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Introdução: a crise de 2008-9 e a necessidade de reforma regulatória 

A eclosão da crise internacional de 2008-9, que teve como epicentro o mercado de crédito 
imobiliário americano, trouxe à tona uma série de vulnerabilidades do sistema financeiro global. 
Após duas décadas de desregulação, intensa globalização e introdução/difusão de inovações 
financeiras, os principais sistemas financeiros (portanto, não só o americano, mas também os das 
principais economias europeias e asiáticas) revelaram a fragilidade financeira que crescia pari passu 
a seu desenvolvimento. 

O diagnóstico é referendado pelo G20 – grupo que reúne os líderes das 20 maiores 
economias, desenvolvidas e emergentes, do mundo –, que assumiu o papel de liderança e 
coordenação da agenda de reformas do pós-crise: 

Durante um período de forte crescimento global, com fluxos de capital em 
ascensão e estabilidade prolongada no início desta década, os participantes do 
mercado buscaram retornos mais elevados sem adequada avaliação dos riscos 
e falharam em adotar os procedimentos apropriados de monitoramento. [...] 
Os formuladores de políticas, reguladores e supervisores de alguns países 
desenvolvidos não avaliaram adequadamente os riscos que se criavam nos 
mercados financeiros e o ritmo da inovação financeira e também não levaram 
em consideração as implicações sistêmicas de ações de regulamentação 
nacionais.1 

Refletindo esta interpretação sobre o debacle global, o G20 definiu como uma das ações 
fundamentais a implementação de uma profunda reforma com o objetivo de fortalecer os mercados 
financeiros e os regimes de regulação, revertendo o processo de desregulamentação iniciado na 
década de 1980. Não uma reforma promovida apenas em nível local, pelos reguladores nacionais, 
mas uma mudança que refletisse o processo de globalização pelo qual passaram esses mercados, 
com caráter internacional, com vistas a harmonizar os diferentes regimes regulatórios adotados nas 
jurisdições2. 

Consequentemente, a partir da designação do G20, fóruns/órgãos multilaterais, como o 
Comitê de Estabilidade Financeira (FSB), o Comitê de Basileia sobre Supervisão Bancária (BCBS), o 
Comitê de Sistemas de Liquidação e Pagamentos (CPSS) e a Organização Internacional das Comissões 
de Valores Mobiliários (IOSCO), ganharam destacada relevância no processo de revisão das regras, 
padrões e princípios que servem de norte aos reguladores de cada país/região. 

                                                           
1
 G20. (2008). Declaração da Cúpula de Líderes do G20 após o encontro de Washington DC, em 15 de novembro de 2008. 

Disponível em: http://www.g20.utoronto.ca/2008/2008declaration1115-br.html.  
2
 “Regulação é em primeiro lugar responsabilidade dos reguladores nacionais que constituem a primeira linha de defesa 

contra a instabilidade do mercado. No entanto, nossos mercados financeiros são globais em seu escopo, 
consequentemente, a intensificação da cooperação internacional entre os reguladores e o aprimoramento das normas 
internacionais, quando necessário e sua implementação consistente são necessários para proteger contra 
desenvolvimentos transnacionais, regionais e globais adversos, impactando a estabilidade financeira internacional.” 
(G20, 2008). 

http://www.g20.utoronto.ca/2008/2008declaration1115-br.html
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O trabalho realizado por esses organismos teve como referência o Plano de Ação acordado 
no G20 (2008), que se baseou no fortalecimento da transparência e responsabilidade, no 
aprimoramento da regulação, na promoção da integridade dos mercados, reforçando a cooperação 
internacional e reformando as instituições financeiras internacionais pós-Bretton Woods. Em meio a 
esse contexto, múltiplas frentes de reforma foram abertas, envolvendo diferentes mercados, ativos, 
atividades, operações e instituições.  

 

A reforma em foco: derivativos de balcão, infraestruturas de mercado e Basileia III 

Dentre estas múltiplas frentes, destacam-se, devido a seu alcance e profundidade, a reforma 
do mercado de derivativos de balcão, a atualização dos princípios para infraestruturas de mercado e 
o novo arcabouço de regulação bancária, sintetizado no Acordo de Basileia III. 

A primeira dessas mudanças busca alterar profundamente as características do mercado de 
derivativos, marcado pela realização de operações bilaterais, fora de mercados regulamentados, 
especialmente, nos principais centros financeiros. O G20, a partir dos encontros de Pittsburgh, em 
2009, e Cannes, em 2011, definiu cinco principais pilares de reforma: registro obrigatório, liquidação 
em contraparte central, negociação eletrônica e em Bolsa dos contratos, requerimentos mais 
rigorosos de capital e requerimentos de margem (estes, incluídos em 2011). 

