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Apresentação 

Nesta edição do Boletim Normativo, encontram-se as 

principais discussões, as decisões e os normativos 

emitidos pelas entidades reguladoras e autorregula-

doras brasileiras e internacionais na segunda quinzena 

de junho de 2012.  

Nesta quinzena, destaca-se a divulgação, pela Comis-

são de Valores Mobiliários, de relatório elaborado 

pela consultoria Oxera em que são analisadas ques-

tões ligadas à estrutura do mercado acionário brasilei-

ro, especialmente no que diz respeito ao impacto da 

introdução de mais concorrência no mercado de ne-

gociação de ações. 

Destaca-se, ainda, a assinatura de convênio entre a 

BM&FBOVESPA, a Associações de Investidores no 

Mercado de Capitais (AMEC), a Associação das Entida-

des dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) e 

o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

(IBGC) para a constituição do Comitê de Aquisições e 

Fusões (CAF), entidade de autorregulação voluntária 

cuja finalidade será assegurar a equidade de trata-

mento aos acionistas de companhias abertas nas ofer-

tas públicas de aquisição de ações e nas operações de 

reorganização societária. 

No cenário internacional destacaram-se o quadro 

regulamentar canadense sobre gerenciamento de 

risco em pregões eletrônicos e a publicação, pelo re-

gulador europeu, de proposta de regulamentação 

para Derivativos de Balcão (OTC), Contrapartes Cen-

trais (CCP) e centrais de registro de operações. 

 

Conselho Monetário Nacional (CMN) e 

Banco Central do Brasil (BC) 

Regras relativas ao Capital Estrangeiro no 

Brasil  

O Banco Central divulgou, em 25 de junho, que a par-

tir deste ano instituirá Censo Anual de Capitais Estran-

geiros no país. O Censo Anual coletará informações 

sobre os investimentos estrangeiros na economia 

brasileira e será realizado nos anos em que não hou-

ver o Censo Quinquenal.  

 
Receba automaticamente as novas edições do Boletim 

Normativo e outras notícias da BSM, clicando aqui e 

inscrevendo-se em nosso RSS. 

 

As informações contidas neste Boletim Normativo 
foram extraídas de publicações das instituições cita-
das e não refletem, necessariamente, a visão da 
BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados - BSM sobre 
a matéria.  

 

http://www.bcb.gov.br/textonoticia.asp?codigo=3586&idpai=NOTICIAS
http://www.bcb.gov.br/textonoticia.asp?codigo=3586&idpai=NOTICIAS
http://www.bsm-autorregulacao.com.br/InstDados/noticia.xml
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Serão obrigadas a prestar as informações todas as 

pessoas jurídicas residentes no Brasil que tenham, em 

31 de dezembro do ano anterior, participação estran-

geira em seu capital em qualquer montante e patri-

mônio líquido igual ou superior ao equivalente a US$ 

100 milhões ou dívida com o exterior, na forma de 

créditos comerciais de curto prazo, igual ou superior 

ao equivalente a US$ 10 milhões. 

A coleta anual de informações sobre o estoque de 

investimentos estrangeiros permitirá a compilação de 

estatísticas macroeconômicas do setor externo, em 

especial da Posição Internacional de Investimentos, 

com tempestividade.  

As declarações do Censo Anual 2012 deverão ser en-

tregues até o dia 6 de setembro de 2012. 

Adicionalmente, o Conselho Monetário Nacional, em 

reunião realizada em 28 de junho, alterou e consoli-

dou os normativos que tratam das penalidades aplicá-

veis no caso de irregularidades relacionadas a infor-

mações prestadas sobre capitais estrangeiros no País. 

O principal intuito da nova resolução aprovada é uni-

formizar e racionalizar os critérios para aplicação de 

multas relativas a irregularidades no registro de capi-

tais estrangeiros no país e declaração do Censo de 

Capitais Estrangeiros, que passarão a ter penalidades 

similares às previstas para irregularidades na declara-

ção de Capitais Brasileiros no Exterior. Dessa maneira, 

serão corrigidas assimetrias entre os valores das mul-

tas e estabelecidos critérios uniformes de gradação 

das penalidades aplicáveis. 

Com isso, as pessoas obrigadas a declarar serão ade-

quadamente motivadas à produção e ao encaminha-

mento correto e tempestivo dessas importantes in-

formações estatísticas ao Banco Central do Brasil. 

