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PRÊMIO NOBEL É PRESENÇA CONFIRMADA NO 
CONGRESSO DE MERCADO DE CAPITAIS
Richard Thaler e outros palestrantes internacionais estarão no evento, que acontecerá nos dias 25 e 26 de maio 
na Bienal de São Paulo

As inscrições estão abertas para a segunda edição do 
Congresso Brasileiro de Mercado de Capitais, evento realizado 
em parceria com a B3 – Brasil, Bolsa e Balcão. O encontro 

acontecerá nos dias 25 e 26 de maio na Bienal de São Paulo. Nomes 
internacionais estão confirmados, como o vencedor do Prêmio 
Nobel de Ciências Econômicas Richard Thaler, que explorará os 
aspectos comportamentais que influenciam a tomada de decisão 
dos investidores e como isso impacta a economia, e o executivo 
Mohamed A. El-Erian, Chief Economic Advisor da Pimco – gestora 
com mais de US$ 1,8 trilhão sob gestão – e  presidente do Conselho 
Consultivo Internacional da Allianz, que falará sobre a atual ordem 
econômica mundial e o impacto dela sobre os preços dos ativos. 
Entre os palestrantes internacionais, estão ainda Jamil Nazarali, 
chefe global de Desenvolvimento de Negócios da Citadel Securities; 
Jan Boomars, CEO do Grupo Optiver; e Ajay Agrawal, especialista em 
inteligência artificial e professor da Universidade de Toronto. 

“É uma honra realizarmos novamente este evento em parceria 
com a B3. É uma oportunidade única de reunirmos experts para 
discutir os grandes temas que impactam o mercado, especialmente 
em uma fase tão positiva para o setor, com resultados recordes 
em 2019 e boas perspectivas para 2020”, afirma nosso presidente, 
Carlos Ambrósio. 

Ele estará na abertura do evento ao lado de Gilson Finkelsztain, 
presidente da B3. “Estamos vendo o crescimento de uma nova 
geração de brasileiros muito mais interessados em informações 
sobre seus investimentos e o mercado de capitais. Participar desse 
movimento e colaborar nas iniciativas de educação financeira de 

novos investidores é uma missão da B3. A nossa presença em um 
dos maiores e mais expressivos eventos do mercado de capitais no 
país faz parte dessa visão”, afirma Finkelsztain.

A programação contará com 20 palestras, 60 personalidades de 
mercado e 16 horas de conteúdo. No time dos palestrantes nacionais 
estão Ilan Goldfajn, ex-presidente do Banco Central, e Eduardo Loyo, 
sócio e conselheiro do BTG Pactual. Ambos farão parte de painel 
sobre o cenário macroeconômico e os impactos para o mercado de 
capitais. Outros nomes serão divulgados em breve.

Além das apresentações no auditório principal, estão previstas 
sessões paralelas, ou seja, encontros realizados simultaneamente 
sobre assuntos de interesse dos players, como sustentabilidade com 
foco nos emissores e nos investidores, concessão e privatização de 
projetos de infraestrutura, a reforma da norma de ofertas públicas, o 
uso da tecnologia no mercado de capitais, entre outros. 

As inscrições podem ser feitas de duas formas: ingresso full 
pass, que dá acesso a todas as palestras no auditório principal e às 
sessões paralelas nos dois dias de evento, e ingresso day pass, que 
permite a ida a um dia de congresso e assistir às sessões paralelas 
de acordo com a escolha do participante – não permite acesso 
ao auditório. Essa última modalidade estará à venda em breve, 
quando tivermos a programação completa das sessões paralelas. 
Associados da ANBIMA têm desconto nas inscrições, que vão até 15 
de maio. 

Confira todas as informações no site do evento: 
congressomercadodecapitais.com.br.

