
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO CONGRESSO NAS PÁGINAS 2 E 3

Evento acontecerá nos dias 10 e 11 de maio,
em São Paulo; edição anterior reuniu 1.140 participantes

ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O 9º CONGRESSO

DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Estão abertas as inscrições para o 9º Congresso de 

Fundos de Investimento, que acontece nos dias 10 e 11 de 

maio, no Pavilhão da Bienal, em São Paulo. Profissionais 

de instituições associadas têm desconto especial e os 

valores são progressivos, ou seja, aumentam à medida 

que o congresso se aproxima. O primeiro lote promocional 

vai até 31 de março (confira os valores no site do evento

www.congressoanbimadefundos.com.br). 

Para esta edição, o maior evento da indústria brasileira de 

fundos traz uma série de novidades, a começar pelo local 

que acomodará os dois dias de programação. Levamos o 

congresso para o prédio da Bienal de São Paulo, dentro do 

Parque Ibirapuera, um espaço mais amplo, que permitirá a 

realização de eventos simultâneos. 

Serão encontros para públicos específicos, como profissionais 

certificados, universitários e profissionais das áreas de risco e de 

compliance (veja a programação nas páginas 2 e 3). O convite para 

cada um desses eventos deve ser adquirido separadamente. 

Para a abertura é aguardada a presença do ministro 

O espaço mais amplo – Pavilhão da Bienal, em São Paulo – permitirá a realização de 
eventos simultâneos para públicos específicos
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da Fazenda, Henrique Meirelles. Entre os palestrantes já 

confirmados estão o professor e CEO da Create Research, 

Amin Rajan, que debaterá os desafios das gestões ativa e 

passiva; o escritor norte-americano Charles Duhigg, autor do 

best seller “O Poder do Hábito”; e o filósofo e educador Mario 

Sergio Cortella, que abrirá as sessões plenárias com uma 

palestra sobre os dilemas éticos que permeiam as nossas 

relações, tanto no convívio social como no mundo corporativo.

A programação completa pode ser conferida no site 

do evento. Teremos apresentações e debates sobre os 

desafios da indústria de fundos, tendências tecnológicas, 

sustentabilidade e outros temas de interesse dos nossos 

mercados, como previdência, internacionalização e fintechs. 

As atividades se dividem entre sessões plenárias – que 

ocupam horários exclusivos na grade – e sessões paralelas. 

Neste segundo caso, teremos, simultaneamente, várias 

palestras, em espaços distintos, sobre temas relevantes para 

a indústria de fundos. É possível, inclusive, adquirir ingressos 

apenas para as paralelas. 
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10 DE MAIO 11 DE MAIO

PARTICIPE, GARANTA SUA VAGA!

As inscrições com desconto terminam no dia 31 de março.
Não fique de fora!

www.congressoanbimadefundos.com.br

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DOS EVENTOS SIMULTÂNEOS AO CONGRESSO DE FUNDOS 

ABERTURA OFICIAL

ÉTICA, INDIVÍDUO, SOCIEDADE E EMPRESA
Por Mario Sergio Cortella

COFFEE BREAK

TALKS I: AGENDA DA INDÚSTRIA DE FUNDOS
Debate sobre os fatores que impactam a indústria de fundos e o modelo de negócios – taxa de juros, desregulamentação, 
responsabilidade dos agentes.

TALKS II: TENDÊNCIAS PARA
A INDÚSTRIA DE FUNDOS
Novas tecnologias e novos hábitos de consumo 
e poupança têm potencial para revolucionar 
modelos de negócios. O que líderes globais 
pensam sobre o futuro da indústria de fundos? 

ALMOÇO

COFFEE BREAK

COFFEE BREAK

TALKS II: O DEBATE POLÍTICO E A RETOMADA DO CRESCIMENTO
Líderes políticos compartilham sua visão sobre o encaminhamento das reformas estruturais – previdenciária e trabalhista – que 
tramitam no congresso brasileiro. 

ALMOÇO

COFFEE BREAK

ENCERRAMENTO

O SEGREDO DE SER PRODUTIVO 
NA VIDA E NOS NEGÓCIOS
Por Charles Duhigg

TALKS I: SUSTENTABILIDADE 
Especialistas, empresas e gestores discutem como incorporar as mudanças climáticas à matriz de risco e a importância de 
aprimorar a divulgação de informações sobre os riscos financeiros relacionados aos aspectos climáticos.