 

Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) 

Estudo sobre a eficiência do mercado aci-

onário brasileiro 

A Comissão de Valores Mobiliários divulgou, em 18 de 

junho, estudo elaborado pela consultoria Oxera em 

que são analisadas questões ligadas à estrutura do 

mercado acionário brasileiro, especialmente no que 

diz respeito ao impacto da introdução de mais concor-

rência no mercado de negociação de ações. 

O relatório aborda algumas preocupações inerentes a 

um cenário em que haja ambientes concorrentes para 

a negociação de ações, tais como: 

 a fragmentação da liquidez;  

 os custos decorrentes de novas infraestruturas 

necessárias para a difusão de informações; e 

 os custos para a supervisão dos mercados. 

Em relação à regulação e à supervisão dos mercados, 

o estudo traz uma análise sobre a necessidade de 

adoção de medidas adicionais pela CVM para promo-

ver a eficiência do mercado acionário brasileiro em 

um mercado com múltiplos ambientes de negociação.  

Conforme determinado pela CVM, a análise e as pro-

postas partem da microestrutura e do estágio de de-

senvolvimento do mercado brasileiro, assim como dos 

pressupostos em que se apóia a regulamentação vi-

gente, tais como a transparência pré e pós-negociação 

e a identificação do beneficiário final em todos os 

negócios realizados. 

Em 29 de junho, a CVM promoveu a apresentação 

pública do estudo, com a participação de representan-

tes do mercado, em que estes puderam expor suas 

considerações sobre o documento. Participaram do 

debate provedores do serviço de negociação 

http://www.cvm.gov.br/port/infos/comunicado%20divulgação%20do%20estudo.asp
http://www.cvm.gov.br/port/infos/comunicado%20divulgação%20do%20estudo.asp
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(BM&FBOVESPA, CETIP, BATS e Direct Edge), interme-

diários e diferentes tipos de investidores (gestores, 

investidores estrangeiros e investidores de alta fre-

quência). 

Audiência pública sobre serviço de Ouvi-

doria 

Em 27 de junho, a CVM colocou em audiência pública 

minuta de instrução que dispõe sobre a instituição da 

Ouvidoria no âmbito do mercado de valores mobiliá-

rios. 

O documento aborda as demandas relacionadas ao 

mercado de valores mobiliários que devem ser objeto 

de apreciação pela Ouvidoria, bem como estabelece 

as diretrizes e as normas de conduta que nortearão a 

relação deste departamento com os clientes das insti-

tuições. 

A minuta trata, ainda, da exigência de mecanismos e 

de relatórios que possam retroalimentar a própria 

instituição, propondo melhorias de procedimentos e 

rotinas em decorrência da análise das reclamações e 

pleitos analisados pela Ouvidoria. 

A proposta determina que devem implementar Ouvi-

doria as instituições habilitadas a atuar como inte-

grante do sistema de distribuição, os agentes emisso-

res de certificados, e os prestadores de serviços de 

custódia de valores mobiliários e de serviços de ações 

escriturais. 

Com o intuito de minimizar o custo de implementa-

ção, mas sem prejuízo da exigência de que a Ouvidoria 

disponha das condições e recursos necessários ao seu 

bom funcionamento, a minuta prevê a possibilidade 

de utilização de estruturas de Ouvidorias: 

i) únicas para conglomerados financeiros; 

ii) compartilhadas por meio das entidades de classe, 

no caso das instituições habilitadas a atuar como inte-

grante do sistema de distribuição; e 

iii) já existentes para atendimento da regulamentação 

do CMN. 

Sugestões e comentários em relação à minuta devem 

ser enviados à CVM até o dia 27 de julho. 

Relatórios Anual e de Supervisão Baseada 

em Risco 

A CVM publicou, em 20 de junho, o Relatório Anual de 

2011, em que indica a evolução do mercado de valo-

res mobiliários e destaca os fatos mais relevantes da 

atuação da autarquia no cumprimento de seu manda-

to. 

O relatório aborda pontos como: 

 a evolução dos mercados; 

 a atuação dos participantes do mercado; 

 as atividades de  supervisão e fiscalização externa 

da CVM; 

 a atuação sancionadora da autarquia; 

 a regulamentação dos mercados;  

 a presença internacional da autarquia e a coope-

ração com outros organismos, e 

 iniciativas relacionadas à educação financeira; e 

 o  serviço de atendimento e orientação ao públi-

co. 