CARLOS AMBRÓSIO 
presidente ANBIMA

GILSON FINKELSZTAIN 
presidente da B3

http://congressomercadodecapitais.com.br
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Programação
Confira os painéis e palestras que serão apresentados no evento:

12h - 14h 
Credenciamento e brunch

12h- 14h 
Credenciamento e brunch

14h - 15h 
Abertura 
Com Carlos Ambrósio (ANBIMA) e Gilson Finkelsztain (B3)

14h - 15h15 
Cenário macroeconômico e os impactos para o mercado 
de capitais 
Com Eduardo Loyo (BTG Pactual) e Ilan Goldfajn

15h - 16h 
Mercado de capitais: uma agenda para o Brasil

15h15 - 16h30 
Sessão paralela III - em breve!

15h - 16h 
Sessões paralelas I - em breve!

15h15 - 16h30 
Infraestrutura e financiamento de longo prazo

16h - 16h30 
Coffee break

16h30 - 17h 
Coffee break

16h30 - 17h45 
Prediction machine: o impacto da inteligência artificial na 
economia real

17h - 18h 
Keynote: o que esperar do futuro da economia global 
Com Mohamed A. El-Erian (Allianz)

16h30 - 17h45 
Sessões paralelas II - em breve!

18h - 19h 
A definir

17h45 - 19h 
Keynote: paradoxos e anomalias da vida econômica 
Com Richard Thaler

25 de maio

25 e 26
MAIO 2020
PAVILHÃO DA BIENAL DE SP

26 de maio

congressomercadodecapitais.com.br

http://congressomercadodecapitais.com.br


3            Informativo ANBIMA

I N F O R M AÇ Õ E S

Fo
to

: D
an

ilo
 Q

ua
dr

os

DADOS SOBRE FUNDOS DE INVESTIMENTO 
CHEGAM AO ANBIMA DATA

As informações sobre fundos de investimento passaram a fazer 
parte do ANBIMA Data – plataforma que reúne também dados e 
documentos de debêntures. Com acesso gratuito, o sistema visa 
dar mais transparência às informações e fomentar negócios a partir 
da disponibilização de dados comparáveis e de qualidade.

A novidade beneficia, principalmente, os distribuidores que 
utilizam dados de diferentes prestadores de serviços para compor 
as informações de um fundo. No sistema, eles encontram os dados 
consolidados em um único lugar.

“Demos um grande passo com a inclusão de informações dos 
fundos, uma indústria que tem mais de R$ 5 trilhões de patrimônio 
líquido. Sem dúvida, o sistema facilitará a vida dos participantes do 
mercado, ao mesmo tempo que contribuirá para dar transparência 
e fomentar o segmento”, afirma Carlos Salamonde, presidente do 
nosso Fórum de Serviços Fiduciários.

Os dados disponíveis, com atualização diária, incluem: 
informações cadastrais dos mais de 16 mil fundos regulados pela 
Instrução CVM 555, como CPNJ, classe ANBIMA, nome do fundo 
etc.; lista com os nomes dos prestadores de serviço (administrador, 
distribuidor, gestor etc.) de cada fundo; taxas, como administração e 
performance, quando for o caso; informações das movimentações 
das cotas: valor mínimo para aplicação, prazo para resgate, valor 
mínimo para novos aportes etc.; dados diários da série histórica, 
como patrimônio líquido, captação e número de cotistas do último 
ano; e regulamento do fundo.

DEBÊNTURES
Além de fundos, o ANBIMA Data conta com dados de debêntures 

desde seu lançamento no final de 2018. De lá para cá, a quantidade de 
ativos no sistema quase triplicou: começamos com 390 debêntures 
cadastradas e hoje são 1.169.  

Os dados incluem registro, taxas, preço unitário, passando 
por todos os documentos da oferta e pelos eventos corporativos 
que afetam o valor do papel, como amortização ou liquidação, 
entre outros. As informações podem ser consultadas por meio de 
diversos filtros: por emissor, nome do ativo, companhia.