Com o objetivo de ampliar a transparência desse segmento e municiar as autoridades de 
capacidade de supervisão de mercado, o registro de todas as operações com derivativos passou a 
ser obrigatório, dando visibilidade às contrapartes, às características das operações e à conduta das 
instituições.  Além disso, a mudança pode ser associada à originação de um novo tipo de 
infraestrutura de mercado: os repositórios de negócios ou sistemas de registro (trade repositories), 
responsáveis por coletar as informações mencionadas e disponibiliza-las aos responsáveis pela 
supervisão. 

Em sequência, com o objetivo de mitigar o risco de contraparte incorrido pelos participantes 
de mercado e, da mesma forma, reforçar a transparência de mercado, acordou-se a introdução de 
requerimentos de liquidação de alguns contratos, mais padronizados, em contrapartes centrais. Tal 
medida vem acompanhada de um esforço no sentido da padronização dos derivativos e em suas 
formas contratuais, com a promoção da negociação em ambientes eletrônicos, de modo a prover 
maior liquidez a alguns contratos. Há que se notar que, com a reforma, as bolsas e contrapartes 
centrais passarão a concentrar um número muito maior de contratos e um volume 
significativamente maior de operações, portanto, concentrando também muito mais risco do que na 
situação vigente no período pré-reforma.  

Por fim, os dois últimos pilares fixam requerimentos de capital e requerimentos de margem – 
medida inédita – mais rigorosos para derivativos não liquidados em contrapartes centrais. Tais 
exigências funcionam como um misto de instrumentos de regulação prudencial e de mecanismos de 
incentivo, como forma de garantir que os objetivos do segundo pilar sejam efetivamente 
alcançados. 
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O FSB ficou responsável por desenvolver os princípios de reforma a serem seguidos pelos 
reguladores locais/regionais3, abarcando, particularmente, os dois primeiros pilares, enquanto BCBS 
e IOSCO foram encarregados de estabelecer os padrões para os requerimentos adicionais de capital 
e margem. 

Considerando o novo contexto de operação das infraestruturas de mercado, com a 
concentração das operações e de um nível muito superior de risco em bolsas e contrapartes 
centrais, foi necessário revisitar alguns dos princípios que deveriam orientar essas entidades. Em 
especial, devido à condição de relevância sistêmica destas infraestruturas, fez-se necessário reforçar 
os padrões para gerenciamento de risco a serem adotados. Adicionalmente, com a criação da figura 
dos sistemas de registro, foi necessário estabelecer as bases para a constituição e operação destas 
infraestruturas. Nesse contexto, a dupla CPSS-IOSCO divulgou, em 2012, um novo conjunto de 
Princípios para Infraestruturas de Mercado Financeiro (PIMF), atualizando os dispositivos que 
orientam a regulação dessas instituições. 

 Complementarmente, a regulação bancária, através de Basileia III4, passou a tratar a questão 
da exposição das instituições financeiras aos derivativos e às infraestruturas de mercado de forma 
muito mais rigorosa. O novo acordo, além de introduzir novos padrões para liquidez e alavancagem, 
refina os requerimentos de capital de modo a tratar de forma mais apropriada o risco de 
contraparte originado nas operações bilaterais com contratos derivativos (através do ajuste para 
variação da qualidade creditícia da contraparte (CVA)) e nas operações intermediadas por 
contrapartes centrais, reconhecendo o risco que essas entidades irão concentrar no contexto pós-
reforma.  

Adicionalmente, é importante mencionar a inter-relação entre os requerimentos de Basileia 
III e os PIMF: como forma de desincentivar que as instituições financeiras se exponham a 
infraestruturas de mercado que não empreguem, dentre outros elementos, padrões apropriados de 
gerenciamento de risco, o BCBS associou as exigências de capital à adequação das infraestruturas 
aos PIMF, “penalizando” as instituições que operassem com entidades que não os seguissem. 

No caso, para fins de cálculo dos requerimentos de capital, o fator de ponderação pelo risco 
incidente sobre as exposições a contrapartes centrais (CCPs) que seguem os PIMF seria de apenas 
2%5, devendo, no caso daquelas que não operam de acordo com os PIM, reproduzir os fatores das 
exposições específicas (podendo variar entre 0% e 100%, porém, via de regra, assumindo o valor 

                                                           
3
 Financial Stability Board (FSB). (2010). Report on Implementing OTC Derivatives Market Reforms. Disponível em: 

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_101025.pdf. 
4
 Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). (2011). Basel III: A global regulatory framework for more resilient 

banks and banking systems (revised June 2011). Disponível em: http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf.  
5
 Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). (2012). Capital requirements for bank exposures to central 

counterparties. Disponível em: http://www.bis.org/publ/bcbs227.pdf.  
Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). (2013). Capital treatment of bank exposures to central counterparties. 
Consultative Document. Disponível em: http://www.bis.org/publ/bcbs253.pdf. 