SEMINÁRIO COMO INVESTIR EM VOCÊ   |  11 de maio 

SEMINÁRIO ANBIMA CARREIRAS   |  11 de maio 

SESSÕES PARALELAS A RELAÇÃO DO BRASILEIRO COM 
DINHEIRO E INVESTIMENTO
Pesquisa inédita mostra comportamentos 
e motivações do brasileiro em relação ao 
dinheiro. Como isso pode servir de input 
para a indústria de fundos?

INTERNACIONALIZAÇÃO
A criação de um passaporte que viabilize 
a distribuição de fundos brasileiros 
em outros países da América Latina 
e vice-versa estará em debate entre 
especialistas brasileiros e estrangeiros.

RESPONSABILIDADE DOS AGENTES
Representantes de mercado e juristas 
analisam o arcabouço regulatório e 
apontam tendências para a indústria 
quanto à gestão e governança.

PREVIDÊNCIA
Como a reforma da previdência impactará 
a indústria de fundos? Profissionais da 
indústria analisam as possibilidades que 
se abrem em função da reforma. 

SESSÃO PARALELA

PREVENÇÃO CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO
Órgãos reguladores e agentes de mercado debatem os últimos 
desdobramentos legais para prevenir a prática.

SESSÕES PARALELAS GESTÃO ATIVA X PASSIVA
Discussão sobre os desafios das 
gestões frente ao cenário de queda na 
taxa de juros, ao aumento dos ETFs e 
às condições estruturais do Brasil.

FINTECH
Empresas que exploram novos 
modelos de negócios baseados em 
soluções de tecnologia da informação 
compartilham suas experiências.

CASES DE SUSTENTABILIDADE
Gestores apresentam três casos práticos 
envolvendo critérios ambientais, sociais 
e de governança, bem como discutem 
como gerar valor com esse framework.

FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO 
Debate sobre a contribuição e a 
participação dos fundos estruturados 
como veículos de financiamento para 
os projetos de infraestrutura.

O que o mercado de trabalho espera de você
Representantes de grandes empresas de recrutamento e do RH de instituições financeiras 
falam sobre os desafios que o mercado de trabalho impõe aos profissionais de investimento. 

Como se manter atualizado em um mercado tão dinâmico
Profissionais de mercado e representantes de instituições certificadoras debatem as 
necessidades de qualificação e de atualização para acompanhar um mercado tão dinâmico.

Carreira, emprego & empreendedorismo 
Por Max Gehringer, consultor de carreiras e gestão empresarial.

Minha trajetória 
Bate-papo com um executivo do mercado financeiro, que contará
a sua história e dará dicas de carreira.

Primeiros passos para se tornar um investidor
Por Martin Iglesias, gerente de Produtos de Investimentos do Itaú-Unibanco. Investir 
exige uma reflexão sobre si mesmo e sobre o seu orçamento. Conheça algumas dicas 
que podem ajudar a compreender melhor os investimentos e a alocação de recursos.

Armadilhas do comportamento humano na hora de investir
Por Aquiles Mosca, superintendente-executivo Comercial & Estrategista de 
Investimentos da Santander Asset Management. Será que você não está se colocando 
em armadilhas ao tomar as decisões de investimento? Entenda quais são estas 
armadilhas e como alguns produtos de investimento se encaixam nesse contexto.

Carreira, emprego & empreendedorismo
Por Max Gehringer, consultor de carreiras e gestão empresarial.

Bate-papo com a CVM: ações do regulador para a pessoa física
José Alexandre Vasco, superintendente de proteção e orientação aos investidores da 
CVM, fala sobre as ações do regulador voltadas para o investidor pessoa física.

2017 $em Crise
Por Fly Vagner, coreógrafo e consultor financeiro.
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Nosso diretor

RICHARD ZILIOTTO,

que preside o Comitê de 

Gestão de Patrimônio

Para receber as informações,
cadastre-se gratuitamente no nosso site:

goo.gl/NLSOje 

Acesse as estatísticas de 2016:
goo.gl/aw00oY  
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ACESSE AS
INFORMAÇÕES:

O Sistema REUNE (Registro Único de Negócios) passou 

a oferecer novas informações a partir de 13 de março. 

