de Captação Bancária
• Operações Compromissadas
• Regras de Conduta para Intermediários
• Títulos de Crédito Imobiliário
• DI – Depósitos Interfinanceiros
• Fundos de Investimento Imobiliário
• FIEE e FIP
•  Fundos de Investimento
• Prevenção à Lavagem de Dinheiro
• Limites Operacionais
• Investimentos de Não Residentes
• Notas Promissórias e Export Notes
• Ofertas de Valores Mobiliários
• Entidades Abertas de Previdência Complementar,  
 Seguradoras, PGBL e VGBL 
• Entidades Fechadas de Previdência Complementar 
• Recolhimento Compulsório
• Captação de Recursos no Exterior
• SPB 
• Operações de Swap e Derivativos de Crédito
• Títulos do Agronegócio
• Títulos/Operações de Crédito
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Pesquisa de Sustentabilidade  
Realizamos pesquisa com assets para identificar o grau de engajamento de questões ambientais, sociais e de governança corporativa, conhecidas como ASG, nas avaliações  
de risco de seus investimentos. Quase 70% das instituições da amostra afirmaram considerar questões ASG nas análises dos ativos. A prática é mais disseminada entre as  
instituições de grande porte e concentra-se nos ativos de renda variável. A pesquisa foi conduzida pelo GT Sustentabilidade, que reúne gestoras associadas para troca de  
experiências e maior engajamento do segmento no tema.

Confira os principais dados:

Informações
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Código Brasileiro de Governança Corporativa   
Foi lançado, em novembro, Código Brasileiro de Governança Corporativa para 
Companhias Abertas. O objetivo do documento é minimizar fatores críticos para 
a decisão de investimento e, portanto, para a atração de capitais necessários ao 
crescimento do país. O código é uma criação coletiva do GT Interagentes, grupo 
do qual fazemos parte junto com dez entidades do mercado de capitais.

Ainda em 2016, o grupo lançou o Guia Educativo – Insider Trading.  
O documento tem como objetivo esclarecer o que é permitido e o que é considerado ilícito no 
mercado, sempre com exemplos práticos de situações reais.  

Materiais de referência 
A publicação de guias e manuais que orientem as instituições e as auxiliem no dia-a-dia constitui parte da nossa missão de trabalhar por um mercado mais forte  
e sustentável. Esse documentos servem como recomendações, sem a pretensão de esgotar o tema em questão. 

Veja abaixo os materiais lançados em 2016:

Governança de precificação  
Com o objetivo de dar mais transparência ao nosso processo de apuração 
de taxas e preços de títulos públicos e debêntures, descrevemos novas 
práticas e também procedimentos já adotados por nós para a coleta, o 
tratamento e a divulgação dos dados que disponibilizamos ao mercado. 
O resultado está na forma de dois documentos: o Guia para Prestação de 
Informações, que estabelece parâmetros pelos quais as instituições que 
nos fornecem dados devem se orientar no momento da precificação dos 
ativos  e  envio dos dados; e o Manual ANBIMA de Processos para Apuração 
de Taxas e Preços, que descreve nossas práticas e procedimentos internos 
para determinação de taxas e  preços. Os materiais têm como público-alvo 
os usuários das informações e, especialmente, as instituições – bancos, 
gestoras de recursos, corretoras e distribuidoras – que nos enviam 
diariamente as taxas de compra, venda e indicativas de títulos públicos  
e de debêntures.

Guia de Cibersegurança  
As instituições ganharam um guia 
com práticas efetivas para orientá-las 
na implementação de um programa 
de segurança cibernética. O Guia de 
Cibersegurança, lançado em agosto, está 
em linha com o que vem sendo feito no 
mundo todo: reguladores e autorreguladores 
passaram a dar maior atenção ao tema, 
já que os ataques cibernéticos são uma 
ameaça aos mercados.

Guia para Prestação de  
Informações 
• Regras gerais 
 • Formação das taxas  
  solicitadas; 
 • Horários de envio  
  e de referência;
 • Estrutura de controle.  
• Formulário para identificação  
 dos profissionais responsáveis  
 pela precificação
• Formulário para identificação  
 de ativos da instituição

O que você encontra: Manual ANBIMA de  
Processos para Apuração  
de Taxas e Preços 
• Objetivo e práticas gerais
• Amostra das instituições  
 contribuidoras
• Padrões de elegibilidade  
 dos ativos
• Cálculo e disseminação  
 das taxas
• Monitoramento e revisão  
 das amostras
• Comunicação com as  
 instituições contribuidoras 
• Estrutura de controle

As iniciativas descritas no guia não constituem uma 
lista única e exaustiva de recomendações sobre 
cibersegurança. O objetivo é servir como referência para 
os responsáveis pela implementação dessas políticas nas 
instituições e para a educação das equipes. Recentemente, 
o documento ganhou uma versão em inglês. 
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Patrocínios
Nossa política de apoio e de patrocínio tem por objetivo colaborar com projetos que tenham propósitos alinhados aos nossos, ou seja, disseminar conhecimento  
e contribuir para o fortalecimento dos mercados financeiro e de capitais. Há alguns anos também utilizamos os recursos captados por meio da Lei 5.553 para projetos  
culturais que acreditamos serem capazes de enriquecer nossa sociedade.
 

Confira as iniciativas:

37º Congresso Brasileiro dos  
Fundos de Pensão da Abrapp 
Fomos um dos patrocinadores do evento 
da Abrapp, que aconteceu em setembro, 
em Florianópolis. Durante o Congresso, 
realizamos a palestra técnica “Mercado 
secundário de debêntures: liquidez, 
precificação e volatilidade”. A discussão 
reuniu mais de 147 pessoas.

