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Apresentação 

Nesta edição do Boletim Normativo, encontram-se 

as principais discussões, as decisões e os normati-

vos emitidos pelas entidades reguladoras e autor-

reguladoras brasileiras e internacionais durante o 

mês de outubro de 2016.  

Nesse período, destacamos a reeleição da CVM 

para presidir o Comitê de Investidores de Varejo da 

IOSCO, que tem por finalidade conduzir o trabalho 

da organização no que se refere à educação finan-

ceira e de investidores. 

Outro fato de destaque foi a publicação pela IOS-

CO do Relatório sobre Governança Corporativa em 

Mercados Emergentes, trabalho coordenado pela 

CVM, que identifica possíveis medidas e aborda-

gens regulatórias visando o fortalecimento da go-

vernança corporativa nestas jurisdições. 

No âmbito internacional, a ESMA emitiu um relató-

rio com orientações relativas à aplicação do regime 

de reporte de operações do MiFID II, fornecendo 

maiores detalhes ao mercado europeu sobre a 

implementação de relatórios de operações, a ma-

nutenção de registros de ordens de negociação e 

os requisitos de sincronização de relógios. 

 

 

 

CVM 

CVM liderará comitê da IOSCO de políticas 

para educação e proteção do investidor 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) presidirá, 

pela segunda vez consecutiva, o Comitê de Investi-

dores de Varejo da Organização Internacional das 

Comissões de Valores (IOSCO) e seu superinten-

dente de proteção e orientação aos investidores, 

José Alexandre Vasco, foi eleito pela organização 

para mandato de dois anos. 

O Comitê foi instituído em 2013 com a finalidade de 

conduzir o trabalho da organização em educação 

financeira e de investidores, assessorando o Board 

da IOSCO em temas emergentes relacionados à 

proteção dos investidores de varejo, além de execu-

tar projetos nessa área. 

Em janeiro de 2016, a CVM foi eleita para a presi-

dência do comitê para completar mandato que se 

encerrou em outubro, após reunião do Board. Nes-

se período, foi estabelecido novo direcionamento 

http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2016/20161031-2.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2016/20161031-2.html
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estratégico para o comitê e iniciados três novos 

projetos, dois já aprovados pelo Conselho da IOS-

CO. O primeiro foca na proteção de investidores em 

situação de vulnerabilidade, em função de condi-

ções relacionadas ao envelhecimento e o segundo 

na aplicação de insights comportamentais em pro-

gramas de educação do investidor. 

Um dos objetivos estratégicos da autarquia é ter um 

papel de liderança na educação financeira. O intuito 

é contribuir para melhor compreensão dos benefí-

cios e dos riscos associados aos produtos financei-

ros. Com esta participação, a CVM mantém-se ali-

nhada às práticas internacionais, fortalecendo o 

desenvolvimento do mercado de capitais.  

Audiência Pública propõe mudanças em 

regras de BDR e emissores estrangeiros 

A CVM colocou em audiência pública, no dia 20 de 

outubro, minuta de instrução que altera a regula-

mentação aplicável aos certificados de depósito de 

valores mobiliários - BDR e emissores estrangeiros 

(emissores que não possuem sede no Brasil, nem 

mais de 50% de seus ativos localizados no país). 

As principais modificações propostas envolvem a 

inclusão dos BDR Patrocinados nível I e nível II no 

rol de valores mobiliários que podem ser objeto de 

uma oferta pública distribuída com esforços restri-

tos, além da alteração do procedimento de dispensa 

da verificação do enquadramento no critério de ati-

vos localizados no Brasil, quando da realização de 

oferta, caso o emissor comprove que o percentual 

de ativos localizados no país não ultrapassa 65%. 

A CVM identificou efetiva oportunidade para aprimo-

ramento da regulamentação sobre o tema, elimi-

nando potenciais entraves regulatórios para o de-

senvolvimento do mercado de BDR. Além das mu-

danças referidas acima, ressaltam-se: 

 inclusão de regras para verificação do enqua-

dramento na condição de emissor estrangeiro 

também no momento da realização de oferta pú-

blica com esforços restritos; e 

 inclusão dos BDR no rol de ativos que podem 

compor da carteira dos clubes de investimento 

no limite de 33% do patrimônio líquido. 

As sugestões e os comentários devem ser encami-

nhados à Superintendência de Desenvolvimento de 

Mercado (SDM) até o dia 21/11/2016. 

Trabalho de governança conduzido pela 

CVM é publicado pela IOSCO 

A Organização Internacional das Comissões de 

Valores (IOSCO) publicou o Report on Corporate 

Governance, trabalho coordenado pela CVM no 

âmbito do Comitê de Mercados Emergentes. O ma-

terial foi elaborado após a revisão dos Princípios de 

Governança Corporativa da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), endossados pelo G20 em 2015, que rea-

cendeu a importância dos reguladores de mercados 

de valores mobiliários se manifestarem sobre o as-

sunto. 

http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2016/20161020-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2016/20161020-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2016/20161004-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2016/20161004-1.html
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O trabalho contou com a participação de entidades 

de mais de 30 países, que apresentaram exemplos 

práticos e suas perspectivas sobre possíveis medi-

das e abordagens regulatórias, com foco, essenci-

almente em três temas: 

1. a composição dos conselhos de administração. 