Dados de operações realizadas com CRIs (Certificados de 

Recebíveis Imobiliários) e CRAs (Certificados de Recebíveis 

do Agronegócio) agora integram a base, que já divulgava 

informações de debêntures no mercado secundário.

Para CRIs e CRAs, o funcionamento do sistema é semelhante 

ao que era feito para as debêntures. Ao realizar a compra e 

venda desses instrumentos, as instituições efetuam o registro 

das operações no REUNE, que é atualizado automaticamente 

por meio da integração com o Cetip | Voice. As adaptações para 

a operacionalização dos processos envolveram os técnicos da 

ANBIMA e da Cetip. 

- SANDRO BARONI,
GERENTE DE PREÇOS E ÍNDICES

A disponibilização de informações referentes às 
negociações de outros ativos, além das debêntures, 

auxilia na precificação, com possíveis impactos sobre 
a liquidez no mercado secundário

Os preços dos papéis são divulgados todos os dias úteis em 

quatro horários (11h, 13h, 16h e 18h), além de um consolidado 

de todos os negócios, assim como ocorre com as debêntures. 

A mudança contribui para a transparência na formação 

de preços desses instrumentos. “A disponibilização de 

informações referentes às negociações de outros ativos, 

além das debêntures, auxilia na precificação, com possíveis 

impactos sobre a liquidez no mercado secundário”, afirma o 

nosso gerente de Preços e Índices, Sandro Baroni. 

Após as adaptações necessárias, essas estatísticas 

também serão incluídas no relatório Indicadores REUNE. A 

publicação é divulgada mensalmente e consolida e analisa as 

principais informações do mercado secundário de debêntures. 

DADOS DE NEGOCIAÇÃO DE CRIS E CRAS AGORA ESTÃO 

DISPONÍVEIS NO SISTEMA REUNE

SEGMENTO DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO AVANÇA

COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 
Plataforma auxiliará na formação de preços desses ativosPara o diretor Richard Ziliotto, o crescimento do volume e dos grupos econômicos 

mostra amadurecimento do setor

A introdução dos CRIs e CRAs no REUNE foi aprovada em 23 de fevereiro, pelo Conselho de Negociação de Instrumentos Financeiros, 

com a alteração no respectivo código. Na ocasião, também foi determinado que, a partir de 2 de maio, o sistema passará a oferecer 

dados de cotas de fundos fechados.

O volume de ativos administrados pelos gestores de patrimônio 

somou R$ 90,1 bilhões em 2016, com crescimento de 20,7% 

sobre o ano anterior. Esses recursos pertencem a 4.193 grupos 

econômicos, indicador que também registrou alta, de 14,9%, na 

mesma comparação. Para o nosso diretor Richard Ziliotto, que 

preside o Comitê de Gestão de Patrimônio, os números refletem 

o amadurecimento do setor, com o constante cuidado das 

instituições em agregar soluções para que o atendimento prestado 

aos clientes seja cada vez mais especializado e completo.

A distribuição das aplicações por classe de produto mostra 

avanços em todas elas. A maior parte dos investimentos 

concentrou-se na renda fixa, com R$ 43,3 bilhões sob gestão, 

com aumento de 22,8% em relação a 2015. Entre os ativos desta 

categoria que mais cresceram nas carteiras, o destaque foram 

os títulos públicos, que subiram 52,6%, seguidos dos fundos de 

investimentos em renda fixa, com 37,1%, e dos FIDCs (Fundos de 

Investimento em Direitos Creditórios), com 23%.

Os investimentos em renda variável também apresentaram alta 

entre os ativos administrados pelos gestores de patrimônio, com 

variação de 22,6% na comparação a 2015, alcançando volume de 

R$ 15,9 bilhões. Entre os fundos multimercados, o avanço foi de 

18,5%, atingindo R$ 22,2 bilhões sob gestão. “As casas de gestão de 

patrimônio estão atentas às tendências e aos movimentos micro 

e macroeconômicos, na busca por diversificar as aplicações para 

que se traduzam em oportunidades aos clientes”, disse Ziliotto.

De acordo com as estatísticas, a composição das carteiras dos 

clientes de gestão de patrimônio acompanhou em 2016 a tendência 

observada no ano anterior: a fatia dos recursos alocados em renda 

fixa foi de 48,1%, seguida pelos fundos multimercados (24,6%), renda 

variável (17,6%), fundos estruturados (7,4%) e previdência (1,8%).