Destaque-se é dado ao esforço da CVM no sentido de 

aperfeiçoar a regulamentação relativa aos participan-

tes do mercado (como são exemplos a revisão da 

norma que trata de agentes autônomos de investi-

mento e a modernização da norma relativa aos inter-

mediários no mercado de valores mobiliários, bem 

http://www.cvm.gov.br/port/infos/Comunicado%20ao%20mercado%20SDM%20ed0312.asp
http://www.cvm.gov.br/port/infos/Comunicado%20ao%20mercado%20SDM%20ed0312.asp
http://www.cvm.gov.br/port/infos/CVM_publica_relatorio_anual_2011.asp
http://www.cvm.gov.br/port/infos/CVM_publica_relatorio_anual_2011.asp
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como as audiências públicas relativas à atuação dos 

administradores de carteira e de suitability).  

No que diz respeito à atuação disciplinar, destacaram-

se no ano de 2011 a primeira condenação penal no 

Brasil por crime de uso indevido de informação privi-

legiada e a deflagração de medidas de busca e apre-

ensão autorizadas judicialmente, com a finalidade de 

obter provas para instrução de procedimentos de 

investigação sobre manipulação de mercado. 

Em 29 de junho, a CVM publicou o Relatório Semestral 

de Supervisão Baseada em Risco referente ao período 

de julho a dezembro de 2011. 

Destaque-se seção específica destinada à supervisão 

de mercados e intermediários, em que a autarquia 

analisa a atuação da BSM no período (páginas 43 a 52 

do relatório). 

 

BM&FBOVESPA 

Calendário Anual das companhias listadas 

A BM&FBOVESPA divulgou, em 25 de junho, Ofício 

Circular em que divulga suas interpretações acerca de 

itens específicos dos regulamentos de listagem do 

Novo Mercado, do Nível 2 e do Nível 1 de governança 

corporativa, cujas novas versões estão em vigor desde 

maio de 2011. 

O Ofício Circular ora divulgado apresenta a interpreta-

ção da BM&FBOVESPA a respeito da divulgação e rea-

presentação do Calendário anual, em especial no que 

diz respeito aos eventos cujo agendamento é obriga-

tório e ao conteúdo mínimo do referido Calendário. 

O Calendário Anual objetiva permitir que os acionistas 

de uma companhia e demais interessados possam se 

programar adequadamente para acompanhar e parti-

cipar de eventos societários, bem como acessar as 

informações da companhia. 

Ressalte-se que o modelo apresentado no Anexo II 

dos Regulamentos de Listagem não será exigido para 

o Calendário Anual referente ao ano de 2012, sendo 

obrigatório a partir de 2013. 

 

Comitê de Aquisições e Fusões 

Entidades assinam convênio para consti-

tuição do CAF 

A BM&FBOVESPA, a Associações de Investidores no 

Mercado de Capitais (AMEC), a Associação das Entida-

des dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) e 

o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

(IBGC) assinaram, em 27 de junho, convênio para a 

constituição do Comitê de Aquisições e Fusões (CAF), 

entidade de autorregulação voluntária cuja finalidade 

será assegurar a equidade de tratamento aos acionis-

tas de companhias abertas brasileiras nas ofertas pú-

blicas de aquisição de ações (OPAs) e nas operações 

de reorganização societária. 

De acordo com o comunicado divulgado, a expectativa 

é que o órgão comece a operar em outubro. As quatro 

instituições envolvidas estão em fase final de discus-

são sobre a redação do Código de Autorregulação de 

Aquisições e Fusões. Também estão sendo definidos 

aspectos operacionais e relativos ao financiamento do 

órgão. 