Livro CVM 40 anos   
Junto com a BM&FBovespa  
patrocinamos o livro comemorativo 
aos 40 anos da CVM. Intitulado  
“A história da CVM pelo olhar de seus 
ex-presidentes”, a publicação traz 
depoimentos dos executivos que  
comandaram a autarquia nessas 
 quatro décadas. O livro conta a 
história da CVM em duas partes: os 
primeiros vinte anos, que foram a 
fase de implantação e afirmação 
da autarquia; e a segunda fase, de 
consolidação e evolução do órgão 
regulador, acompanhando as  
transformações pelas quais o país 
passou nos campos político,  
institucional e econômico.

O lançamento está previsto para 
dezembro durante a Conferência  
de Ciências Comportamentais e  
Educação do Investidor da CVM, no 
Rio de Janeiro.

Lei de Incentivo à Cultura  
Mais de 600 crianças da rede pública de ensino e de comunidades do Rio de Janeiro 
assistiram à peça “O Maestro Provisório” com o nosso patrocínio, por meio da  
Lei 5.553, que institui no município do Rio de Janeiro o incentivo fiscal de ISS em 
benefício da produção de projetos culturais.

Idealizada pela orquestra Johann Sebastian Rio, a obra mistura clássicos de  
Beethoven e de Vivaldi com músicas de roda e sucessos do mundo pop. O objetivo 
foi apresentar a música clássica para as crianças de forma lúdica e divertida.



27Iniciativas 2016

Patrocínios
Nossa política de apoio e de patrocínio tem por objetivo colaborar com projetos que tenham propósitos alinhados aos nossos, ou seja, disseminar conhecimento  
e contribuir para o fortalecimento dos mercados financeiro e de capitais. Há alguns anos também utilizamos os recursos captados por meio da Lei 5.553 para projetos  
culturais que acreditamos serem capazes de enriquecer nossa sociedade.
 

Confira as iniciativas:

• Seminário COE: impactos da nova regulamentação  
 e oportunidades de negócios

• 2ª Conferência Abrasca e CDP: mudanças climáticas  
 e o mercado de capitais

• Seminário Abrasca: esclarecendo a ECF e a ECD,   
 seus impactos contábeis e fiscais

• Workshop Liderança Ambiental CDP & Pangea

• 4th Annual Latin America Ethics Summit

• 6ª Conferência Brasileira de Contabilidade  
 e Auditoria Independente

• CIAB Febraban 2016: Congresso e Exposição  
 de Tecnologia da Informação das Instituições  
 Financeiras

• 18º Encontro Nacional de RI e Mercado de Capitais

• Seminário Apimec: poupança previdenciária  
 financiando o mercado produtivo

• Congresso ABVCAP 2016

• Seminário Abrapp: o desafio da gestão  
 de investimentos dos fundos de pensão

• 6º Encontro Abrasca e Ibracon: contabilidade  
 e auditoria para companhias abertas e sociedades  
 de grande porte

• Workshop Capital Aberto: impulso às debêntures

• 3º Encontro Abrasca de Direito das  
 Companhias Abertas

• 17º Congresso do IBGC Governança Corporativa:   
 essência e aparência 

• Seminário Febraban sobre Agronegócios

Apoios institucionais  
Também oferecemos apoio para eventos de mercado, que sejam de interesse dos associados: Confira todos:

• Encontro com Investidores: GT Empresas  
 Pioneiras

• Seminário Abdib Soluções para Expansão  
 da Infraestrutura no Brasil

• XIII Seminário Internacional CPC: normas contábeis  
 internacionais

• Fórum Amec de Investidores 2016

• 16ª Congresso Nacional de Previdência  
 da Aneprem

• ANBIMA Day no Insper:  vamos debater sobre  
mercados financeiros e de capitais?

• 18º Prêmio Abrasca: melhor relatório  
 anual de 2015

• Prêmio Ibef Golden Tombstone
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Atendimentos
Até o mês de outubro, realizamos mais de 21 mil atendimentos 
telefônicos e 23 mil por e-mail para esclarecer dúvidas sobre as 
certificações e cursos. Além disto, contamos com uma central de 

atendimento eletrônico que recebeu mais de 80 mil chamadas,  
a maioria delas para saber os resultados das provas.

Novos conteúdos nas certificações  
Novos temas foram inseridos nas provas de certificação. Com isso, mudamos  
os Programas Detalhados, documentos que listam os assuntos que caem nos  
exames. As mudanças englobam as certificações CPA-10, CPA-20 e CEA. Veja  
os principais destaques: 

Certificações para dirigentes de fundos de pensão 
Nossas certificações foram reconhecidas pela Previc para habilitar os dirigentes  
de fundos de pensão. Para os cargos de administrador estatutário tecnicamente  
qualificado (conhecidos como AETQ), diretor de investimentos e demais  
responsáveis por aplicação de recursos, a Previc aceitará profissionais com CPA-20, 
CEA e CGA. Para os demais membros da diretoria executiva e dos conselhos  
deliberativo e fiscal serão válidos os certificados CPA-10, CPA-20, CEA e CGA. 