PRÓXIMOS PASSOS
Estão previstas diversas melhorias no sistema, como a 

utilização de filtros (no caso de mercado de capitais, por exemplo, 
será possível selecionar debêntures incentivadas, emitidas pela Lei 
12.431, e em fundos, a busca poderá ser feita de acordo com suas 
características, como administrador, gestor, saldo mínimo, taxa de 
administração etc.) para consulta e otimização das informações 
disponíveis do sistema.

O sistema facilitará a 
vida dos participantes do 

mercado, ao mesmo tempo 
que contribuirá para a 

transparência e o fomento 
do segmento

CARLOS SALAMONDE 
presidente do Fórum de Serviços Fiduciários

CARLOS SALAMONDE 
presidente do nosso Fórum de Serviços Fiduciários

Demos um grande 
passo com a inclusão de 
informações dos fundos, 

uma indústria que tem 
mais de R$ 5 trilhões de 

patrimônio líquido

COMO USAR
É possível acessar a plataforma diretamente pelo site 

data.anbima.com.br. Caso deseje consumir as informações nos 
sistemas de sua instituição, basta acessar o ANBIMA Feed, nossa 
plataforma de APIs (Aplicação de Interface de Programa) que facilita 
a integração diária de dados. Também estão disponíveis pacotes de 
outros dados, como preços, índices, debêntures. Para saber mais, 
é só consultar a página developers.anbima.com.br ou entrar em 
contato pelo e-mail comercial@anbima.com.br.

Mesmo com as novidades, a forma como as instituições enviam 
diariamente os dados para a ANBIMA permanece a mesma: por meio 
do nosso portal ou pelo Sistema Galgo. O SI ANBIMA, atual base de 
dados de fundos, continua no ar.

http://data.anbima.com.br
https://www.anbima.com.br/pt_br/produtos-servicos/anbima-feed/anbima-feed.htm
http://developers.anbima.com.br
mailto:comercial%40anbima.com.br?subject=
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O QUE VOCÊ ENCONTRA NO ANBIMA DATA

Debêntures

Registro do papel com informações como, remuneração, vencimento, garantia, agentes 
contratados na operação (coordenador líder da oferta, agente fiduciário etc.), entre outras

Preço unitário atual e histórico

Valor nominal atualizado

Documentos da oferta , por exemplo, escritura, anúncio de início e de encerramento etc.

Eventos corporativos, como pagamento de juros, amortização etc.

Fundos de investimento

Informações cadastrais dos fundos regulados pela Instrução CVM 555

Lista dos prestadores de serviço de cada fundo

Taxas, como as de administração e de performance

Informações das movimentações das cotas

Dados diários da série histórica, como patrimônio líquido, captação e número de cotistas

Regulamento do fundo

Acesse a plataforma: data.anbima.com.br

http://data.anbima.com.br
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NOVA CERTIFICAÇÃO PARA GESTORES 
TERÁ EXAMES ESPECÍFICOS PARA FUNDOS 
555 E ESTRUTURADOS

A CGA (Certificação de Gestores ANBIMA) passará por uma 
transformação ao longo de 2020: será composta por exames 
específicos para ficar cada vez mais aderente ao dia a dia dos 
gestores. Serão três: um voltado para iniciantes na carreira 
de gestão de recursos de terceiros; outro para aqueles que 
pretendem fazer gestão de fundos mútuos; e um focado na 
gestão de produtos estruturados, como fundos imobiliários, FIDCs 
(Fundos de Investimento em Direitos Creditórios), FIPs (Fundos 
de Investimento em Participações), entre outros. Os candidatos 
aprovados nas três provas obterão a CGA Completa. As novidades 
não impactam quem já é certificado: para eles, nada muda. 