Manteve-se estável também, na comparação entre 2016 e 2015, 

a distribuição do volume administrado e dos grupos econômicos 

por domicílio dos clientes. Os estados de São Paulo e do Rio de 

Janeiro lideraram a concentração de recursos no ano passado, 

com 65,4% e 19,3%, respectivamente, enquanto Minas Gerais e 

Espírito Santo detinham juntos 4,6%. Os estados da região Sul 

concentraram 5,8% dos clientes, seguidos pelo Nordeste (4,0%), 

Centro-Oeste (0,6%) e Norte (0,3%).

E S TAT Í S T I CAS A N B I MA
A base de dados do segmento de gestão de 

patrimônio existe desde dezembro de 2012. 

As estatísticas, divulgadas semestralmente, 

abrangem informações relativas à atividade, 

como volume de recursos financeiros 

administrados e total de grupos econômicos 

atendidos, a partir de dados coletados junto 

a 26 instituições do setor.

PARA VER OS DADOS

DO SISTEMA REUNE:

goo.gl/g4qbkc

PARA RECEBER O RELATÓRIO

INDICADORES REUNE: 

goo.gl/NLSOje 

4            Informativo ANBIMA Informativo ANBIMA            5

I N F O R M AÇ Õ E S I N F O R M AÇ Õ E S



VAREJO:
o conceito de cliente ficou mais abrangente e o código 

passou a abarcar todos os ativos financeiros e valores 

mobiliários distribuídos, exceto poupança e previdência.

 

  

NEGOCIAÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS:
a oferta pública de distribuição de COE (Certificado de 

Operações Estruturadas) entrou na lista dos ativos que são 

autorregulados pelo código.

CERTIFICAÇÃO:
: foram nove alterações, entre as quais a possibilidade de o 

profissional atualizar a certificação por meio de um curso 

oferecido pela ANBIMA.

OFERTAS PÚBLICAS:
foram realizados aperfeiçoamentos nos anexos sobre 

emissões de CRI e de renda variável; incluídas as ofertas 

de ações realizadas com esforços restritos; e adaptada a 

seção “destinação de recursos”.

VOTOS DA ASSEMBLEIA GERAL PODEM SER 

REGISTRADOS ENTRE 10 E 27 DE ABRIL 

Associados serão convocados a deliberar sobre as contas de 2016 e ratificar alterações em quatro códigos

A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para deliberar sobre as contas de 2016 da Associação já tem data marcada. Ocorrerá no dia 

27 de abril, sendo que os votos poderão ser computados a partir do dia 10 do mesmo mês, por sistema eletrônico. Além de aprovar as contas 

e demonstrações financeiras referentes ao ano passado, os associados serão convocados a ratificar as alterações promovidas em quatro 

códigos: Certificação; Varejo; Negociação de Instrumentos Financeiros; e Ofertas Públicas. 

A circular de convocação será enviada no dia 10 de abril. Junto com ela, serão encaminhados login e senha para que os representantes 

ANBIMA registrem o voto no sistema eletrônico – que ficará aberto até a data da assembleia. Pelo sistema, será possível acessar os 

documentos e o edital de convocação com todas as informações referentes à votação. 

O voto deve ser registrado pelo representante da instituição associada. Se dois ou mais associados pertencerem ao mesmo conglomerado, 

o associado-líder é que tem direito a voto.

A área de Relacionamento com Associados está disponível para esclarecimento de dúvidas. Basta entrar em contato com Maitê Serafim 

pelo telefone (11) 3471-5259 ou pelo e-mail maite.serafim@anbima.com.br 

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

O QUE? Deliberação sobre as contas e demonstrativos 

financeiros de 2016 e ratificação das alterações nos Códigos 

de Ofertas Públicas, Varejo, Certificação e Negociação de 

Instrumentos Financeiros

QUANDO? 27 de abril de 2017

COMO VOTAR? Pelo sistema eletrônico 
da ANBIMA, a partir de 10 de abril

QUEM VOTA? Representante de cada 
associado ANBIMA

SERVIÇO

MUDANÇAS NOS CÓDIGOS

Quatro códigos passaram por alterações que serão ratificadas na Assembleia. Confira as principais modificações:

I N S T I T U C I O N A L