Certificados 
Até o final de outubro, 27.149 
profissionais obtiveram alguma 
de nossas certificações  
(CPA- 10, CPA-20, CEA e CGA). 
Ao todo, são mais de 436 mil  
certificações emitidas desde 
2002. Veja a distribuição dos 
novos certificados por região:

Relatórios de Certificações
Produzimos dois relatórios com informações do 
universo das certificações. A edição do primeiro 
semestre desvendou os bastidores da certificação e 
mostrou os temas que têm os maiores e os menores 
índices de aprovação. O segundo relatório analisa os 
motivos que levam os profissionais a não renovarem 
suas certificações e o perfil dos profissionais  
aprovados que não trabalham no mercado financeiro.

Certificação e educação continuada 

CPA-10 
• Previdência complementar  
 (PGBL e VGBL)
• Peso dos temas rebalanceado  
 com maior ênfase em ética,  
 regulação e API

CPA-20 
• Previdência complementar  
 (PGBL e VGBL)
• COE
• Finanças pessoais e  
 comportamentais
• Peso dos temas rebalanceado  
 com maior ênfase em ética,  
 regulação e API

CEA 
• Previdência complementar  
 (PGBL e VGBL)
• Código de Varejo
• COE
• FGC
• Índices de bolsa de valores  
 no exterior

2.935

5.287
15.623

2.381

923



29Iniciativas 2016

Resultado provisório 
Começamos a disponibilizar o resultado ao final de todas as  
provas. Estamos chamando a iniciativa de “resultado provisório”. 
Em até cinco dias, os candidatos à CPA-10 e à CPA-20 recebem  
o resultado final por e-mail. Aqueles que prestaram a CEA  
e CGA recebem em até quinze dias.  

Certificação e educação continuada 

Centros de testes 
Revisamos a rede de centro de testes que aplicam nossas provas. A iniciativa  
considerou demanda, localização, qualidade e acessibilidade destes locais.

Mais iniciativas da área estão no Comitê de Certificacão, na página 67

Cursos
Fortalecemos nossa posição na oferta de cursos online. Uma das novidades foi o 
lançamento do curso de atualização da CPA-20, possibilitando que profissionais 
renovem a certificação sem a necessidade de nova prova. Outra mudança é  
possibilidade de profissionais sem vínculo com instituições financeiras também  
se atualizem por meio do curso CPA-10 ou CPA-20. Confira outros cursos que  
lançamos ao longo do ano:

• Formação de profissionais para o varejo alta renda
• Compliance e participantes do mercado
• Introdução à gestão de risco e performance
• Produtos de renda fixa, renda variável e derivativos
• Tributação

Até outubro, 1.680 alunos fizeram nossos cursos, 94% a mais que 
o mesmo período no ano anterior.

%

Mídias sociais 
Boa parte da audiência de nossas redes sociais vem de profissionais certificados. 
Pensando nisso, criamos selos para que estas pessoas possam compartilhar suas 
conquistas no Facebook e no Linked In, nesse último caso adicionando o título em 
seu currículo. Até o momento, mais 2,8 mil pessoas já compartilharam.
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Como Investir em Você    
No fechamento do primeiro semestre de 2016, o curso Como Investir em Você 
tinha mais de 15 mil inscritos e 5,2 mil aprovados. Além de alunos do Complexo 
Educacional FMU|FIAM|FAAM e do Instituto Mauá de Tecnologia, as parcerias 
chegaram também aos alunos de quatro outras instituições: Cruzeiro do Sul 
Educacional, ESPM, PUC Campinas e Uninove. No segundo semestre, novas 
turmas foram abertas e contam com mais de 15 mil inscritos. O conteúdo 
do curso aborda questões relacionadas à organização pessoal, à forma de 

ganhar e de gastar dinheiro, noções básicas de investimentos e ainda possibilita que o participante 
termine o curso com seu próprio planejamento financeiro em mãos.  

Estratégia de comunicação/informações ao investidor   
Realizamos um diagnóstico do site Como Investir para avaliar gaps e oportunidades. Identificamos 
o ambiente digital ideal para a comunicação com os investidores. Definida esta plataforma, 
iniciamos o desenvolvimento do novo Como Investir, que será mais dinâmico e integrado às mídias 
sociais. O projeto, que terá continuidade em 2017, inclui a criação de uma nova identidade visual e o 
lançamento de um novo portal. 

Central de Informações do Investidor Brasileiro    
A Central será um ambiente online que reunirá 
informações e dados sobre o investidor brasileiro, 
oriundos de pesquisas, análises, estudos realizados por 
empresas ou pessoas físicas de todo o país. O próprio 
autor do estudo poderá cadastrar sua informação 
na plataforma, que será aberta para consulta dos 
interessados. Em 2016 foi realizado o planejamento dos 
aspectos técnicos, o desenvolvimento do ambiente da 
central e os testes de funcionamento da ferramenta, que 
deverá ser lançada no primeiro semestre de 2017. 

Conheça as informações do 
investidor que estarão na 
central:
• Sociodemográficas 
• Hábitos de poupança 
• Processo decisório 
• Aspectos culturais 
• Comportamento social

Educação de investidores

Prêmio ANBIMA de Mercado de Capitais   
A categoria mestrado e doutorado do prêmio, realizado em 
parceria com o Instituto de Política Econômica Casa das Garças, 
chegou à 12ª edição. Desde o início, a premiação já distribuiu  
R$ 670 mil aos 39 vencedores, que produziram estudos 
e análises aprofundadas sobre o mercado de capitais, 
contribuindo para ampliação da bibliografia do setor.

