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NOVO CONSELHO DE ÉTICA TERÁ MAIS 
AUTONOMIA NAS DECISÕES DA ANBIMA
Mudança foi aprovada por 126 associados em assembleia geral extraordinária

U ma nova estrutura para o Conselho de Ética foi aprovada no 
começo de março pelos associados em assembleia geral 
extraordinária. A principal mudança é maior autonomia do 

Conselho de Ética em suas decisões, especialmente sobre a filiação 
à ANBIMA e a adesão aos códigos de autorregulação. Antes, a palavra 
final das solicitações era da Diretoria.

“O Conselho de Ética sempre analisou os pedidos de filiação e 
adesão e enviou seu parecer para Diretoria, que tinha a decisão final. 
Agora essa responsabilidade será do próprio conselho. A autonomia 
aprimora a governança da ANBIMA, dá mais transparência e 
independência ao organismo, além de agilizar os processos de 
filiação e adesão”, conta Valdecyr Gomes, atual presidente do grupo. 

A formação do organismo também será modificada: ele será 
composto por nove membros, sendo quatro de empresas não 
associadas e indicados pela Diretoria. Antes, podiam participar até 
sete representantes de associados. Os novos integrantes serão 
apresentados e aprovados na próxima assembleia no mês de 
abril. “A inclusão de profissionais de fora da Associação agrega um 
olhar diferente sobre as decisões, o que enriquece nossos debates, 
garante independência e legitima ainda mais os pareceres do 
conselho”, afirma Valdecyr. 

O mandato passa de dois para quatro anos, com apenas 

uma reeleição. Entretanto, a cada dois anos, três membros (que 
correspondem a 1/3) devem ser renovados. Segundo o atual 
presidente do conselho, essa troca é uma forma de oxigenar as 
discussões ao manter profissionais de diversos perfis e vivências no 
organismo.

A assembleia também aprovou ajustes no Código de Ética. 
Esse documento estabelece padrões de conduta para o mercado 
e passa a ser obrigatório para todas as instituições que seguem os 
aos códigos de autorregulação, sejam associadas ou aderentes. Até 
então, seu cumprimento era restrito aos associados. “O universo de 
instituições comprometidas com os princípios éticos vai passar de 
267 para mais de 800. É um ganho extraordinário para o mercado”, 
opina Soraya Alves, nossa assessora jurídica. Aquelas que seguirem 
qualquer um dos códigos vão aderir automaticamente ao Código de 
Ética. O mesmo acontece com as instituições que já são aderentes.» 

VALDECYR GOMES 
atual presidente do Conselho de Ética
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Diferente do que acontece quando há qualquer mudança na 
autorregulação, não haverá prazo de adaptação às regras do código. 
“As regras da autorregulação trazem requisitos mínimos e padrões 
a serem seguidos para aprimorar o ambiente de negócios. No caso 
do Código de Ética, trata-se de comportamento das instituições 
do mercado, ou seja, questões como boa fé, responsabilidade 
social, integridade, dever fiduciário, entre outros princípios éticos 
fundamentais. Não é preciso um período de adaptação para praticar 
o que é esperado por qualquer player do mercado”, explica Valdecyr.

Paralelamente, a adesão também possibilita que a ANBIMA 
amplie a abordagem nas infrações relacionadas à conduta nas 
investigações e julgamentos que são realizados habitualmente. 

“O maior alcance do Código de Ética possibilitará uma atuação 
abrangente na hora de monitorar as instituições, permitindo, 
quando identificados desvios éticos, uma ação complementar a dos 
conselhos de autorregulação”, explica Guilherme Benaderet, nosso 
superintendente de Supervisão de Mercados.

A reestruturação do conselho foi uma das iniciativas trabalhadas 
no nosso plano de ação de 2019. Para chegar ao modelo ideal foi 
contratada uma consultoria externa e ouvidos diversos stakeholders, 
como membros do próprio grupo, diretores e especialistas na área. 

Para refletir todas as novidades, foram alterados dois 
documentos: o Código de Ética e o nosso estatuto social.

Acesse ambos: anbi.ma/age2020

O universo de instituições 
comprometidas com os princípios 
éticos vai passar de 267 para mais 
de 800. É um ganho extraordinário 

para o mercado

NOVO CONSELHO DE ÉTICA

Confira as principais mudanças do grupo:

Formação 
Nove membros, sendo quatro de empresas não associadas indicados pela 
Diretoria e eleitos em assembleia.