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_101025.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs227.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs253.pdf
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limite de 100%). Ainda, para CCPs não qualificadas, por assim dizer, o fator de ponderação aplicável 
a seus fundos de garantia de liquidação atinge o valor de 1.250%6. 

 

A adoção da “tríplice” reforma nos EUA e na Europa e seu impacto transfronteiriço 

 A teia de mudanças descrita acima aponta para a tentativa de criar um arcabouço regulatório 
harmonizado globalmente para o mercado de derivativos, englobando (i) as características e 
condições de compensação dos contratos, (ii) a resiliência das infraestruturas de mercado envolvidas 
e (iii) a adequada capitalização/colateralização das instituições atuantes nesse segmento. Essa 
“tríplice” reforma é acompanhada também da criação de mecanismos e arranjos que reforçam a 
capacidade de supervisão das autoridades, ampliando também o controle destas sobre os 
participantes de mercado e as operações nele cursadas. 

Nos Estados Unidos, essas mudanças foram incorporadas, basicamente, na Lei Dodd-Frank, 
promulgada em 2010, que reforma o sistema financeiro americano em diversos aspectos. O Título 
VII da Lei, referente à transparência e responsabilidade dos mercados financeiros, implementa, 
através do Subtítulo A, os elementos básicos da regulação do mercado de derivativos de balcão 
(swaps) acordados no âmbito do G20. 

As seções 727-729 tratam do registro das operações, ao passo que a seção 723 se dedica às 
condições de compensação dos contratos e a seção 736 dos requerimentos de margem7. Esses 
elementos foram complementados por uma série de regras editadas pelas agências reguladoras 
americanas – CFTC e SEC –, definindo os aspectos mais específicos dos requerimentos. 
Adicionalmente, as regras relativas aos requerimentos adicionais de capital foram incorporadas pela 
tríade OCC-FED-FDIC no arcabouço de Basileia III adotado nos EUA8. 

Em seu turno, a seção 722(d) da Lei Dodd-Frank alterou a Lei do Mercado de Commodities 
norte-americana (Commodity Exchange Act) e incluiu a seção 2(i), que estende, e simultaneamente 
limita, o perímetro de influência dos reguladores americanos: segundo este dispositivo as provisões 
relacionadas ao mercado de swaps não devem se aplicar a atividades que ocorram no exterior, a 
menos que estas atividades possuam uma “conexão direta e significativa com atividades nos, ou 
com efeitos sobre os, negócios dos EUA” ou sejam conduzidas de modo a transgredir as regras 
americanas, contornando-as . 

                                                           
6
 Usualmente, as CCPs aderentes aos PIMFs são referidas nas regulações como qualifying CCPs (QCCPs). A obtenção 

desse status, entretanto, difere conforme a jurisdição: não obstante o Comitê de Basileia ter estabelecido um critério 
para a caracterização de uma QCCP, cada jurisdição adota, para fins das suas regras de requerimento de capital, um 
critério próprio, que pode possuir especificidades, por exemplo, quanto à forma de se atribuir e atestar a qualificação e 
ao tratamento de CCPs estrangeiras. 
7
 111

th
 Congress of the United States of America. (2010) Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. 

Disponível em: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-111hr4173enr/pdf/BILLS-111hr4173enr.pdf.  
8
 Department of the Treasury – Office of the Comptroller of the Currency (OCC); Federal Reserve System (FED); Federal 

Deposit Insurance Corporation (FDIC). (2012). Regulatory Capital Rules: Standardized Approach for Risk-Weighted Assets; 
Market Discipline and Disclosure Requirements. Disponível em http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-08-30/pdf/2012-
17010.pdf.  

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-111hr4173enr/pdf/BILLS-111hr4173enr.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-08-30/pdf/2012-17010.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-08-30/pdf/2012-17010.pdf
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Por um lado, o dispositivo abre espaço para estender a autoridade regulatória da SEC e CFTC 
sobre operações que ocorram no exterior – desde que tenham conexões com o mercado americano 
–, enquanto, por outro lado, limita esta autoridade às atividades que exerçam impactos, 
efetivamente, naquele mercado. Assim, os novos requerimentos aplicáveis às instituições 
americanas, bem como às operações com swaps realizadas nos EUA, também o são no caso de 
instituições e atividades situadas e realizadas no exterior. 

No intuito de esclarecer a aplicação desses requerimentos, em julho de 2012, a CFTC 
publicou, para consulta, uma proposta de “aplicação transfronteiriça da regulação do mercado de 
swaps”. Reconhecendo as dificuldades de uma plena harmonização regulatória entre diferentes 
jurisdições e o novo mandato das autoridades americanas, a regra da CFCT – e, posteriormente, a 
regra da SEC – incorporou ferramentas e critérios de comparabilidade entre os diferentes 
arcabouços regulatórios que utilizaram como referência o conceito de substituted compliance ou 
“observância substitutiva” (em livre tradução). 

