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ROTEIRO BÁSICO DO PQO E ROTEIRO DE TESTES

Roteiro Básico – PQO 

https://www.bsmsupervisao.com.br/auditoria-
de-participantes/metodologia-de-avaliacao

http://www.b3.com.br/pt_br/b3/qualifica
cao-e-governanca/selos-pqo/roteiros.htm

Roteiros de Testes BSM – 2020

(divulgado pelo OC 007/2018-VPC) (divulgado pelo CE 007/2019-PRE)

https://www.bsmsupervisao.com.br/auditoria-de-participantes/metodologia-de-avaliacao
http://www.b3.com.br/pt_br/b3/qualificacao-e-governanca/selos-pqo/roteiros.htm
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PROCESSOS AUDITADOS

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES - PROCESSOS DE NEGÓCIOS

Cadastrar Clientes

DESTAQUES: Roteiro Básico do PQO – Versão vigente

• Item 1.16 - As Regras e Parâmetros de Atuação devem informar a data de início da vigência;

• Item 3 - O Participante deve comunicar imediatamente todos os seus Clientes quando alterar suas

Regras e Parâmetros de Atuação, na forma nela indicada, mantendo as alterações realizadas nos

últimos 5 (cinco) anos à disposição de seus clientes;

• Item 5 - O Participante que adotar sistemas alternativos de cadastro deve garantir que o modelo esteja

de acordo com o previamente autorizado pela CVM e seja passível de verificação.

DESTAQUES: Roteiro de Testes BSM

• Os logs de cadastro e atualização cadastral devem evidenciar, além dos itens já requeridos, as versões

dos contratos celebrados com os cliente;

• A avaliação da relação de pessoas autorizadas a emitir ordens em nome de clientes, enviada pelo

Participante à B3, passará a ser realizada por meio de Auditoria Indireta, realizada pela BSM em

periodicidade independente da auditoria operacional em campo.
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PROCESSOS AUDITADOS

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES - PROCESSOS DE NEGÓCIOS

Suitability

DESTAQUES: Roteiro Básico do PQO – Versão vigente

• Item 18.1 - É vedado ao Participante atribuir ou alterar Perfil de Investimento do Cliente em desacordo

com as informações mínimas requeridas pela regulamentação vigente e com o procedimento definido

pelo Participante.

DESTAQUES: Roteiro de Testes BSM

• No processo de definição de perfil de investimento, não é permitido, além dos outros itens listados no

Roteiro de Testes, manter pontuação igual para todas as respostas de questão, ou seja, a informação

mínima não é considerada no cálculo para definição do perfil de investimento ou não afeta o mecanismo

de pontuação para definição do perfil de investimento, e também realizar a definição do perfil de

investimento com base nos produtos operados pelo cliente;

• No caso em que o Participante adota questionário preenchido pelo cliente, a quantidade de respostas

para cada informação mínima requerida pelo Artigo 2º da Instrução CVM 539/2013 deve ser compatível

com, no mínimo, a quantidade de perfis de investimento definidos pelo Participante;

• O Participante deve possuir procedimentos ou políticas internas específicas relacionadas à

recomendação de produtos complexos, quando aplicável.

• Serão objeto de avaliação do questionário de definição de perfil de investimento, além daqueles já

integrantes do Roteiro de Testes 2018, clientes que realizaram operações com os ativos Debêntures,

CRA, CRI, CFF e COE do segmento Balcão, por meio de DMA, Home Broker, Plataforma Cetip Trader,

Assessor e Mesa de Operações.
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PROCESSOS AUDITADOS

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES - PROCESSOS DE NEGÓCIOS

Executar Ordens

DESTAQUES: Roteiro Básico do PQO – Versão vigente

• Item 33 - Para as Ordens escritas e não presenciais, o Participante deve identificar as Formas de

Transmissão de Ordem autorizadas pelo Cliente, inclusive por meio de procurador ou representante,

quando aplicável, com as respectivas identificações do Cliente e/ou do seu procurador ou representante

nessas formas de transmissão.

