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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 2017.  

Nesse período, destacamos a divulgação pela 

CVM de esclarecimentos a respeito dos riscos de-

correntes dos chamados ICOs - Initial Coin Offe-

rings, recente inovação tecnológica dos mercados 

financeiros, e de sua relação com o regime regula-

tório atualmente vigente. 

No âmbito internacional, o FSB publicou os resul-

tados de um estudo sobre práticas de supervisão e 

regulamentação relacionadas à segurança ciberné-

tica que foi discutido na última reunião dos Minis-

tros das Finanças e Presidentes dos Bancos Cen-

trais do G20.  

 

 

 

 

 

 

CVM 

Initial Coin Offering (ICO) 

Considerando o avanço das operações conhecidas 

como Initial Coin Offerings (ICOs), a Comissão de 

Valores Mobiliários - CVM esclareceu que está 

atenta às recentes inovações tecnológicas nos mer-

cados financeiros global e brasileiro e que vem 

acompanhando tais operações e buscando com-

preender benefícios e riscos associados, seja por 

meio de fóruns internos, como o Comitê de Gestão 

de Riscos – CGR e o Fintech Hub, ou de discus-

sões no âmbito internacional, como em trabalhos 

desenvolvidos pela IOSCO. 

Em linha com sua competência de busca estimular 

o empreendedorismo e a introdução de inovações 

tecnológicas no mercado de valores mobiliários, 

sempre que alinhados ao norte da segurança dos 

investidores e da integridade do mercado, a Autar-

quia prestou os seguintes esclarecimentos quanto 

aos riscos decorrentes dos chamados ICOs e de 

sua relação com o regime regulatório atualmente 

vigente: 

http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2017/20171011-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2017/20171011-1.html
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1. Podem-se compreender os ICOs como capta-

ções públicas de recursos, tendo como contraparti-

da a emissão de ativos virtuais, também conhecidos 

como tokens ou coins. Tais ativos virtuais, a depen-

der do contexto econômico de sua emissão e dos 

direitos conferidos aos investidores, podem repre-

sentar valores mobiliários.  

2. Nesse contexto, a CVM esclareceu que certas 

operações de ICO podem se caracterizar como 

operações com valores mobiliários já sujeitas à le-

gislação e à regulamentação específicas, devendo 

se conformar às regras aplicáveis. Incorrem na 

mesma situação companhias (abertas ou não) ou 

outros emissores que captem recursos por meio de 

uma ICO, em operações cujo sentido econômico 

corresponda à emissão e à negociação de valores 

mobiliários. 

3. As ofertas de ativos virtuais que se enquadrem 

na definição de valor mobiliário e estejam em des-

conformidade com a regulamentação serão tidas 

como irregulares e, como tais, estarão sujeitas às 

sanções e penalidades aplicáveis. A CVM alerta 

que, até a presente data, não foi registrada nem 

dispensada de registro nenhuma oferta de ICO no 

Brasil. 

4. Por outro lado, há operações de ICO que não se 

encontram sob a competência da CVM, por não se 

configurarem como ofertas públicas de valores mo-

biliários. 

5. A CVM esclareceu que valores mobiliários ofer-

tados por meio de ICO não podem ser legalmente 

negociados em plataformas específicas de negocia-

ção de moedas virtuais (chamadas de virtual cur-

rency exchanges), uma vez que estas não estão 

autorizadas pela CVM a disponibilizar ambientes de 

negociação de valores mobiliários no território brasi-

leiro. 

6. Quanto à participação de potenciais investidores 

em operações de ICO, alerta-se para os seguintes 

riscos inerentes a tais investimentos (em especial 

no que diz respeito a emissores ou ofertas não re-

gistradas na CVM): 

a) Risco de fraudes e esquemas de pirâmides 

(“Ponzi”); 

b) Inexistência de processos formais de ade-

quação do perfil do investidor ao risco do 

empreendimento (suitability);  

c) Risco de operações de lavagem de dinheiro 

e evasão fiscal/divisas; 

d) Prestadores de serviços atuando sem ob-

servar a legislação aplicável; 

e) Material publicitário de oferta que não ob-

serva a regulamentação da CVM; 

f) Riscos operacionais em ambientes de ne-

gociação não monitorados pela CVM;  