Tal conceito implica uma abordagem específica para o tratamento das diferenças regulatórias 
entre as jurisdições, cuja aplicabilidade depende de quatro elementos: (i) o local de domicílio da 
contraparte, (ii) a sua relação com as contrapartes americanas ou U.S. persons (se é uma subsidiária, 
filial etc.), (iii) o local onde o contrato derivativo é celebrado e (iv) a origem da garantia dos 
contratos (se está situada numa U.S. person ou não). Mais que isso, a própria viabilização do arranjo 
de observância substitutiva, tal como consta na proposta, dependeria de uma análise detalhada de 
equivalência entre as normas de cada país, com base nos objetivos específicos a serem perseguidos 
por cada requerimento. 

Uma série de questionamentos se seguiu à publicação dessa proposta, esboçando uma 
preocupação generalizada, tanto da parte do mercado como dos reguladores, em relação à 
duplicação de exigências regulatórias, violação da legislação de sigilo de informações de clientes e 
mesmo incerteza jurídica para negociar com contrapartes situadas nos EUA. Após cerca de um ano 
de discussões, a CFTC publicou, em julho de 2013, uma versão final da regra de aplicação 
transfronteiriça, que, contudo, não dirimiu todas as preocupações relativas à harmonização 
regulatória9. Ilustração deste fato é a discussão sobre a negociação eletrônica dos contratos e a 
necessidade de registro dos sistemas de negociação estrangeiros como swap execution facilities 
(SEFs), que tomou conta dos noticiários no primeiro trimestre de 201410. 

Já na Europa, a reforma do mercado de derivativos foi implementada a partir da edição da 
Regulação Europeia de Infraestruturas de Mercado (EMIR) e da Regulação de Requerimentos de 
Capital (CRR), editada como parte do pacote da Diretiva de Requerimentos de Capital IV (CRD IV). A 
EMIR é ainda complementada pelos padrões técnicos regulatórios definidos pela Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) – e referendados pela Comissão Europeia 

                                                           
9
 O mesmo vale para a regra da SEC, que regula os security-based swaps. 

10
 ANBIMA (2014) “Negociação eletrônica de derivativos gera embate entre autoridades europeias e americanas”. Radar 

ANBIMA nº 9. Disponível em: http://portal.anbima.com.br/informacoes-
tecnicas/estudos/radar/Documents/201404_radar.pdf#page=4. 

http://portal.anbima.com.br/informacoes-tecnicas/estudos/radar/Documents/201404_radar.pdf#page=4
http://portal.anbima.com.br/informacoes-tecnicas/estudos/radar/Documents/201404_radar.pdf#page=4
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e o Parlamento Europeu – que tratam do registro de todas as posições com derivativos, da 
liquidação centralizada de derivativos de balcão, da mitigação de risco no caso de derivativos 
liquidados fora de contrapartes centrais e dos requerimentos para as CCPs em relação a todas as 
classes de ativos. 

Da mesma forma que as regras americanas, as regras do mercado de derivativos da União 
Europeia se aplicam tanto aos participantes do mercado europeus como aos estrangeiros. A EMIR 
estabelece, por exemplo, que, “em função da natureza global dos mercados financeiros, a ESMA 
deve ser diretamente responsável por reconhecer contrapartes centrais estabelecidas em outros 
países e assim permiti-las a fornecer serviços de compensação dentro da União Europeia, desde que 
a Comissão Europeia tenha reconhecido o arcabouço legal e de supervisão deste outro país como 
equivalente ao arcabouço da União Europeia”. Mais que isso, as regras da referida Regulação se 
aplicam, notadamente, aos contratos que possuem efeitos “diretos, substanciais e previsíveis” 
dentro da União Europeia, quais sejam, os contratos que possuem garantia de contrapartes 
financeiras europeias e aqueles pactuados através de filiais (branches) europeias de entidades 
financeiras estrangeiras11. 

Como já adiantado no parágrafo anterior, no contexto europeu, o arranjo de regulação 
previsto pela EMIR se refere ao reconhecimento da equivalência do arcabouço regulatório de uma 
terceira jurisdição em comparação ao europeu: caso os objetivos regulatórios almejados possam ser 
considerados compatíveis, os requerimentos da jurisdição estrangeira são tidos como suficientes 
para cumprir com as regras europeias, permitindo às entidades e contrapartes que operam no 
estrangeiro observar tão somente as regras do regulador local. Há que se notar a diferença desse 
mecanismo para o adotado nos EUA, que prevê uma abordagem mais granular, caso a caso. 