Mais iniciativas da área estão no Comitê de Educação  
de Investidores, na página 69
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Atuação internacional
As discussões regulatórias ao redor do mundo fazem parte da nossa agenda de trabalho. Participamos ativamente dos trabalhos conduzidos na Iosco (Organização 
Internacional das Comissões de Valores), exercendo a presidência do AMCC (Comitê Consultivo de Membros Afiliados) e integrando o board da entidade. No Brasil, 
temos um fórum específico para tratar dos impactos da regulação internacional no mercado local: o GTRI (Grupo Técnico de Regulação Internacional). Assim podemos 
nos antecipar aos assuntos regulatórios que estão em discussão lá fora.

Confira nossas principais atividades no ano:

Frente Iosco 

Educação  

Reeleição para presidência do AMCC    
O superintendente-geral,  José Carlos 
Doherty, foi reeleito  presidente do AMCC  
da Iosco. Este é o terceiro mandato de 
Doherty à frente do comitê: ele assumiu  
o grupo em 2012 e foi reconduzido ao  
cargo em 2014.

Reunião e treinamento do AMCC     
Quando: setembro
Onde: Chicago, Estados Unidos
Debate sobre novas questões regulatórias 
associadas às tecnologias financeiras,  
segurança cibernética e propostas de  
autoridades internacionais para tratar 
possíveis vulnerabilidades associadas à 
indústria de fundos. No treinamento,  
foram compartilhadas experiências sobre 
segurança cibernética e supervisão. 

Conferência Anual da Iosco e reunião do AMCC    
Quando: maio
Onde: Lima, Peru
Discussão sobre a evolução dos mercados e a participação da Iosco na agenda 
regulatória internacional. Na reunião do AMCC, foram realizadas duas  
mesas-redondas: a primeira tratou de mecanismos de circuit breakers. A segunda 
girou em torno da utilização de novas tecnologias, com debates sobre utilização  
de ferramentas digitais no varejo e sobre inovações do blockchain.  

Simpósio Global sobre Resiliência Financeira ao  
Longo da Vida da OCDE   
Quando: abril   
Onde: Amsterdã, Holanda 
Apresentação em evento da OCDE (Organização para Cooperação Econômica e  
Desenvolvimento) sobre como promover o uso responsável do crédito entre os jovens.

Jornadas de Educação Financeira da Associação de  
Bancos Privados do Equador   
Quando: novembro   
Onde: Quito, Equador 
Apresentação sobre o modelo brasileiro de alianças no setor público e privado para 
educação financeira. 

Reuniões de diretoria da Iosco   
Quando: fevereiro e outubro
Onde: Madri, Espanha e Hong Kong, China
Avaliação dos trabalhos em andamento e discussão dos temas na pauta da entidade 
como fragilidades da indústria de gestão e resolução de infraestruturas, além de 
prioridades para o próximo ano.
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Participação em pesquisas e consultas    
O mercado de capitais brasileiro fez parte de levantamento internacional do Comitê  
de Riscos Emergentes da Iosco sobre inovação tecnológica, realizado em maio. 
Membros do segmento de fundos local também participaram da segunda edição  
da pesquisa ICI/AMCC sobre cibersegurança na indústria de gestão, finalizada em  
setembro. Ainda nesse mês, foi também enviada resposta à consulta do FSB  
(Conselho de Estabilidade Financeira) propondo recomendação para tratar  
vulnerabilidades estruturais da indústria de gestão. 

Representação  

Eleição para diretoria da Fiafin   
O superintendente-geral, José Carlos Doherty, foi eleito um dos diretores da Fiafin 
(Federação Iberoamericana de Fundos de Investimento) em junho. Ele terá o mandato  
de dois anos, renovável por mais dois. Sua suplente é Tatiana Itikawa, gerente de 
Representação de Fundos e de Serviços Qualificados.

Atuação internacional
Nossa atuação internacional tem fortalecido a representação da indústria de fundos nos principais fóruns internacionais do segmento. Participamos de inúmeros  
encontros para troca de informações e experiências. Também representamos o mercado brasileiro na resposta a pesquisas e consulta internacionais importantes  
nas áreas de gestão e de tecnologia.

Confira nossas principais interações no ano:

Sessão de Debates Alfi      
Quando: maio e junho   
Onde: Rio de Janeiro e São Paulo, Brasil 
Discussão em evento da Alfi (Associação de 
Fundos de Investimento de Luxemburgo) 
sobre a estrutura e o atual estágio de 
desenvolvimento da regulamentação de 
fundos em Luxemburgo.  

Luxemburgo: o parceiro do Brasil no  
mercado financeiro internacional      
Quando: junho   
Onde: Rio de Janeiro e São Paulo, Brasil 
Apresentação das oportunidades que o centro 
financeiro de Luxemburgo oferece. Doherty  
mostrou o panorama atual da indústria brasileira  
de fundos e Eduardo Penido, do Comitê de Fundos 
de Renda Fixa & Multimercado, falou sobre o  
impacto das novas tecnologias digitais..

Reunião Anual IIFA      
Quando: outubro   
Onde: Osaka, Japão
Participação em painel em evento da IIFA 
(Associação Internacional de Fundos de 
Investimento) sobre cibersegurança, com 
apresentação sobre a inserção da  
indústria de fundos brasileira no tema o 
recém-lançado Guia de Cibersegurança.  10ª Reunião da Fiafin   

Quando: junho   
Onde: Buenos Aires, Argentina 
Discussão sobre desenvolvimento regional das indústrias de fundos.