g) Riscos cibernéticos (exemplos: ataques à in-

fraestrutura, sistemas e comprometimento 

de credenciais de acesso dificultando o 

acesso aos ativos ou a perda parcial ou total 

dos mesmos) associados à gestão e custó-

dia dos ativos virtuais; 
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h) Risco operacional associado a ativos virtu-

ais e seus sistemas; 

i) Volatilidade associada a ativos virtuais; 

j) Risco de liquidez (ou seja, risco de não en-

contrar compradores/vendedores para certa 

quantidade de ativos ao preço cotado) as-

sociado a ativos virtuais; e 

k) Desafios jurídicos e operacionais em casos 

de litígio com emissores, inerentes ao cará-

ter virtual e transfronteiriço das operações 

com ativos virtuais. 

7. A CVM recomendou aos potenciais investidores 

que se deparam com anúncios de ICO, como forma 

de evitar o risco de fraude, verificar no site da Au-

tarquia se o ofertante é emissor registrado na CVM 

ou se a oferta foi registrada ou dispensada de regis-

tro. Além disso, a Autarquia, por meio de seus ca-

nais de atendimento ao investidor, encontra-se à 

disposição para receber denúncias e reclamações 

sobre possíveis irregularidades em tais operações. 

8. Os investidores devem avaliar atentamente as 

características de tais operações, de forma a identi-

ficar sinais indicadores de irregularidades, tais co-

mo: altos retornos garantidos, pressão para partici-

par das transações imediatamente, ofertantes ou 

ofertas não registradas na CVM, ausência de requi-

sitos mínimos para a participação em tais opera-

ções, entre outros. 

A CVM permanece atenta à evolução das ICOs e, 

sendo o caso, tomará, no momento apropriado, as 

medidas cabíveis no âmbito de sua competência 

legal, de forma a assegurar a estabilidade e o con-

tínuo desenvolvimento do mercado de capitais bra-

sileiro. 

Reguladores e Autorreguladores es-

trangeiros 

FSB publica relatório sobre práticas de 

supervisão e regulamentação relaciona-

das segurança cibernética 

O Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) publi-

cou em 13 de outubro os resultados de um estudo 

sobre práticas de supervisão e regulamentação 

relacionadas à segurança cibernética que foi discu-

tido na última reunião dos Ministros das Finanças e 

Presidentes dos Bancos Centrais do G20. 

O G20 observou que os ataques cibernéticos têm o 

potencial de interromper serviços financeiros cruci-

ais para os sistemas financeiros nacionais e inter-

nacionais e podem pôr em perigo a estabilidade 

financeira mundial. A mudança de natureza do risco 

cibernético para as instituições financeiras é impul-

sionada por vários fatores, incluindo tecnologia em 

constante desenvolvimento, interconexões entre 

instituições financeiras e partes externas, e ações 

de cibercriminosos para encontrar novos métodos 

de atacar e comprometer sistemas de tecnologia de 

informação. Autoridades em todo o mundo tomaram 

medidas regulatórias e de supervisão para facilitar a 

mitigação do risco cibernético por parte das institui-

ções financeiras e sua resposta efetiva para recupe-

http://www.fsb.org/2017/10/fsb-publishes-stocktake-on-cybersecurity-regulatory-and-supervisory-practices/
http://www.fsb.org/2017/10/fsb-publishes-stocktake-on-cybersecurity-regulatory-and-supervisory-practices/
http://www.fsb.org/2017/10/fsb-publishes-stocktake-on-cybersecurity-regulatory-and-supervisory-practices/
http://www.fsb.org/2017/10/fsb-publishes-stocktake-on-cybersecurity-regulatory-and-supervisory-practices/
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ração de ataques cibernéticos. 

Foram publicados dois relatórios pelo FSB, um re-

sumo e uma análise detalhada dos resultados obti-

dos. Os relatórios foram preparados por meio das 

respostas a uma pesquisa realizada pelo FSB junto 

às suas jurisdições membros e a organismos inter-

nacionais. O resumo também apresenta os princi-

pais temas levantados em um workshop realizado 

em setembro que reuniu participantes do setor pú-

blico e privado para discutir a segurança cibernética 

no setor financeiro. 
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