DESTAQUES: Roteiro de Testes BSM

• Serão critérios para seleção de ordens, além dos casos previstos no Roteiro de Testes 2018: (i) clientes

que realizaram operações com os ativos Debêntures, CRA, CRI, CFF e COE do segmento Balcão, por

meio de Assessor e Mesa de Operações; e (ii) clientes pessoas naturais e pessoas jurídicas não

financeiras que operaram por meio de conta máster;

• A avaliação de operações de pessoas vinculadas passará a ser realizada por meio de Auditoria Indireta,

realizada pela BSM em periodicidade independente da auditoria operacional em campo.
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PROCESSOS AUDITADOS

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES - PROCESSOS DE NEGÓCIOS

Conta Margem

DESTAQUES: Roteiro Básico do PQO – Versão vigente

• Item 60 - É vedado ao Participante financiar, por intermédio de conta margem, os custos associados a

compra das ações financiadas tais como: taxas de corretagem, emolumentos, encargos e imposto de

renda retido na fonte.

DESTAQUES: Roteiro de Testes BSM

• Não houve alteração.

Gerenciar Risco

DESTAQUES: Roteiro Básico do PQO – Versão vigente

• Não houve alteração.

DESTAQUES: Roteiro de Testes BSM

• Não houve alteração.
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PROCESSOS AUDITADOS

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES - PROCESSOS DE NEGÓCIOS

Liquidação

DESTAQUES: Roteiro Básico do PQO – Versão vigente

• Não houve alteração.

DESTAQUES: Roteiro de Testes BSM

• Não houve alteração.

Administrar Custódia de Ativos e Posições

DESTAQUES: Roteiro Básico do PQO – Versão vigente

• Item 76 - O Participante que presta serviço de guarda física de Ativos deve manter estrutura para a

guarda, com acesso restrito, e mecanismos de segurança que garantam a integridade dos valores

mobiliários.
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PROCESSOS AUDITADOS

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES - PROCESSOS DE NEGÓCIOS

Agentes Autônomos de Investimento

DESTAQUES: Roteiro Básico do PQO – Versão vigente

• Não houve alteração.

DESTAQUES: Roteiro de Testes BSM

• Não houve alteração.

Clubes de Investimento

DESTAQUES: Roteiro Básico do PQO – Versão vigente

• Não houve alteração.

DESTAQUES: Roteiro de Testes BSM

• Não houve alteração.
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PROCESSOS AUDITADOS

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES - PROCESSOS DE NEGÓCIOS

Controles Internos

DESTAQUES: Roteiro Básico do PQO – Versão vigente

• Item 114 - O Diretor de Relações com o Mercado indicado pelo Participante à B3 é responsável pelo

cumprimento das regras de acesso e de permanência no mercado organizado administrado pela B3;

• Item 117 - O Diretor de Controles Internos deve emitir relatório semestral de avaliação dos controles

internos do Participante, enviá-lo formalmente a seus órgãos de administração — até o último dia útil

dos meses de janeiro e julho — e mantê-lo à disposição da BSM, até o último dia útil dos meses de

janeiro e julho, contendo descrição (i) dos exames efetuados, (ii) do resultado e das conclusões dos

exames efetuados, (iii) das não-conformidades formalmente identificadas pela própria instituição, pelos

seus reguladores e autorreguladores; (iv) das recomendações a respeito de tais não-conformidades,

com o estabelecimento de cronogramas de saneamento, quando for o caso; (v) do acompanhamento da

implementação dos planos de ação propostos, bem como da eficácia das medidas corretivas e dos

planos de ação implantados, sobretudo para evitar recorrências de não conformidades; e (vi) dos

motivos que ocasionaram eventual não cumprimento dos planos de ação estabelecidos em relatórios

anteriores;

• O relatório semestral de avaliação de controles internos que devem abranger, no mínimo, os seguintes

aspectos e sua conformidade com a legislação e a regulamentação vigentes:

▪ Item 117.12 - Monitoração, identificação e registro de situações de ameaças à rede interna de

computadores, aos sistemas e aos dados que contenham informações dos Clientes mantidas sob

sua guarda;

▪ Item 117.13 - Monitoração da implementação de Política de Responsabilidade Socioambiental.