Mandato 
Quatro anos, com apenas uma reeleição. A cada dois anos, três membros 
deverão ser renovados.

Autonomia 
Palavra final em diversas decisões, sendo a principal delas os pedidos de 
filiação à ANBIMA e adesão aos códigos de autorregulação.

Competência 
Aplicação do Código de Ética para todas as instituições aderentes aos 
códigos de autorregulação.

MUDANÇA NO CÓDIGO DE ÉTICA PERMITIRÁ 
SUPERVISÃO MAIS FOCADA NA CONDUTA 

SORAYA ALVES 
assessora jurídica, sobre a ampliação do Código 

de Ética para as instituições aderentes
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http://anbi.ma/age2020
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AUMENTO DO NÚMERO DE ORIENTAÇÕES AO 
MERCADO REFLETE CARÁTER EDUCATIVO 
DA SUPERVISÃO
Pedidos de esclarecimento quase triplicaram em 2019 em relação a 
2018 – maior parte se deu pelas regras do Código de Certificação

O caráter educativo da supervisão que fazemos no mercado se 
reflete no número de orientações e penalidades aplicadas a cada 
semestre. Em 2019, os pedidos de esclarecimento às instituições 
financeiras quase triplicaram em relação ao ano anterior: foram 5.108 
frente a 1.898. 

“Isso reforça nossa orientação às instituições do mercado, 
principalmente em relação às regras de autorregulação com um 
potencial de risco mais baixo. Inicialmente, buscamos identificar 
e orientar sobre esse tipo de descumprimento, utilizando as 
penalidades somente em casos de reincidência ou de maior 
gravidade. Sempre que possível, adotar essa postura educativa 
beneficia o mercado, pois reforça o aprendizado e o entendimento 
das regras”, explica Guilherme Benaderet, nosso superintendente de 
Supervisão de Mercados.

A maioria dos pedidos de esclarecimento se deu em relação ao 
Código de Certificação. A alta se explica por um trabalho intenso com 
foco nas certificações. Os monitoramentos envolveram a checagem 
das qualificações necessárias de acordo com as atividades de cada 
profissional, os pedidos de isenção da CGA (quando o profissional 
cumpre determinados requisitos e pode pedir dispensa da realização 
da prova da certificação), a fiscalização dos gestores de recursos 
com CGA em assets, entre outros.

GUILHERME BENADERET 
nosso superintendente de Supervisão de Mercados

As cartas de orientação, que auxiliam as instituições ajustarem 
seus processos em relação a descumprimentos de baixo impacto 
ou relevância, cresceram 134%: foram 1.286 em 2019 frente a 548 
no ano anterior. Mais da metade (663) foi referente ao Código de 
Administração de Recursos de Terceiros.

Esse código também concentrou 92% das multas aplicadas no 
período – foram 936 dessas penalidades para as instituições que 
seguem suas regras, sendo que o total de multas do ano foi de 1.017. 
A maioria delas foi relacionada à ausência ou ao atraso no envio 
de informações de valor de patrimônio líquido e cota de fundos de 
investimento para a nossa base de dados.

Os PAIs (Procedimento para Apuração de Irregularidades) e 
processos também cresceram em 2019 diante do ano anterior. 
O PAI é uma investigação para apurar possíveis indícios de 
descumprimento às regras dos códigos. Essa avaliação pode evoluir 
para um processo que, por sua vez, pode resultar em julgamento. 

Dos cinco julgamentos realizados em 2019, dois aconteceram 
no segundo semestre. Um era referente às regras de certificação: 
a instituição manteve profissionais sem a CGA (Certificação de 
Gestores ANBIMA) atuando em gestão de recursos de terceiros, 
logo, não fiscalizou adequadamente as qualificações necessárias 
para seus profissionais. No outro, sobre as regras de administração 
de recursos de terceiros, houve descumprimento às estratégias 
publicadas no regulamento do fundo, falhas na gestão de risco 
das carteiras e na seleção e no monitoramento de prestadores de 
serviços, entre outros. Os julgamentos resultaram na expulsão da 
empresa em questão do nosso quadro de associados.