 

Um exemplo material: a questão da qualificação das contrapartes centrais 

O Artigo 25 da EMIR estabelece que tanto CCPs europeias como estrangeiras devem ser 
avaliadas formalmente pela ESMA para ofertar serviços de compensação centralizada no perímetro 
europeu. No caso de CCPs estrangeiras que forneçam esses serviços a instituições europeias, o que, 
segundo a definição que consta na Diretiva, inclui filiais estrangeiras de instituições europeias, a 
Regulação exige a aplicação da CCP para o reconhecimento da ESMA. Entretanto, o reconhecimento 
de uma CCP estrangeira pela ESMA requer primeiro que a Comissão Europeia classifique o 
arcabouço regulatório da jurisdição onde essa CCP opera como “equivalente” à EMIR, baseado na 
robustez do ambiente legal e regulatório que governa a operação das CCPs. 

Ou seja, efetivamente, arranjos de cooperação entre a ESMA e as autoridades competentes 
estrangeiras cujos arcabouços regulatórios tenham sido reconhecidos como equivalentes precisam 

                                                           
11

 European Commission (2014). Commission Delegated Regulation (EU) No 285/2014 with regard to regulatory technical 
standards on direct, substantial and foreseeable effect of contracts within the Union and to prevent the evasion of rules 
and obligations. Disponível em: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:085:0001:0003:EN:PDF. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:085:0001:0003:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:085:0001:0003:EN:PDF
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estar estabelecidos para o propósito do reconhecimento. Nesse contexto, onde as firmas europeias 
operarem através de uma filial (branch), a associação, na qualidade de membro, a CCPs estrangeiras 
que não sejam capazes ou não desejem realizar a aplicação para o reconhecimento precisarão ser 
encerradas e essas CCPs serão consideradas CCPs não qualificadas. 

A CRR, complementar à CRD IV, determina requerimentos de capital que ligam o conceito de 
contraparte central qualificada (QCCP) para fins de apuração dos requerimentos de capital com o 
reconhecimento estabelecido na EMIR. Reproduzindo os requerimentos de Basileia III, as regras da 
CRR fornecem um favorável fator de ponderação pelo risco de 2% às exposições dos bancos às CCPs 
quando classificadas como qualificadas. Quando uma CCP for considerada não qualificada, este fator 
irá variar, podendo atingir o valor de até 100%, conforme o tipo de exposição, podendo alcançar até 
1.250% no caso da exposição ao fundo de garantia de liquidação. 

Isso significa que qualquer exposição de uma subsidiária de uma instituição europeia constituída 
localmente a uma CCP não qualificada será, quando o capital for computado em bases consolidadas, 
extremamente consumidora de capital para a instituição em questão, colocando as operações dessa 
instituição nessa jurisdição em risco. Tal efeito poderá gerar uma fragmentação de mercado 
relevante, implicando a realocação tanto das operações de uma instituição europeia com 
contrapartes de um terceiro país, como das operações de um estrangeiro dentro da União Europeia, 
para os mercados locais. 

Ou seja, o impacto total desse problema de harmonização nas atividades de instituições 
europeias no Brasil pode ser consideravelmente punitivo e pode até resultar em empresas tendo de 
se retirar de determinados segmentos de mercado e fechando linhas inteiras de negócios, 
reduzindo, dramaticamente a presença dessas instituições no país. 

O mesmo ocorre no caso americano. A qualificação das CCPs – financial market utilities – 
depende de uma série de regras específicas, notadamente, a previsão de requerimentos de 
colateralização total e diária das contrapartes das CCPs, a apresentação de uma condição de 
resiliência financeira e a observância de regras aderentes aos padrões internacionais – 
nomeadamente, os PIMFs da dupla CPSS-IOSCO. 

Ainda, no caso de CCPs estrangeiras, as autoridades americanas consideram, além dos 
elementos anteriores, a supervisão da autoridade nacional de supervisão em sua jurisdição e o 
atendimento ou superação dos padrões de gerenciamento de riscos estabelecidos sob as leis locais 
similares aos padrões norte-americanos e consistentes com os padrões internacionais de 
gerenciamento de risco para CCPs definidos nos PFMIs. Além disso, essas infraestruturas devem 
prover aos bancos e ao regulador norte-americanos os parâmetros necessários para o cálculo de 
capital requerido. 

Em outras palavras, as contrapartes centrais poderão ser classificadas como QCCPs a depender 
de seu atendimento aos PIMF e outros critérios específicos, observando-se que nos EUA cabe a cada 
instituição realizar sua análise de cada CCP e justifica-la perante as autoridades americanas (OCC-
FED-FDIC). Nesse contexto, a não classificação como QCCP no âmbito dos Estados Unidos pode 
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implicar, da mesma forma que na Europa, uma situação extremamente consumidora de capital para 
as instituições e engendrar uma fragmentação de mercado relevante. 