O CAF, cujos membros serão em parte eleitos pelas 

entidades fundadoras e em parte independentes, terá 

a missão, quando provocado, de opinar e decidir 

quanto a reclamações sobre todas as modalidades de 

ofertas públicas de aquisição de ações e das opera-

ções de incorporação, incorporação de ações, fusão e 

cisão com incorporação envolvendo companhias aber-

tas a ele submetidas.  

http://www.cvm.gov.br/port/infos/CVM-divulga-Relatorio-Semestral-do-Plano-Bienal-de-Supervisao-Baseada-em-Risco-2-semestre-2011.asp
http://www.cvm.gov.br/port/infos/CVM-divulga-Relatorio-Semestral-do-Plano-Bienal-de-Supervisao-Baseada-em-Risco-2-semestre-2011.asp
http://www.bmfbovespa.com.br/oficiosComunicados/oficiosComunicados.aspx?idioma=pt-br
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/noticias/2012/Entidades-assinam-convenio-para-constituicao-do-CAF-2012-06-27.aspx?tipoNoticia=1&idioma=pt-br
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/noticias/2012/Entidades-assinam-convenio-para-constituicao-do-CAF-2012-06-27.aspx?tipoNoticia=1&idioma=pt-br
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As companhias podem aderir ao Comitê com relação a 

todas as suas operações de OPA e reorganização soci-

etária, por meio da inclusão dessa previsão no seu 

estatuto social. Alternativamente, as empresas envol-

vidas em uma determinada operação podem ainda 

optar por levá-la ao Comitê de maneira avulsa.  

 

Reguladores e autorreguladores es-

trangeiros 

Reformas regulatórias do sistema finan-

ceiro 

O Financial Stability Board (FSB)1 publicou, em 19 de 

junho, conjunto de documentos em que relata os pro-

gressos das reformas regulatórias acordadas no âmbi-

to do G-20.   

Adicionalmente, indicou aspectos que considera im-

portantes no que diz respeito ao reforço de sua capa-

cidade de atuação e requisitos de governança para 

que desempenhe adequadamente suas atribuições. 

A documentação publicada inclui, entre outros, relató-

rios sobre o progresso da implantação da reforma 

financeira e relatório com recomendações acerca da 

estrutura de governança e forma de financiamento do 

FSB. 

No encontro de cúpula realizado na segunda quinzena 

de junho, os líderes do G20 se comprometeram a im-

plementar as reformas nos prazos acordados e ex-

pressaram apoio ao trabalho do FSB. Especial ênfase 

foi dada ao compromisso de: 

 fortalecer regimes nacionais de resolução e recu-

peração para instituições financeiras globais sistemi-

camente importantes (SIFIs); 

 estender o quadro regulamentar das SIFIs para 

bancos nacionais sistemicamente importantes, segu-

radoras globais sistemicamente importantes e outras 

entidades financeiras não-bancárias; 

                                                           
1 O Financial Stability Board (FSB) é o órgão responsável pela 
coordenação internacional do trabalho das autoridades finan-
ceiras nacionais e organismos internacionais de regulação e 
supervisão. 

http://www.financialstabilityboard.org/press/pr_120619a.pdf
http://www.financialstabilityboard.org/press/pr_120619a.pdf
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 reforçar a supervisão e regulamentação do siste-

ma bancário paralelo (shadow banking)2; 

 implantar a reforma regulatória dos mercados de 

derivativos de balcão (OTC); 

 identificar potenciais consequências involuntárias 

das reformas regulatórias para mercados emergentes 

e economias em desenvolvimento; e 

 melhorar os padrões de cooperação internacional 

entre as entidades de regulação e supervisão. 

Adicionalmente, os líderes do G-20 reforçaram o apoi-

aram ao desenvolvimento de um código identificador 

global único para entidades jurídicas (LEI)3. 

Recomendações sobre auditoria interna 

em bancos 

O Banco para Compensações Internacionais (BIS) pu-

blicou, em 28 de junho, documento atualizando suas 

recomendações no que diz respeito à auditoria inter-

na em instituições bancárias. 

O documento substitui o publicado em 2001, incorpo-

rando as novas práticas de negócios e lições extraídas 

da recente crise financeira. 

O documento é baseado em 20 princípios, que têm 

como base a ideia de que as instituições bancárias 

devem possuir auditoria interna com suficiente auto-

ridade, independência, recursos e acesso ao conselho 

de administração, bem como possuir equipe compe-

tente e qualificada de auditores internos. 

                                                           
2 O sistema bancário paralelo envolve entidades e atividades 
de intermediação de crédito externa ao sistema bancário nor-
mal. São exemplos de entidades e atividades bancárias que 
podem ser consideradas “paralelas” os Hedge Funds, os Ex-
change Trades Funds (ETF) e as operações de securitização, 
bem como as sociedades financeiras e do setor mobiliário que 
concedem créditos. 

