
 

CONSELHO DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA A ATIVIDADE DE PRIVATE BANKING NO 

MERCADO DOMÉSTICO 

 

DELIBERAÇÃO Nº 05 

 

O Conselho de Regulação e Melhores Práticas para a Atividade de Private Banking no Mercado 

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

Melhores Práticas para a Atividade de Private Banking no Mercado Doméstico (Código), em reunião 

realizada em 24 de maio de 2016. 

DELIBERA: 

Que as instituições participantes devem seguir,  conforme o disposto no Código referente à Base de 

Dados, as regras estabelecidas na Diretriz de Envio de Informações para a Base de Dados ANBIMA, 

anexa a esta Deliberação. 

Esta Deliberação entra em vigor na data da sua publicação. 

 

São Paulo, 21 de junho de 2016. 

 

Flávio Augusto Aguiar de Souza 

Presidente do Conselho de Regulação e Melhores Práticas para a Atividade de  

Private Banking no Mercado Doméstico 

  



 

ANEXO A DELIBERAÇÃO Nº 05 

 

DIRETRIZES DE ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA A BASE DE DADOS ANBIMA 

 

CAPÍTULO I – OBJETIVO E ABRANGÊNCIA 

 

Art. 1º - A presente Diretriz tem por objetivo complementar as regras para o envio de 

informações relativas à atividade de Private Banking que compõem a Base de Dados da ANBIMA 

(Base de Dados), previstas no Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para a Atividade 

de Private Banking no Mercado Doméstico (Código).  

 

Art. 2º - Esta Diretriz se aplica a todas as instituições abarcadas pelo Código.  

 

CAPÍTULO II – PRINCÍPIOS GERAIS 

 

Art. 3º - Os princípios definidos abaixo devem ser considerados pelas instituições participantes 

como norteadores para o envio e atualização das informações à Base de Dados:  

I. Exatidão – As informações devem ser enviadas corretamente;  

II. Pontualidade – As informações devem ser enviadas dentro dos prazos estipulados;  

III. Regularidade – As informações devem ser enviadas na periodicidade devida;  

IV. Integridade – Todas as informações requeridas devem ser enviadas, não havendo lacunas 

na Base de Dados. 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III – REGRAS GERAIS 

 

Art. 4º - As instituições participantes devem implementar processo formal para assegurar que o 

envio de informações para a Base de Dados seja realizado de acordo com as regras previstas 

nesta Diretriz. 

 

Art. 5º - O envio de informações pode ser feito individualmente, por instituição participante, ou 

consolidado por conglomerado ou grupo econômico, de modo a assegurar a estratégia de 

negócios adotada por cada instituição. 

 

Art. 6º - As informações para a Base de Dados, observado o artigo 2º desta Diretriz, devem ser 

enviadas corretamente, podendo a Supervisão de Mercados da ANBIMA aplicar multa às 

instituições por erros no envio.  

 

Art. 7º - As instituições participantes devem enviar trimestralmente até o 15º (décimo quinto) dia 

útil as informações abaixo descritas: 

 

I. Janeiro: Formulários referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro; 

II. Abril : Formulários referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março; 

III. Julho : Formulários referentes aos meses de abril, maio e junho; e 

IV. Outubro: Formulários referentes aos meses de julho, agosto e setembro. 

 

§1º - As informações, de que tratam o caput deste artigo, geram a estatística da atividade de 

Private Banking (Estatística), que será publicada pela ANBIMA trimestralmente de forma 

consolidada até o 10º (décimo) dia útil dos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro por 

meio de relatório. 

 



 

§2º - As informações para compor o relatório, de que trata o §1º acima, devem ser  divididas em:  

I. Posição de AuM por Ativos: 

a) Fundos de Investimento: (i) Fundos  555;  (ii) Fundos 555 Exclusivos/Reservados; e 

(iii) Fundos Estruturados (FIDC, FII e FIP); 

b) Títulos e Valores Mobiliários: (i) Ativos de Renda Variável; e (ii) Ativos de Renda Fixa; 

c) Poupança / Caixa (Valores disponíveis em conta corrente);  

d) Previdência Privada Aberta; e 

e) Outros Investimentos.  

II. AuM por Domicílio do Cliente:  

a) São Paulo - Grande São Paulo;  

b) São Paulo - Interior;  

c) Rio de Janeiro;  

d) Minas Gerais/Espírito Santo;  

e) Região Sul;  

f) Centro-Oeste; e  

g) Nordeste/Norte. 

III. Posição de Crédito;  

IV. Profissionais de atendimento:  

a) Gerentes de relacionamento alocados exclusivamente no Private Banking;  

b) Assistentes subordinados ao Private Banking, exceto os profissionais responsáveis 

por atividades administrativas, tais como back office e de facilities; e 

c) Outros. 

V. Número de Grupos Econômicos; e 

VI. Número de CPF´s / CNPJ´s. 

 

§3º - O domicílio do cliente, de que trata o inciso II deste artigo, deve ser informado de acordo 

com o endereço cadastrado na instituição participante, nos termos da regulamentação em vigor, 



 

e deve apresentar o total de ativos sob gestão, o número de Grupos Econômicos e o número total 

de clientes (CPF´s/CNPJ´s – Número de Contrapartes), agrupados de acordo com as regiões.   

§4º - Entende-se por Posição de Crédito, para fins desta Diretriz, os empréstimos que são 

liberados pelas instituições participantes aos seus clientes atendidos pelo segmento de Private 

Banking.   

 

§5º - A classificação de Grupos Econômicos (GE), nos termos do inciso V deste artigo, deve ser 

definida pela própria instituição, observada as seguintes faixas:  

a) Tier 1 - clientes com volume superior a R$ 50 milhões;  

b) Grande Porte - entre R$ 10 milhões e R$ 50 milhões;  

c) Clássicos - entre R$ 2 milhões e R$ 10 milhões;  

d) Pequenos Clientes - com volume inferior a R$ 2 milhões. 

 

Art. 8º - Sem prejuízo do disposto no artigo 7º, parágrafo 5º desta Diretriz, quaisquer correções 

realizadas pela instituição participante que impliquem em mudanças na série histórica da Base de 

Dados deve ser imediatamente comunicada à ANBIMA.  

 

CAPÍTULO IV – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 9º - A Área de Supervisão da ANBIMA supervisionará o disposto nesta Diretriz e poderá: 

I. Enviar comunicação à instituição participante solicitando modificações que entender 

necessárias nas informações enviadas à Base de Dados; 

II. Solicitar novas informações para compor a Base de Dados e alterar os procedimentos e 

processos de envio, buscando seu aperfeiçoamento. 