Durante um PAI, processo ou até o julgamento, as instituições 
podem propor um termo de compromisso para corrigir os possíveis 
descumprimentos às regras em análise. Ele não é uma confissão 
de culpa, mas suspende as ações que estavam em andamento 
até que a instituição faça o que se comprometeu – como cessar 
uma prática, corrigir alguma atividade, contribuir com determinado 
recurso financeiro para as ações educativas da ANBIMA etc. Foram 
21 termos em 2019, frente a 14 no ano anterior.

O balanço detalhado das penalidades do segundo 
semestre de 2019, com o valor das multas e o número 
de descumprimentos a cada artigo dos códigos, está 
no Relatório de Supervisão. Ele traz também a relação 
completa das instituições que passaram a seguir 
a autorregulação e aquelas que cancelaram suas 
adesões. Confira: anbi.ma/relsup

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO EM 2019 FORAM 
QUASE O TRIPLO DE 2018

2019 2018 2017

Cartas de 
orientação

1.286 548 339

Multas 1.017 656 445

Pedidos de 
esclarecimento

5.108 1.898 1.600

SAIBA MAIS

http://anbi.ma/relsup
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CARTEIRAS ADMINISTRADAS ENTRAM PARA 
A AUTORREGULAÇÃO
Instituições têm até 20 de julho para se adaptarem às novas regras

O Código de Administração de Recursos de Terceiros ganhou 
novas regras para a gestão de carteiras administradas. Criadas pelo 
mercado e para o mercado, conforme a essência da autorregulação, 
as normas atendem a uma necessidade identificada pelas próprias 
instituições de estabelecer padrões e práticas para a atividade.

A proposta de mudança do código passou por audiência pública 
entre outubro e novembro do ano passado, e o documento final foi 
apresentado ao mercado em janeiro. As casas aderentes terão um 
prazo de seis meses para se adaptarem às novas exigências, que 
entram em vigor no dia 20 de julho.

CARLOS ANDRÉ 
nosso vice-presidente

Instituições com carteiras administradas deverão:

 Formalizar contrato de prestação de serviços, 
incluindo informações como obrigações e 
responsabilidades do gestor e do investidor, política 
de investimento adotada, metodologia da precificação 
e riscos nos tipos de operações;

 Estabelecer regras e procedimentos para análise de 
perfil do investidor;

 Precificar os ativos das carteiras a valor justo, 
considerando nossas regras para apreçamento;

 Fiscalizar prestadores de serviços terceirizados;

 Definir controles de gestão, caso sejam adquiridos 
produtos de crédito privado, incluindo processo de 
monitoramento desses ativos;

 Divulgar material publicitário sobre o serviço de 
carteira administrada.

O QUE MUDA NO CÓDIGO

“A indústria de gestão vem evoluindo a cada ano, tanto em 
serviços quanto no número de empresas, o que reafirma o 
desenvolvimento da atividade no Brasil. Ao mesmo tempo que nos 
orgulha, esse avanço implica no desafio de acompanhar de perto 
todas as movimentações do mercado”, afirma Carlos André, nosso 
vice-presidente. “A segurança dos investidores e dos profissionais 
do setor é sempre prioridade: é isso que buscamos com o 
aprimoramento do código e a inclusão de regras específicas para as 
carteiras administradas”, completa.

Uma das novidades do código é a obrigatoriedade de precificação 
dos ativos que compõem as carteiras, que deverá seguir os critérios 
listados no documento “Regras e Procedimentos ANBIMA para 
Apreçamento” (disponível em: anbi.ma/2j ). O código traz ainda 
normas para a contratação e fiscalização de prestadores de serviços 
terceirizados (como nas atividades de custódia e controladoria). 
Além disso, inclui exigências para a aquisição e o monitoramento de 
crédito privado: o gestor deverá manter por escrito os procedimentos 
e regras implementados na administração desse tipo de ativo e 
também acompanhar os riscos envolvidos em sua operação.

O texto completo do Código de Administração de Recursos de 
Terceiros, incluindo as novas exigências, está disponível no site. 
Confira em anbi.ma/cartadmin.

CARLOS ANDRÉ, nosso vice-presidente

A segurança dos investidores e dos 
profissionais do setor é prioridade: é isso 
que buscamos com a inclusão das regras 

para carteiras administradas
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