3 O Legal Entity Identifier (LEI) será um código global único de 
identificação dos participantes do mercado financeiro. 

Mercado de Credit Default Swaps (CDS) 

A Organização Internacional das Comissões de Valores 

(IOSCO) publicou, em 21 de junho, relatório sobre o 

mercado de Credit Default Swap (CDS), destacando 

algumas questões regulatórias sobre o tema.  

O relatório observa que os contratos de CDS, se torna-

ram mais padronizados e que houve aumento no pro-

cessamento eletrônico e na compensação central des-

se instrumento financeiro. Contudo, indica que, ape-

sar do aumento de dados disponíveis, o mercado de 

CDS ainda é bastante “opaco”. 

Os credit default swaps são derivativos de balcão e 

ganharam destaque na crise financeira de 2008, 

quando, em virtude da perda de confiança nos ratings 

emitidos por agências classificadoras de risco, se tor-

naram referência para medir o risco de investimento 

de um país, empresa ou instituição.  

No comunicado ao mercado, a IOSCO indica que con-

tinuará a examinar as questões acerca dos Credit De-

faults Swaps para aperfeiçoar o funcionamento desse 

mercado. 

Europa - Derivativos de balcão, CCPs e 

Centrais de Registro de Transações 

A European Securities And Markets (ESMA) publicou, 

em 25 de junho, proposta de regulamentação para 

Derivativos de Balcão (OTC), Contrapartes Centrais 

(CCP) e centrais de registro de transações (Trade Re-

positories).    

A primeira parte do relatório abrange os derivativos 

de balcão, incluindo as obrigações de compensação, 

técnicas de mitigação de risco e isenções a certos re-

quisitos. Na segunda parte, são analisados os requisi-

tos das contrapartes centrais.  Por fim, a terceira parte 

trata do registro em centrais de registro de transa-

ções.  

http://www.bis.org/publ/bcbs223.htm
http://www.bis.org/publ/bcbs223.htm
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD385.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/2012-379.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/2012-379.pdf
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As regras propostas estão em linha com os acordos 

celebrados no âmbito do G-20.   

O prazo final para a consulta é 5 de agosto. 

Canadá – gerenciamento de risco em pre-

gões eletrônicos 

O Canadian Securities Administrators (CSA) anunciou, 

em 28 de junho, que dará prosseguimento à implanta-

ção da regra NI 23-103 (Eletronic Trading), que estabe-

lece quadro regulamentar para a supervisão e o ge-

renciamento de riscos decorrentes das negociações 

eletrônicas nos mercados canadenses. 

O quadro regulamentar foi concebido para lidar ade-

quadamente com a velocidade e a automação advin-

das das negociações eletrônicas e assegurar que o 

mercado e os participantes do mercado canadense 

monitorem e gerenciem seus riscos.  

A nova regulamentação, entre outras coisas, exige que 

os participantes que optem por colocar ordens de 

forma eletrônica mantenham políticas, procedimentos 

e controles para gerenciar os riscos associados ao 

acesso aos sistemas eletrônicos de negociação. 

A regra foi desenvolvida a partir de consultas com o 

mercado e está em linha com as recomendações in-

ternacionais relativas à negociação eletrônica.  

A Investment Industry Regulatory Organization of Ca-

nada (IIROC), entidade autorreguladora do mercado 

canadense, colocou em audiência pública propostas 

de regras relativas à negociação eletrônica, visando 

compatibilizar suas regras com a nova regra dos regu-

ladores canadenses.  

   

 

BSM - BM&FBOVESPA Supervisão de Mercado 
Rua XV de Novembro, 275 - 8º andar - Centro 
São Paulo - SP - CEP 01013-010 
Serviço de Atendimento ao Público: (11) 3272-7373  
http://www.bsm-autorregulacao.com.br 

http://www.securities-administrators.ca/aboutcsa.aspx?id=1081
http://www.securities-administrators.ca/aboutcsa.aspx?id=1081
http://www.iiroc.ca/Documents/2012/da189c4d-efd4-4e53-8ab8-b7286b379909_en.pdf
http://www.bsm-autorregulacao.com.br/