2º Congresso Argentino de Fundos de Investimento   
Quando: junho   
Onde: Buenos Aires, Argentina 
Apresentação de Doherty, sobre nosso mercado de capitais e os números  
da indústria de fundos.
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Autorregulação
Atualização das regras dos códigos  

Ao longo do ano, atualizamos algumas regras dos códigos de autorregulação e melhores práticas. A intenção é acompanhar o dinamismo dos mercados e garantir aderência 
ao que acontece no dia-a-dia das instituições. Confira as principais mudanças: 

Serviços Qualificados
• Divisão do capítulo de custódia em duas seções: custódia para 
 investidores e custódia para emissores, incluindo regras para a   
 guarda física dos ativos cartulares;
• Inclusão de capítulo exclusivo para o serviço de escrituração de ativos;
• Inclusão de anexo com regras específicas para a custódia de FIDCs;
• Divulgação de regra sobre a utilização do Arquivo de Posição 5.0,   
 esclarecendo que deve ser usada a versão disponibilizada em  
 nosso site – atualizada em maio e outubro.

Private Banking
• Divulgação de novas regras para envio de informações para nossa   
 base de dados. 

Varejo
• Inclusão da comercialização dos produtos para 
   pessoa jurídica (não qualificada) na autorregulação;
• Definição de regras para a contratação e controle 
  das atividades dos agentes autônomos;
• Inclusão de exigências de publicidade, de 
 divulgação dos produtos e de API no código –  
 antes estavam em diretrizes específicas.

Certificação
• Atualização da CPA-10 e da CPA-20 por meio de curso que   
disponibilizamos; 
• Formalização do afastamento imediato dos profissionais sem   
certificação ou com certificação vencida;
• Inclusão da necessidade de controle formal dos funcionários   
certificados nas instituições. 

Ofertas Públicas
• Inclusão das ofertas públicas de ações com esforços restritos na autorregulação;
• Criação de memorando para ofertas de ações com esforços restritos. O documento 
    traz informações mínimas para o investidor;
• Criação de nova seção sobre operações vinculadas no prospecto com  
 informações como: quantia total das operações, prazo, taxa de juros, indexador, 
    entre outras. 

Fundos
• Inclusão de procedimentos de gestão de risco;
• Ampliação da política de seleção de prestadores de serviços dos fundos;
• Atualização da metodologia de provisão de perdas sobre direitos creditórios;
• Divulgação de regras para situações de transferência de fundos  
 desenquadrados e com desenquadramentos passivos;
• Atualização das regras para marcação de mercado. 
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Autorregulação

Convênio ABVCAP
Em maio, nosso convênio com a ABVCAP para a autorregulação 
de FIPs e FIEEs foi aditado a fim de promover melhorias na base 
de dados destes produtos e na governança da parceria.  
Confira o que mudou:

Base de dados
• Desenvolvimento de ferramenta para automatizar  
 a transferência de informações;
• Aperfeiçoamento nos procedimentos de envio de dados; 
• Aprimoramento nas regras de confidencialidade.

Governança
• Estabelecimento de reuniões periódicas para discussões  
 de procedimentos operacionais;
• Formalização em ata e reporte das reuniões para o conselho  
 e para a comissão.  

As duas associações também mantiveram cinco temas que 
deverão ser discutidos e incluídos no código futuramente. 
São eles: descrição da equipe-chave do gestor; padrão dos 
relatórios periódicos; controladoria e custódia; distribuição de 
cotas; responsabilidades dos administradores e do gestor. 

Regimento interno
O funcionamento das comissões e dos conselhos de 
autorregulação foi formalizado em um regimento interno, em 
vigor desde março. A política orienta o trabalho desses fóruns 
com regras como, por exemplo, de organização do calendário de 
reuniões, de prazo mínimo para a convocação, de confirmação 
dos encontros, entre outras. O objetivo é tornar o processo de 
autorregulação ainda mais transparente. 

SSM 
Novo módulo
O SSM (Sistema de Supervisão 
de Mercados) ganhou um 
novo módulo exclusivo para 
membros das comissões e dos 
conselhos. O objetivo foi permitir 
uma comunicação mais ágil, 
transparente e, principalmente, 
mais segura, além de possibilitar 
que os membros tenham uma 
participação ainda mais próxima 
das atividades de supervisão.

Confira os recursos do novo 
módulo:

• Visualização do calendário de  
 reuniões com sincronização  
 automática com o Outlook; 
• Acesso às informações que  
 antecedem cada reunião como  
 pauta e materiais – com senha  
 individual por usuário, 
 garantindo confidencialidade; 
• Acesso ao histórico das  
 reuniões com a visualização  
 dos materiais do encontro;
• Acompanhamento do  
 percentual de participação nas  
 reuniões;
• Assinaturas de termo de  
 posse.

 
Pesquisa
Em 2016, o SSM completou um ano de operação com ampla 
aceitação de seus usuários. Em pesquisa realizada , 93% dos 
entrevistados avaliaram positivamente o sistema. Eles 
reconheceram a praticidade, a facilidade e a segurança oferecidas 
pela plataforma.

As perguntas foram respondidas por representantes de 107 
instituições. Uma das idéias dizia respeito às funcionalidades 
de cada módulo e à interface. Nesse quesito, o sistema foi bem 
avaliado por 77% das pessoas. Além disto, 92% dos usuários 
disseram que a utilização do sistema eletrônico facilitou a troca de 
informação, o controle de pendências e a segurança do processo 
de supervisão.