 

 

A Importância da Harmonização na Regulação do Mercado de Derivativos de Balcão 

 O exemplo mencionado ilustra a relevância que a harmonização regulatória exerce na 
regulação do mercado de derivativos – embora o extrapole e seja aplicável a qualquer outro 
segmento. Essa parece, de fato, ser a principal questão quando tratamos deste segmento, vide a 
importância atribuída por reguladores e organismos multilaterais ao tema: a própria IOSCO criou 
uma força-tarefa dedicada ao assunto, conforme estabelecido em comunicado de abril de 201312; o 
Grupo de Reguladores de Derivativos de Balcão (ODRG) também publicou, em 31/3/14, comunicado 
dedicado exclusivamente ao tema13.  

 Para nos atermos ao exemplo da qualificação das contrapartes centrais, podemos associar 
uma série de efeitos positivos à adoção de arranjos de harmonização regulatória que permitam a 
qualificação das infraestruturas de mercado brasileiras segundo as regulações americana e europeia. 
Tal qualificação: 

 Permite que as infraestruturas de mercado forneçam serviços de liquidação/registro às 
instituições estrangeiras, implicando o acesso dessas instituições ao mercado brasileiro; 

 Com isso, amplia-se a capacidade de supervisão das autoridades brasileiras sobre essas 
operações e instituições, dado que as mesmas também geram impactos em solo brasileiro; 

 Permite às instituições financeiras locais, tanto as de origem nacional como as que possuem 
matrizes estrangeiras, em especial, nos EUA e Europa, e estrangeiras que apresentam 
exposições às infraestruturas de mercado brasileiras mitigar efeitos de alocação capital para 
fins dos requerimentos de Basileia III; 

 Chancela, nos principais centros financeiros globais, a utilização dos PIMF pelas autoridades 
brasileiras, conforme divulgado no Comunicado nº 25.097/14 do BC14, reforçando a posição 
sólida do arcabouço regulatório brasileiro junto à comunidade internacional. 

Cabe também ressaltar que a observância dos PIMFs pela regulação e supervisão brasileiras 
não assegura automaticamente o reconhecimento de uma terceira jurisdição, notadamente, Estados 

                                                           
12

 IOSCO (2013). IOSCO to progress reform agenda under new leadership. Media Release, 11/2013. Disponível em: 
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS273.pdf.  
13

 ODRG (2014). Report of the OTC Derivatives Regulators Group (ODRG) on Cross-Border Implementation Issues. 
Disponível em: http://www.cftc.gov/ucm/groups/public/@internationalaffairs/documents/file/odrgreport033114.pdf.  
14

 Comunica a utilização, pelo Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos, dos PIMF, no 
monitoramento e na avaliação da segurança, eficiência, integridade e confiabilidade dos sistemas de compensação e de 
liquidação integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro – Comunicado nº 25.164/14 –, bem como dos registros e 
depósitos centralizados de ativos financeiros e de valores mobiliários. 

http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS273.pdf
http://www.cftc.gov/ucm/groups/public/@internationalaffairs/documents/file/odrgreport033114.pdf
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Unidos e Europa. Com efeito, em Relatório sobre o Monitoramento da Implementação dos PIMFs 
publicado em 28/5/1415, o Brasil consta como “compliant”, que representa o maior nível de 
aderência aos PIMFs, em todos os princípios e responsabilidades, enquanto EUA e Europa se 
encontram em estágios mais primitivos de adoção dos princípios. Contudo, isso não significa que as 
infraestruturas de mercado brasileiras são consideradas equivalentes ou é permitida a observância 
substitutiva, respectivamente, na Europa e nos Estados Unidos. 

O mesmo se verifica no caso da regulação do mercado de derivativos em geral, tal como 
definida na Lei Dodd-Frank e na regulamentação da dupla CFTC-SEC e na EMIR e regulamentação da 
ESMA. A construção de um arranjo de harmonização com essas jurisdições, portanto, evita a 
duplicação de exigências regulatórias e da supervisão, permite que a legislação de sigilo de 
informações de clientes não seja violada e exaure qualquer possibilidade de interpretações errôneas 
ou descumprimento de normas em função de incertezas jurídicas. Com isso, contribui-se 
sobremaneira para evitar a ocorrência de um processo de fragmentação dos mercados em nível 
global. 

Todos esses elementos evidenciam a importância da harmonização na regulação do mercado 
de derivativos de balcão e, mais que isso, a sua necessidade para a implementação e efetividade da 
tríplice reforma mencionada. 

 

A necessidade de priorização do Brasil nas discussões internacionais e de interlocução dos 
reguladores brasileiros 

Se a adoção de mecanismos de harmonização (substituted compliance ou equivalência) é um 
ponto chave para a efetividade da reforma regulatória, a necessidade de priorização do Brasil nas 
discussões internacionais se revela igualmente fundamental para que a mesma seja eficazmente 
implementada no país. 