2. a adequação das estruturas de remuneração e 

incentivos. 

3. a efetividade dos controles internos e políticas de 

gerenciamento de riscos. 

Como resultado, o estudo identifica tendências e 

apresenta sugestões em questões sensíveis, com o 

propósito de auxiliar os reguladores sobre como se 

posicionar a respeito, observadas as características 

próprias a cada jurisdição. 

Segundo o presidente da CVM, Leonardo Pereira, 

que esteve à frente da força-tarefa que gerou o Re-

port, o trabalho reforça o debate quanto ao essenci-

al papel dos reguladores sobre a implementação de 

melhores princípios e práticas de governança. 

Reguladores e Autorreguladores es-

trangeiros 

Reguladores de mercados emergentes 

buscam fortalecer governança corporativa  

Conforme citado na notícia anterior, o Comitê de 

Mercados Emergentes da Organização Internacio-

nal de Comissões de Valores (IOSCO), coordenado 

pela CVM, publicou no dia 3 de outubro o Relatório 

sobre Governança Corporativa em Mercados Emer-

gentes. 

O trabalho identifica possíveis medidas e aborda-

gens regulatórias visando o fortalecimento da go-

vernança corporativa em jurisdições de mercados 

emergentes e o alinhamento de quadros regulató-

rios com padrões reconhecidos internacionalmente. 

Esta é a primeira revisão deste tipo por parte de 

reguladores de valores mobiliários sobre as práticas 

atuais de governança corporativa em mercados 

emergentes em comparação aos Princípios de Go-

vernança Corporativa do G20 / OCDE. 

De acordo com o levantamento, os quadros regula-

tórios nestas jurisdições geralmente estão alinhados 

às recomendações dos Princípios da OCDE. Existe 

também um amplo consenso quanto à direção que 

os reguladores de mercados emergentes devem 

tomar para melhorar a qualidade e a responsabili-

dade dos conselhos de administração, garantir que 

as estruturas de remuneração sejam desenhadas 

para criar valor no longo prazo e melhorar os qua-

dros de gerenciamento de risco e controles internos 

das corporações. 

ESMA publica orientações relativas a re-

porte de operações, manutenção de regis-

tros de ordens e sincronização de relógios 

no MiFID II  

A Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e de 

Mercados (ESMA) emitiu no dia 10 de outubro as 

Orientações finais relativas à aplicação do regime 

http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS440.pdf
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS440.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-provides-guidance-transaction-reporting-order-record-keeping-and-clock
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-provides-guidance-transaction-reporting-order-record-keeping-and-clock
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-provides-guidance-transaction-reporting-order-record-keeping-and-clock
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-provides-guidance-transaction-reporting-order-record-keeping-and-clock
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de reporte de operações à luz da Diretiva de Ins-

trumentos Financeiros de Mercado (MiFID II) e da 

Regulamentação (MiFIR), juntamente com o seu 

relatório final com as respostas recebidas na con-

sulta sobre estes temas. As orientações fornecem 

mais detalhes sobre como implementar os relatórios 

de operações, manter os registros de ordens de 

negociação e apurar os requisitos de sincronização 

de relógios. 

O objetivo deste trabalho é fornecer orientação às 

empresas de investimento, plataformas de negocia-

ção e mecanismos de divulgação de informações 

aprovados para que eles se preparem para o cum-

primento de suas obrigações antes da entrada em 

vigor da nova regra em 2018. As orientações desti-

nam-se a assegurar a coerência na aplicação dos 

requisitos em todos os membros da UE e fornecem 

exemplos de relatórios de negociações e de regis-

tos de dados de ordens. 

As orientações incluem: 

 Princípios Gerais a serem aplicados aos relató-

rios de operações e a manutenção de registros 

de ordens, fornecendo abordagens de alto nível 

e orientações adicionais sobre disposições legis-

lativas específicas. 

 Cenários possíveis, em particular os relativos a 

relatórios de operações resultantes de transmis-

sões de ordens, ordens agrupadas e fornecimen-

to de Acesso Eletrônico Direto (DMA), e a manu-

tenção de registros de ordens em caso de livros 

de ordem com limite central. 

 Relatórios de instrumentos financeiros específi-

cos, com a maioria dos exemplos focados em 

derivativos, dado que estes possuem um padrão 

mais complexo. 

 Esclarecimentos sobre sincronização de reló-

gios, fornecendo orientações adicionais sobre 

disposições legislativas específicas, com o con-

ceito de "eventos reportáveis" e “latência gate-

way-to-gateway". 

As Orientações destinam-se às autoridades nacio-

nais competentes e aos participantes de mercado 

financeiro, que devem envidar todos os esforços 

para manterem a conformidade com elas. 
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