A pesquisa também buscou entender a percepção dos usuários em 
relação ao novo método de adesão aos nossos códigos, que agora 
também é feito pelo SSM. Em uma escala de 1 a 5, os participantes 
avaliaram em 4,27 a facilidade para envio dos documentos e em 4,11 
a agilidade para realização do pedido de adesão.

Iniciativas da Supervisão

Avaliação geral 

 Excelente
 Muito bom 
 Bom
 Médio
 Ruim

53,3%
29,5%

10,5%
6,7%

0%
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Conselho de Fundos  
de Investimento   
Demosthenes Pinho Neto 
Luciane Ribeiro

Conselho de Mercado  
de Capitais   
Renato Ejnisman 
Aguinaldo Barbieri

Conselho de Certificação   
Luiz Sorge 
Marcelo Luis Orticelli

Comitê de Indicadores 
de Mercado  
Vinicius Albernaz 
Vago

Comitê de Private  
Banking  
João Albino Winkelmann  
Maria Eugênia Lopez

Comitê de Gestores  
de Patrimônio   
Richard Ziliotto  
Renata Silveira

Comitê de Produtos  
Financeiros Imobiliários   
Reinaldo Lacerda  
Carlos Martins 

Comitê de Fundos de  
Investimento de  
Renda Fixa&Multimercado  
Carlos Ambrósio  
Tatiana Grecco

Organismos
Alguns dos nossos fóruns trocaram de lideranças em 2016. No caso dos comitês, o processo ocorre sempre após a posse da nova Diretoria, o que aconteceu em maio. O 
intuito é estabelecer novos canais de comunicação com o corpo diretivo da entidade. Os membros das comissões e os conselhos são renovados sempre a cada dois anos. 

Confira abaixo as atuais lideranças de todos os organismos:

MUDANÇAS DE LIDERANÇA

Comitê de Finanças  
Corporativas   
Sérgio Goldstein  
Mauro Tukiyama

Comissão de Private  
Banking   
Rogério Pessoa 
Juliana Labaki Paguetti

Conselho de Varejo  
Márcio Hamilton  
Frederico Ferrari 

Comissão de Varejo   
Fábio Garcia 
Daniel Boures Sandoval

Comitê de Precificação  
de Ativos   
Guilherme Andrade de Sá 
Flávio Mattos de Almeida

Comitê de Assuntos de  
Tesouraria  
Ricardo Nuno Gonçalves  
Roberto de Jesus Paris  

Comitê de Serviços Qualificados 
Stephan Krajcer  
Luis Claudio de Freitas Coelho Pereira

Comitê de Fundos de  
Investimento em Ações 
Jorge Ricca  
João Emílio
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Comitê de Certificação   
Rodrigo Ayub  
Vago

Comitê de Assuntos  
Jurídicos   
Rui Alves 
Daniel Pastore 

Comitê de Representação  
do Selic 
James Kennedy  
Pedro Sá

Comitê de Assuntos Fiscais  
e Contábeis  
Renata Robazzi 
Patrícia Martil 

Comitê de Acompanhamento 
Macroeconômico  
Marcelo Carvalho 
Fernando Honorato

Comissão de Gestão  
de Patrimônio   
Thiago Fernandes de Castro 
Alexandre da Rocha Braga

Comissão de FIP/FIEE  
Ronaldo Hirata  
Geofrey Cleaver

Conselho de Private Banking 
Flávio Souza 
João Albino Winkelmann

Conselho de Negociação de 
Instrumentos Financeiros    
Cassiano Scarpelli  
Saša Markus

Conselho de FIP/FIEE     
Luiz Chrysostomo 
Francisco Sanchez

Organismos
Alguns dos nossos fóruns trocaram de lideranças em 2016. No caso dos comitês, o processo ocorre sempre após a posse da nova Diretoria, o que aconteceu em maio. O 
intuito é estabelecer novos canais de comunicação com o corpo diretivo da entidade. Os membros das comissões e os conselhos são renovados sempre a cada dois anos. 

Confira abaixo as atuais lideranças de todos os organismos:

SEM MUDANÇA DE LIDERANÇA

Comitê de Distribuição  
de Produtos no Varejo   
Vago  
Claudio Sanches 

Comitê de Mercado 
Fernando Aguiar 
Sylvio Fleury 

Comitê de Compliance 
Ricardo Döllinger 
Vago

Comissão de Fundos  
de Investimento  
Carlos André 
Ricardo Mizukawa

Comitê de Produtos de  
Tesouraria 
André Gailey 
Luis Kondic 

Comitê de Educação de  
Investidores 
Aquiles Mosca 
Martin Iglesias

Comitê de FIDC 
Ricardo Mizukawa
Bruno Amadei 

Comissão de Serviços  
Qualificados   
Mariana Cardoso  
Luis Claudio Pereira

Comissão de Negociação de 
Instrumentos Financeiros   
Marcio Bonfiglioli  
Guilherme Andrade de Sá

Comissão de Mercado  
de Capitais   
Ricardo Corradi Leoni  
Ana Lúcia Fernandes Sertic

Conselho de Serviços  
Qualificados    
André Bernardino  
Ricardo Soares

Conselho de Gestão  
de Patrimônio 
Eduardo Gomes de Almeida 
José Eduardo Nepomuceno Martins

Comissão de Certificação   
Marcos Aurélio Evangelista Paz 
Vera Lúcia Pimentel 
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Comunicação

Novo portal  
Desenvolvemos nosso novo portal ao longo do 
ano. Com uma navegação mais amigável e intuitiva, 
o endereço permitirá acesso aos conteúdos por 
mercados (fundos de investimento, mercado de 
capitais, renda fixa, distribuição e preços e índices) ou 
por compromisso (representar, autorregular, informar 
e educar). Essa divisão direcionará as informações 
de acordo com os nossos públicos de interesse e 
facilitará a busca por dados. Outra novidade é que a 
apresentação institucional ganhará versões em inglês e 
em espanhol. O lançamento acontecerá ainda em 2016.