A posição brasileira perante a reforma merece destaque em função do avanço já registrado 
nas três frentes destacadas. No caso do mercado de derivativos, a conformação de mercado 
almejada pela reforma global corresponde significativamente à conformação já vigente no Brasil: a 
totalidade dos contratos é registrada em sistemas de registro apropriados e a grande maioria dos 
contratos é liquidada através de contraparte central (85%, em dezembro de 2013, segundo dados do 
BCB) e negociada em ambientes eletrônicos (78%, idem). Além disso, requerimentos de capital mais 
rigorosos já se aplicavam aos derivativos liquidados sem o intermédio de uma contraparte central16. 

                                                           
15

 CPSS-IOSCO (2014). Implementation monitoring of PFMIs: First update to Level 1 assessment report. Disponível em: 
http://www.bis.org/publ/cpss117.pdf.  
16

 Circular nº 3.360/07, do BCB, que define em seu artigo 19, inciso V, que “as exposições ao risco de crédito da 
contraparte decorrentes de operações liquidadas em sistemas de liquidação de câmaras de compensação e de 
liquidação autorizados pelo Banco Central do Brasil, interpondo-se a câmara como contraparte central, nos termos da 
Lei nº 10.214, de 2001, e regulamentação em vigor” não devem ser consideradas para efeito da apuração das exposições 
ponderadas pelo risco (i.e., na prática, podemos considerar FPR = 0). 

http://www.bis.org/publ/cpss117.pdf
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No que se refere à resiliência das infraestruturas de mercado, é notável que as disposições 
dos PIMFs da dupla CPSS-IOSCO já eram reconhecidamente seguidas pelas entidades brasileiras, 
muito embora nem todas as obrigações constassem/constem formalmente na regulação. Neste 
sentido, no âmbito das contrapartes centrais, as regras e/ou procedimentos das câmaras da 
BM&FBOVESPA passaram por alguns ajustes, aprovados pelo BCB, visando maior nível de aderência 
aos principais e às outras regras estrangeiras. Dentre tais ajustes, em vigor desde 05/03/2014, 
destacam-se os seguintes: 

(i) instituição de contribuição da BM&FBOVESPA para os fundos destinados à mutualização de 
perdas decorrentes de inadimplência de membros de compensação das câmaras; tal 
contribuição terá valor no mínimo igual ao valor total requerido como contribuição dos 
membros de compensação para tais fundos e será utilizada após o esgotamento da 
contribuição do inadimplente e antes da utilização das contribuições dos adimplentes; 

(ii) estabelecimento de limite para o montante total aportado pelo membro de compensação ao 
fundo de mutualização de perdas durante determinado período para fins de reconstituição 
de sua contribuição; 

(iii) inclusão de regras sobre a preservação da compensação de obrigações e direitos em caso de 
inadimplência ou falência da BM&FBOVESPA; e 

(iv) aumento do nível de confiança do modelo de cálculo de margem da câmara de ações, de 
95% para, no mínimo, 99%. 

No caso da supervisão levada a cabo pelo Banco Central do Brasil, o Comunicado nº 
25.097/14, mencionado acima, tornou explícita a utilização dos PFMIs como guia para a condução da 
fiscalização do mercado brasileiro. Além disso, no caso específico da atividade de registro dos 
derivativos, cabe mencionar o grau avançado que tal prática assume no país, contemplando não 
somente o mero registro dos parâmetros do contrato, mas também a verificação de consistência das 
informações, o cálculo e monitoramento da precificação, a liquidação e movimentação de reservas, 
marcação a mercado etc. 

Por fim, em terceiro lugar, Basileia III se encontra num estágio adiantado de adoção no que 
diz respeito aos requerimentos de capital, fato reconhecido, inclusive, no próprio programa de 
avaliação de consistência regulatória do Comitê de Basileia, que confere o status de “compliant” 
para o arcabouço brasileiro17. As normas editadas em 2013 já incorporam o tratamento diferenciado 
às exposições ao risco de crédito de contraparte e a capitalização necessária às exposições a 
contrapartes centrais, conforme os novos padrões de Basileia18. 