1010Informação Pública www.bsmsupervisao.com.br

PROCESSOS AUDITADOS

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES - PROCESSOS DE NEGÓCIOS

Controles Internos (Continuação)

DESTAQUES: Roteiro Básico do PQO – Versão vigente

• Item 121 - O Participante deve estabelecer e divulgar princípios e diretrizes que norteiem as ações de

natureza socioambiental no relacionamento com seus Clientes, conforme regulamentação vigente.

DESTAQUES: Roteiro de Testes BSM

• O mapeamento dos controles internos passará a considerar os aspectos relacionados às atividades de:

(i) Ouvidoria; (ii) Agentes Autônomos de Investimento; (iii) Clubes de Investimento.
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PROCESSOS AUDITADOS

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES - PROCESSOS DE NEGÓCIOS

Supervisão de Operações e Prevenção à Lavagem de Dinheiro

DESTAQUES: Roteiro Básico do PQO – Versão vigente

• Item 126.1 - O Participante deve manter, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, os registros das análises

e das respectivas conclusões acerca das situações ou das operações que fundamentaram a decisão do

Participante de efetuar, ou não, as comunicações aos órgãos reguladores e à BSM, das situações

previstas na regulamentação vigente sobre Práticas Abusivas.

Certificação de Profissionais

DESTAQUES: Roteiro Básico do PQO – Versão vigente

• Item 128 - O Participante deve registrar e manter atualizada no GHP a relação de todos os seus

profissionais que atuarem nas áreas de conhecimento sujeitas à certificação, nos termos da

regulamentação vigente.

DESTAQUES: Roteiro de Testes BSM

• O processo de credenciamento de operadores e Agentes Autônomos de Investimento pela B3 foi

alterado e os testes passarão a ser realizados por meio de Auditoria Indireta, realizada pela BSM em

periodicidade independente da auditoria operacional em campo.
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PROCESSOS DE TI

Segurança da Informação

Normas e Roteiro de Testes

• Política de Segurança das Informações (conteúdo mínimo, aprovação e divulgação).

➢ Diretriz de prevenção, identificação e tratamento de incidentes. (requisito 2019)

• Administração de acessos (concessão, alteração e exclusão) a sistemas, bancos de dados e redes

(aprovação do proprietário da informação, responsável atribuído e com vínculo, perfil concedido

conforme função desempenhada e de forma a evitar conflitos de interesses):

➢ Acesso remoto aos sistemas internos do Participante com informações de clientes (fluxo de

aprovação, autenticação e canal seguro); (requisito 2019)

➢ Avaliação dos acessos utilizados para operações no segmento balcão, se forem selecionadas ordens

pela equipe de auditoria (exemplo: sistemas Nome e CetipTrader). (requisito 2019)

• Segurança da rede: monitorar, identificar e tratar vulnerabilidades:

➢ Tratamento de incidentes de segurança (registro, análise e ações tomadas). (requisito 2019)

• Qualidade das senhas (sistemas internos, HomeBroker/DMA e canais de relacionamento eletrônico-

inclusive Mobile - Android e IOS).

• Trilhas de auditoria - suficiência e retenção.

• Informações de clientes - controles para inibir vazamento de informação:

➢ Descarte e manutenção segura de dados e equipamentos (papel e HW). (alteração 2019)

• Segurança física - restrição de acesso e controles ambientais ao Centro de Processamento de Dados.
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PROCESSOS DE TI

Segurança da Informação (Continuação)

DESTAQUES: Itens introduzidos/alterados pelo Roteiro Básico e/ou Roteiro de Testes –

Plano 2020

• Programa de conscientização e treinamento sobre segurança das informações - nível de conscientização

desejado, aplicação do programa (exemplos: treinamento, prova, teste de phishing), medição do nível de

conscientização atingido e plano de ação para os casos abaixo do nível desejado).

