
 

 

 
 

CONSELHO DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS DA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE 

INVESTIMENTO NO VAREJO  

 

 

PARECER DE ORIENTAÇÃO N.º 01, DE 01 DE Julho DE 2015. 

Esclarecimentos acerca do processo de suitability para produtos 

automáticos. 

 

O Conselho de Regulação e Melhores Práticas da Atividade de Distribuição de Produtos de Investimento 

no Varejo, no exercício das atribuições a ele conferidas pelo Código ANBIMA de Regulação e Melhores 

Práticas para a Distribuição de Produtos de Investimento no Varejo (“Código”), em reunião realizada em 

01 de Julho de 2015.  

 

Considerando:  

A necessidade de aplicação do processo para verificação da adequação dos investimentos aos 

investidores, conforme o artigo 14 do Código e as Diretrizes de API Varejo, anexas à Deliberação 06 do 

Conselho (“Processo de API”), bem como as características específicas dos produtos automáticos. 

 

Esclarece:  

Que a aplicação do Processo de API não será obrigatória para produtos de aplicação e resgate 

automáticos destinados, exclusivamente, aos correntistas da instituição (“Produtos Automáticos”), desde 

que tais produtos não tenham como base um valor mobiliário. Para os Produtos Automáticos que tenham 

como base um fundo de investimento ou uma operação compromissada com lastro em debêntures 

emitidas por instituições do mesmo conglomerado, será admitido um processo simplificado de API, com 

base nos 02 seguintes itens: 

a. Simplificação do procedimento de verificação da adequação do produto ao perfil do cliente, através de 

assinatura de termo constante do Anexo I desse parecer de orientação;  

b. Verificação da adequação do produto ao perfil do cliente em momento distinto do preconizado pelas 

Diretrizes de API Varejo, anexas à Deliberação 06, que passa a ocorrer uma única vez quando da abertura 

da conta corrente ou no momento em que o cliente solicitar. 



 

 

Essa simplificação não concorre com o processo estabelecido pelas Diretrizes de API, quando o cliente 

decidir por fazer um investimento. Ou seja, mesmo que o cliente tenha aderido a um produto de 

aplicação automática e passado pelo processo simplificado, ao decidir fazer qualquer outro investimento, 

quando aplicável, necessariamente passará pelo Processo de API.  

Importante notar que, caso a instituição faça a opção de não aplicar o Processo de API estabelecido pela 

Deliberação 06 para os Produtos Automáticos, tais produtos deverão ser excluídos do portfólio de 

investimentos do cliente, de forma a não criar uma percepção de que o portfólio estaria mais 

conservador do que realmente se apresenta. 

Serão entendidos como Produtos Automáticos aqueles que possuem a funcionalidade de aplicação 

automática, conforme saldo disponível na conta corrente do cliente da instituição e resgate automático, 

caso esse cliente venha debitar sua conta.  

Para fins desse Parecer de Orientação, apenas serão admitidos Produtos Automáticos que impliquem 

baixo risco de mercado e liquidez e, quando aplicável, risco de crédito privado apenas da instituição 

financeira mantenedora da conta corrente do cliente ou de outra instituição participante do seu 

conglomerado financeiro. 

Este Parecer de Orientação entra em vigor na data de sua publicação.  

       São Paulo, 01 de Julho de 2015.  

 

Carlos Massaru Takahashi 

Presidente do Conselho de Regulação e Melhores Práticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I  

Termo para Produtos Automáticos  

O Cliente declara que:  

(i) está ciente de que tais aplicações têm perfil de risco conservador, liquidez diária e buscam maior 

eficiência na gestão de suas disponibilidades de curto prazo mantidas em conta corrente; 

(ii) concorda com a realização de tais aplicações, por:  

a. atenderem aos seus objetivos;  

b. terem seu saldo disponível a qualquer momento; e  

(iii) está ciente de que tais aplicações não são consideradas para avaliar a adequação da sua carteira de 

investimentos ao seu perfil de investidor.  

As declarações acima são prestadas por prazo indeterminado, sendo facultado ao cliente cancelar este 

Contrato/Produto a qualquer momento. 