“A divisão por exames deixa a certificação mais abrangente, 
além de flexibilizar o processo de capacitação. Os profissionais 
podem focar em assuntos e públicos específicos, sempre de 
acordo com a sua atividade atual”, explica Daniel Pfannemüller, 
nosso gerente de Certificação. Para chegar ao modelo ideal, foi 
feita uma ampla análise da função dos gestores para entender as 
atividades na prática. Um dos achados foi a falta de uma certificação 
para os iniciantes na área, o que motivou a criação da prova mais 
básica. “É uma forma de os profissionais se prepararem para o 
mercado, assim como já acontece no segmento de distribuição 
com a CPA-10 (Certificação Profissional ANBIMA – Série 10). Além 
disto, é uma maneira de incentivarmos a formação de talentos”, diz 
Pfannemüller. Ainda no primeiro semestre de 2020, está prevista a 
divulgação dos temas que cairão nas provas, também chamados 
de “conteúdos programáticos”. Após esta etapa, os candidatos 
terão seis meses para se adaptar.

PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO CGA
Até o momento, a CGA não conta com programa de 

atualização. Em fevereiro, será lançado um curso online para 
renovar a certificação dos profissionais. Os primeiros vencimentos 
acontecerão a partir de 1º de julho de 2020. Os profissionais que 
deverão passar pelo processo de atualização estão divididos 
em dois grupos: aqueles que não trabalham na área de gestão 
ou que não estão em nenhuma instituição aderente ao Código 
de Certificação. 

Trata-se de um curso online que cobre os temas mais 
relevantes para a atividade. São eles: ética, legislação, regulação e 
compliance; modelos de precificação; finanças comportamentais; 
processo de gestão e políticas de investimento; gestão de carteiras; 
e gestão de riscos. Além destes seis que fazem parte da prova 
atual da CGA, o curso terá um assunto extra: as novas tecnologias 
em finanças. Antes de fazer as aulas, o profissional passará por um 
mapeamento do conhecimento, ou seja, exercícios aplicados ao dia 
a dia para medir o desempenho nestes temas. Ele deverá cursar 
apenas os assuntos que tiver resultado inferior a 70%. Por exemplo: 
se tirar mais de 70% de aproveitamento em todos os temas, menos 
no item gestão de risco, deverá cursar apenas gestão de risco. A 
única exceção são as novas tecnologias em finanças. Como é um 
assunto novo, todos devem fazer as aulas online. “Trata-se de um 
modelo mais moderno de educação a distância, que customiza 
o conteúdo para atender a real necessidade dos profissionais. 
Eles se engajarão apenas nos assuntos que são necessários”, 
afirma Pfannemüller.
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A composição da CGA 
em três exames torna a 

certificação mais abrangente, 
além de flexibilizar o 

processo de capacitação

DANIEL PFANNEMÜLLER 
gerente de Certificação
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Conheça os exames:

NOVA CGA

Quem é aprovado nas três 
provas consegue a CGA 

completa. As novidades não 
impactam quem já é certificado: 

para eles, nada muda.

CGA Completa:
Fundamentos + Estruturados + 555

Voltado para 
fundos 555

Capacitação para gestão 
de fundos regulados pela 
Instrução CVM 555

Foco em fundos 
estruturados

Capacitação para gestão de fundos 
estruturados, por exemplo, FIDCs, 
FIPs e fundos imobiliários

Direcionado aos 
fundamentos de gestão

Foco em técnicas e 
ferramentas necessárias 
para análise e gestão

REGRAS
► Atualização deve ser feita a cada três anos por profissionais que não atuam na gestão de recursos de 

terceiros e por aqueles que não trabalham em instituição aderente ao Código de Certificação.

ABRANGÊNCIA
Cursos online sobre os temas mais relevantes na atividade de gestão:

► Ética, legislação, regulação e compliance

► Modelos de precificação

► Finanças comportamentais

► Processo de gestão e políticas de investimento

► Gestão de carteiras

► Gestão de risco

► Novas tecnologias em finanças

PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO

FORMATO
Realização de um mapeamento do conhecimento dos temas acima. O certificado deverá cursar apenas 
os assuntos que não atingir 70% de aproveitamento. A exceção é o item “Novas tecnologias em finanças”, 
que é novo e deve ser feito por todos.

►