Site exclusivo do associado   
Endereço com informações restritas aos  
associados: dados de índices, taxas de  
debêntures, resumo das legislações do  
mercado, entre outros.

199 média de visitantes por mês até 
outubro
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Comunicação
Imprensa  
Temos várias formas de interação  
com a imprensa com o intuito de levar 
nossos posicionamentos institucionais  
e divulgar informações técnicas,  
estatísticas e outros dados que  
produzimos. Acompanhe o balanço  
de ações realizadas este ano: 
 

Solicitações de dados

Entrevistas 

Encontros de  
relacionamento

Calls com jornalistas

Releases

Workshops com 
a imprensa

9

2

7

80

110

55

Visitas   

40 encontros com 
instituições associadas

ANBIMA Debate   
Inauguramos uma série de eventos  
exclusiva para os associados. O objetivo  
é promover discussões de temas atuais 
para disseminação de conhecimento e 
troca de ideias, especialmente para os 
profissionais que não participam dos 
nossos comitês. Nesse ano foram três 
edições: sobre cybersecurity, Instrução 
CVM 558 e cenário macroeconômico. Os 
encontros acontecem presencialmente, 
sempre com transmissão online. Ao  
todo, participaram 705 associados. 

Facebook      

19.341 curtidas 
191 posts

848 mil alcance total  
dos posts

Twitter       

253 tweets

YouTube      

732 inscritos no canal 
15 vídeos

14.038 visualizações

233% de crescimento  
com relação ao ano  
passado

Encontro com Bloomberg 
sobre macroeconomia      
Quando: março

ANBIMA Debate:  
Macroeconomia com participação 
do Valor Econômico      
Quando: agosto
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Gestão interna 

 

Reformas 
Ao longo do ano, nossos escritórios passaram por reformas. No 
Rio, otimizamos todo espaço com mudanças desde o carpete 
das salas de reuniões até toda a área das estações de trabalho. 

Em São Paulo, otimizamos as áreas da superintendência-geral, da Supervisão da 
Certificação e criamos novas estações de trabalho para a  Assessoria Jurídica.  
Atualmente, estamos em obras para melhorar a área do meeting e ampliar as  
estações de trabalho da área de Tecnologia. A previsão é que tudo seja finalizado  
até dezembro. 

Avaliação de desempenho
Nosso programa de avaliação dos funcionários passou por ajustes. As mudanças 
buscaram alinhar nossas práticas ao mercado. Entre as alterações estão a maior  
frequência de feedbacks dos gestores, a maior relação entre as metas e a  
remuneração variável e o envolvimento dos gestores no processo de  
desenvolvimento dos funcionários. 

Desenvolvimento de lideranças 
Preparamos quatro oficinas de desenvolvimento para as lideranças do Selic.
O programa abordou os temas: mapeamento de perfis da liderança e equipes,  
como lidar com a diversidade de perfis, feedback e resolução de conflitos.

Trilha de carreira  
Desenvolvemos trilhas para os funcionários do Selic.  
O objetivo foi mapear e oferecer informações que auxiliem  
os colaboradores no desenvolvimento de suas carreiras.

Curso de educação financeira 
Disponibilizamos para os colaboradores o curso online Planeje  
sua Liberdade, que faz parte do projeto Como Investir em Você.  
O objetivo foi aproximar e conscientizar todos de questões  
relacionadas a planejamento, finanças pessoais, consumo e  
investimento. Aqueles que concluíram o curso no período de  
um mês ganharam uma consulta com um CFP.

ANBIMA + Sustentável: programa voluntariado   
Iniciamos mais uma etapa da campanha ANBIMA + Sustentável. Os colaboradores 
contribuíram com duas instituições: a Cruzada do Menor, no Rio, e o Projeto Casulo, 
em São Paulo. As ações aconteceram em outubro, mês das crianças. Além de  
promovermos atividades recreativas, colaboramos com a pintura de uma quadra,  
que as crianças usam diariamente. Tivemos a participação de 110 voluntários,  
incluindo familiares e amigos dos colaboradores!  
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Novo Sistema Logon   
Em setembro, foi lançado o novo Sistema de Autenticação e Controle de Acesso  
do Selic, conhecido como Logon. A adoção de um modelo de controle de acesso  
baseado em perfis, a criação da figura do gestor de acesso e a possibilidade de  
um usuário atuar por outro participante estão entre as principais melhorias do 
sistema, que conta atualmente com mais de 3 mil usuários cadastrados. A nova 
versão é um marco no processo de modernização do Selic e dos seus módulos  
complementares, oferecendo maior flexibilidade e segurança no acesso às  
funcionalidades dos sistemas.

Troca de storages  
Foram substituídos os dispositivos 
de  armazenamento de informações, 
chamados storages, com o objetivo de 
garantir os requisitos de desempenho 
e disponibilidade do Selic.
 
Os novos equipamentos estão em 
funcionamento desde julho no  
ambiente de produção. Todo o  
processo ocorreu sem qualquer  
impacto ou interrupção das  
operações realizadas no Selic.  
Os equipamentos estarão ativos 
pelos próximos seis anos.