                                                           
17

 BCBS (2013). Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP): Assessment of Basel III regulations in Brazil. 
Disponível em: http://www.bis.org/bcbs/implementation/l2_br.pdf.  
18

 ANBIMA (2013). Basileia III no Brasil. Informe de Legislação nº 15/2013. Disponível em: 
http://www.anbima.com.br/informe_legislacao/2013_015.asp.  

http://www.bis.org/bcbs/implementation/l2_br.pdf
http://www.anbima.com.br/informe_legislacao/2013_015.asp
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O progresso atingido em cada uma das frentes da tríplice reforma, entretanto, não se 
materializou no reconhecimento efetivo dos pares do G20 para fins de harmonização regulatória. 
Conforme nota do ODRG (2014: 3-4): 

Progress has been made in equivalence and substituted compliance 
assessments. In 2013, ESMA provided technical advice to the EC regarding the 
equivalence of the regulatory regimes for central counterparties and trade 
repositories, and of risk mitigation requirements, for Australia, Canada, Hong 
Kong, India, Japan, Singapore, South Korea, Switzerland and the United States. 
This advice is being considered by the EC as it is considering determinations of 
equivalence for these jurisdictions. Additionally, the EC has begun the process 
of gathering information from a further seven jurisdictions in order to begin 
assessing equivalence in respect of requirements for central counterparties. 

In 2013, the CFTC approved comparability determinations to permit 
substituted compliance for Australia, Canada, the European Union, Hong Kong, 
Japan and Switzerland in respect of a number of entity-level requirements for 
swap dealers and approved comparability determinations for the European 
Union and Japan in relation to certain transaction-level requirements. 

 

 O relato acima reproduzido deixa claro que, até o momento, o Brasil não foi tratado como 
prioridade na agenda das autoridades europeia e americana. Ou seja, se a implementação das 
reformas no Brasil já se encontra num estágio avançado, não se pode dizer o mesmo da construção 
dos acordos de harmonização. Reconhecemos que tal situação não é um produto direto da inação 
das autoridades brasileiras; pelo contrário, reconhecemos os esforços que vêm sendo empreendidos 
para assegurar alguma priorização do Brasil nas discussões internacionais, especialmente pela CVM 
no caso do mercado de derivativos. 

Contudo, gostaríamos de reforçar a necessidade de garantir a estruturação destes arranjos 
de harmonização regulatória e dar celeridade a este processo, como forma de evitar potenciais 
efeitos negativos sobre os mercados e instituições brasileiros, tanto pela via da duplicação de 
requerimentos ou pela via da fragmentação de mercado. É necessário assegurar que seja dada ao 
Brasil uma posição de maior prioridade, inclusive reconhecendo que os principais mercados, citados 
pelo ODRG, já passaram por um processo de escrutínio. 

De forma mais urgente, e como forma de evitar a fragmentação dos mercados, é preciso 
garantir o adequado reconhecimento das infraestruturas brasileiras como contraparte central 
qualificada para fins da EMIR. A BM&FBOVESPA protocolizou, em 16/09/2013, pedido de 
reconhecimento de suas câmaras de compensação como CCPs estrangeiras junto à ESMA.  Esta 
deveria concluir a análise do pedido no prazo máximo de 180 dias úteis, contudo, é condição 
necessária para o início da análise a manifestação favorável da Comissão Europeia sobre a 
equivalência do ambiente regulatório brasileiro em relação à EMIR. Originalmente, foi estabelecido 
que, até 15/6/2014, os bancos europeus podem considerar como qualificadas as CCPs sobre cujos 
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pedidos a ESMA ainda não tenha se manifestado. Ainda em junho19, esse prazo foi estendido pela 
Comissão Europeia por seis meses, para 15/12/2014, mas caso essa prorrogação não tivesse 
ocorrido, os efeitos negativos sobre os mercados e instituições já poderiam ser sentidos no segundo 
semestre de 201420. Assim, rogamos pelo empreendimento de esforços adicionais das autoridades 
brasileiras para consolidar uma avaliação de equivalência do regime regulatório brasileiro incidente 
sobre contrapartes centrais junto às autoridades europeias. 

 

Os mercados financeiro e de capitais brasileiros, aqui representados pelos participantes do 
Grupo de Trabalho de Regulação Internacional (GTRI) da ANBIMA, apoiam todas as iniciativas das 
autoridades brasileiras que busquem uma maior priorização do Brasil nas discussões internacionais 
sobre harmonização e estão dispostos a contribuir e auxiliar qualquer desenvolvimento necessário a 
esse objetivo. Ele é fundamental para uma efetiva implementação das reformas globais no país e 
para a manutenção da resiliência do sistema financeiro brasileiro. 

                                                           
19 Disponível em http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_165_R_0011&from=EN. 

 
20

 No âmbito dos Estados Unidos, a BM&FBOVESPA divulgou, em novembro de 2013, documento de autoavaliação sobre 
a observância dos PIMFs pelas suas câmaras de derivativos e de ações, o qual pode auxiliar os bancos e instituições 
americanos em suas análises sobre a qualificação dessas câmaras. A coordenação dessas avaliações entre as próprias 
instituições financeiras americanas vem sendo feita e, ao que tudo indica, aponta para a classificação das câmaras da 
BM&FBOVESPA como QCCPs. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_165_R_0011&from=EN