Frequência: anual (requisito – vigência 2020)

• Canal de Relacionamento Eletrônico: Não é necessário dupla autenticação do cliente para processo de

Suitability (preencher perfil de investimento). (alteração)

DESTAQUES: Redução de Amostra – Plano 2019/2020

• Trilhas de auditoria - redução do período avaliado de 3 para 1 mês (último mês do período escopo).

(redução de amostra)
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PROCESSOS DE TI

Continuidade de Negócios

Normas e Roteiro de Testes

• Contingência - indisponibilidade de sistemas de negociação.

• Plano de continuidade dos negócios:

➢ Estratégia: Atualizar posição e liquidar em caso de indisponibilidade total da infraestrutura principal;

➢ Infraestrutura implantada para atender a estratégia definida;

➢ Testes com periodicidade mínima anual considerando indisponibilidade total da infraestrutura

principal.

Gerenciamento de Mudanças

Normas e Roteiro de Testes

• Gestão de mudanças (aplicação de testes em ambiente segregado e aprovação dos envolvidos).

• Processos de atualizações técnicas e de segurança de sistemas.

DESTAQUES: Redução de Amostra – Plano 2019/2020

• Análise do processo de gerenciamento de mudanças - redução da amostra avaliada de 15 mudanças

para 10 mudanças. (redução de amostra)

• Análise de atualizações de segurança nas estações de trabalho e servidores - redução da amostra

avaliada de 15 para 10 estações de trabalho. (redução de amostra)
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PROCESSOS DE TI

Monitoração e Operação da Infraestrutura de TI

Normas e Roteiro de Testes

• Backup de dados e de voz:

➢ Escopo;

➢ Monitoração e tratamento em caso de erro de processamento;

➢ Armazenamento externo com frequência diária;

➢ Teste de restauração das cópias de segurança;

➢ Retenção - 5 anos.

• Processo de replicação não é considerado como backup. (conceito)

• Monitoração do desempenho e da disponibilidade da infraestrutura de TI.

DESTAQUES: Redução de Amostra – Plano 2019/2020

• Backup - Redução da amostra avaliada de 15 dias para 10 dias úteis (dentro do último mês do período

escopo). (redução de amostra)



1616Informação Pública www.bsmsupervisao.com.br

PROCESSOS DE TI

Suporte à Infraestrutura

Normas e Roteiro de Testes

• Sistemas de gravação de ordens:

➢ Monitoramento da disponibilidade dos sistemas;

➢ Integridade e qualidade dos registros;

➢ Retenção dos registros - 5 anos;

➢ Inventário (informações de data, horário de início, horário de fim ou duração, ramal telefônico e código

da gravação).

• Antivírus instalado e atualizado;

• Controle para identificação/bloqueio de instalação de softwares maliciosos. (alteração 2019)

• Estabelecimento de cláusulas de acordo de nível de serviços e confidencialidade das informações para

os contratos com fornecedores de TI.

DESTAQUES: Redução de Amostra – Plano 2019/2020

• Antivírus - Redução da amostra de 15 para 10 estações de trabalho. (redução de amostra)
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PRÓXIMOS PASSOS

• Designação formal de facilitador da auditoria pelo Participante.

• Envio do e-mail de solicitação inicial de auditoria pela BSM, solicitando:

• Indicação dos responsáveis por assinar os descritivos de cada processo;

• Indicação das pessoas responsável por receber e entregar as solicitações de documentos e de
informações relativas a cada processo;

• Agendamento das reuniões de levantamento de processo;

• Prioridade na entrega das informações e dos documentos solicitados, antes do início da auditoria
operacional, conforme data sugerida;

• Disponibilização da infraestrutura necessária à equipe de auditoria:
➢ Crachás de acesso;

➢ Sala de reunião (de 2 a 4 posições);

➢ Ramal telefônico.
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CONTATOS

Para questões referentes à Auditoria Operacional:

Aud.oper@bsmsupervisao.com.br 

(11) 2565-7066

Para demais assuntos:

auditoria@bsmsupervisao.com.br 

(11) 2565-6074
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