Selic

Sistema Extratos 
No segundo semestre, está prevista uma 
nova versão do sistema Extratos. 

Além da organização das informações  
e de mudanças visuais, provenientes da  
reformulação da identidade visual do  
Selic, cuja primeira iniciativa foi o  
lançamento do novo portal, novos dados 
serão incorporados ao documento. Entre 
eles estão o CNPJ/CPF do participante 
ou cliente, e da contraparte, o número de 
controle do STR e o código Isin do título. 
Outra novidade é a rastreabilidade dos 
dados. Por exemplo, se o documento 
exibir uma operação de retorno de  
compromisso, o extrato informará, 
também, o número da operação que 
originou aquele compromisso. Para não 
causar impactos, os extratos gerados no 
formato de arquivo texto (.csv), utilizados 
em sistemas legados dos participantes 
do mercado, não sofrerão alterações.

Desde 1979, temos um convênio com o Banco Central para a operacionalização do Selic, sistema responsável por processar a emissão, o resgate, o pagamento  
de juros e a custódia dos títulos que fazem parte da dívida pública. Confira  as principais iniciativas em 2016:

Novo portal  
Em março, foi lançado um novo portal na RTM. A iniciativa fez parte do projeto de  
reformulação da identidade visual do Selic, que contempla atualização tecnológica  
e melhoria no acesso às informações. 

Individualização de contas  
Em atendimento ao disposto no  
Regulamento Anexo 1 da Resolução 
4.373, de 29 de setembro de 2014,  
o Banco Central determinou a  
individualização das contas de todos 
os investidores não residentes no Selic. 
Atualmente, há um significativo volume 
financeiro em títulos custodiados em 
contas coletivas de clientes, sendo 
que a identificação dos investidores 
e de seus respectivos saldos está 
registrada apenas na escrituração 
dos participantes custodiantes.                 

Para agilizar o processo, foi 
desenvolvida uma funcionalidade 
para criação de clientes e contas 
por meio de arquivo enviado pelo 
participante custodiante. Além disso, 
o Selic aperfeiçoou a funcionalidade 
de transferência de arquivos, 
disponível na IOS, aumentando em 
dez vezes a quantidade máxima de 
comandos por arquivo transferido. 
O objetivo é que no início de 2017 
todos os investidores não residentes 
já estejam identificados em contas 
individualizadas.
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 O Instituto BRAiN (Brasil Investimentos & Negócios), entidade da qual somos 
associados, iniciou o mapeamento e identificação de entraves para investimentos 
estrangeiros por fundos de pensão. Foram levantadas as principais instituições globais, 
suas políticas de investimentos e eventuais restrições a aplicações no mercado 
brasileiro. A partir desse diagnóstico, serão traçadas propostas para diminuir as 
barreiras para a entrada desses recursos. Em 2016 também foi dada continuidade 
ao Projeto Integração da América Latina, baseado em duas linhas de ação: criação de 
LDRs (recibos de depósito latino-americanos) e desenvolvimento de um passaporte 
de fundos para a América Latina. No ano, foi realizada uma série de ações para 
contribuir com a retomada da confiança dos agentes internacionais. Entre elas 
estavam 19 reuniões com mais de 130 investidores em Nova York. 

  A RTM, empresa de tecnologia da qual somos acionistas junto com a Cetip, lançou 
o Programa de Inovação Conecta RTM. O objetivo é proporcionar um ambiente para 
colaboração e troca de experiências, estimular o empreendedorismo e criar um 
ecossistema cooperativo. A ideia é que essa união enriqueça e agilize o processo de 
concepção e desenvolvimento desoluções de tecnologia para o mercado financeiro. 
Foram realizadas seis iniciativas como parte do programa, entre elas parcerias com 
as aceleradoras Darwin em Florianópolis e StartupFarm em São Paulo, realização da 
Conferência Blockchain e a participação da RTM como especialista em Telecom/TI na 
vertical Conectividade da Acate (Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia).

Empresas ligadas

 O ano de 2016 marcou a criação da Galgo S.A., empresa independente que administra 
o Sistema Galgo, solução que padroniza e centraliza a transferência de informações 
de fundos de investimento e de carteiras administradas, de maneira ágil e confiável.  
A plataforma tem 61 clientes. Além dos serviços já prestados, começou a ser utilizado 
o registro simplificado de fundos estruturados. Ao todo, o sistema tinha até o final 
de outubro 12.200 fundos registrados, contando fundos regulados pela ICVM 555, 
estruturados e outros. No mesmo período, o volume de transações atingiu 8,9 
milhões. Deste total, 97% foram provenientes do uso do serviço de PL/Cota. 

 O IBCPF (Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros) passou por 
um reposicionamento de marca e desde novembro se chama Planejar – Associação 
Brasileira de Planejadores Financeiros. Somos associados sêniores da entidade, 
que é a responsável pela Certificação CFP no Brasil. Em 2016, foram realizadas três 
provas, totalizando 2.731 inscritos, volume 32% maior do que o registrado em 2015. 
Ao todo, 605 profissionais conquistaram a certificação, somando 2.944 profissionais 
CFP no Brasil. Em maio, a Planejar participou ativamente da Semana Nacional de  
Educação Financeira, com 57 eventos em 23 cidades, atingindo mais de 3 mil pessoas. 
Ao longo do ano também foram realizados webinares e eventos de educação  
continuada para profissionais, com destaque para o primeiro fórum no país para 
discussão de fintech em planejamento financeiro.  
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