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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 janeiro de 2018.  

Nesse período, destacamos a publicação do Rela-

tório do Plano Bienal de Supervisão Baseada em 

Risco (SBR) 2017-2018 da CVM, que em diversos 

momentos destacou a importância da evolução da 

BSM em seu papel de autorregulador no mercado 

de valores mobiliários. 

No âmbito internacional, a IOSCO emitiu um co-

municado sobre questões relacionadas a ofertas 

iniciais de moedas digitais (Initial Coin Offerings - 

ICO), em que expressa suas preocupações com a 

proteção de investidores no que envolve o tema. 

 

 

 

 

 

 

 

CVM 

Resultados do Plano de Supervisão Base-

ada em Risco da CVM 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou 

no dia 3 de janeiro o primeiro Relatório Semestral 

do Plano Bienal de Supervisão Baseada em Risco 

(SBR) 2017-2018.  

Segundo o Presidente da Autarquia, o SBR é um 

sistema de gestão que promove a priorização das 

ações de supervisão e fiscalização a partir de even-

tos de risco potencialmente prejudiciais à eficiência 

e integridade do mercado de capitais. Essa metodo-

logia, que vem trazendo bons resultados desde 

2009, demonstra o compromisso da CVM em atuar 

preventivamente, a partir de uma supervisão com 

foco em resultados e no uso racional dos recursos.  

Em relação à BSM, destacamos os seguintes pon-

tos sobre os eventos de risco avaliados pela CVM: 

 Fiscalização das operações realizadas nos mer-

cados: a atividade de supervisão de mercado 

http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20180103-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20180103-1.html
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exercida pela BSM é de grande importância pa-

ra a consecução dos objetivos do autorregula-

dor, em especial no que diz respeito ao forneci-

mento de subsídios para suas medidas de en-

forcement; 

 Fiscalização dos intermediários e seus prepos-

tos (incluindo os agentes autônomos), custodi-

antes e escrituradores: as auditorias operacio-

nais continuam sendo realizadas de acordo com 

o cronograma planejado, e esses relatórios são 

uma valiosa fonte de informações para a avalia-

ção do risco oferecido pelos intermediários, 

sendo usados como referência para os bancos 

de dados da SMI; 

 Instrução e condução de processos administra-

tivos disciplinares: dos 24 novos processos ins-

taurados, 20 foram oriundos dos trabalhos reali-

zados pela SAM, principalmente pela sua atua-

ção no monitoramento de ofertas com indícios 

de layering/spoofing, assunto que a BSM tem 

dado a devida atenção; e 

 Atendimento de reclamações ao MRP: o autor-

regulador vem conduzindo os seus trabalhos de 

forma satisfatória com relação aos critérios de 

análise. Verifica-se também que os resultados 

alcançados estão em linha com os posiciona-

mentos da CVM, já que as decisões da BSM fo-

ram, na sua maioria, mantidas. 

 

 

Reguladores e Autorreguladores es-

trangeiros 

IOSCO emite comunicado sobre Initial 

Coin Offerings (ICO) 

O Conselho da Organização Internacional de Co-

missões de Valores (IOSCO) emitiu um comunicado 

no dia 18 de janeiro sobre questões relacionadas a 

ofertas iniciais de moedas digitais (Initial Coin Offe-

rings - ICO). 

As ICO geralmente envolvem a criação de tokens 

digitais - usando a tecnologia de livros contábeis 

distribuídos - e sua venda é feita para investidores 

por meio de leilão ou por subscrição em troca de 

criptomoedas, como Bitcoin ou Ether. Segundo a 

IOSCO, essas ofertas não são padronizadas, e seu 

status legal e regulamentar provavelmente depen-

derá das circunstâncias de cada ICO individualmen-

te. 

Para a entidade, há riscos claros associados a es-

tas ofertas, já que as ICO são investimentos alta-

mente especulativos em que investidores colocam 

em risco todo o seu capital investido. Embora al-

guns operadores ofereçam oportunidades legítimas 

de investimento para financiar projetos ou empre-

sas, o aumento da segmentação das ICO para in-

vestidores de varejo por meio de canais de distri-

buição online por partes que geralmente estão loca-

lizadas fora da sua jurisdição - o que pode não estar 

sujeito à regulamentação ou pode estar operando 

http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS485.pdf
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS485.pdf
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ilegalmente - levanta preocupações com a proteção 

dos investidores. Também houve casos de fraude e, 

como resultado, os investidores estão sendo avisa-

dos de ter muito cuidado ao decidir se devem inves-

tir nas ICO. 

Em sua reunião de 18 a 19 de outubro de 2017, o 

Conselho de Administração da IOSCO discutiu o 

crescente uso das ICO para aumento de capital 

como um tema de preocupação. Após esta reunião, 

a IOSCO emitiu uma declaração aos seus membros 

sobre os riscos envolvidos e referenciou várias 

abordagens tomadas pelos membros e outros ór-

gãos reguladores. O Conselho também estabeleceu 

uma Rede de Consulta por meio da qual os mem-

bros podem discutir suas experiências e trazer suas 

preocupações, incluindo quaisquer questões trans-

fronteiriças. 

FINRA divulga suas prioridades regulató-

rias para 2018 

A Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) 

divulgou no dia 8 de janeiro suas prioridades regula-

tórias para 2018, destacando temas em que se 

concentrará ao longo de 2018, incluindo áreas de 

foco novas e em andamento. 

O documento serve como base para os participan-

tes aprimorarem seus programas de compliance, 

supervisão e gerenciamento de riscos e se prepara-

rem para as auditorias que serão feitas pela FINRA. 

Entre os temas identificados como áreas de foco 

em 2018 estão fraude, participantes de alto risco, 

riscos operacionais e financeiros - incluindo gover-

nança de tecnologia e segurança cibernética - e 

regulação do mercado. 

Outras áreas de prioridade em 2018 incluem: 

 riscos de prática de comercialização, incluindo 

recomendações de produtos complexos a inves-

tidores vulneráveis; 

 proteção de ativos do cliente e precisão de da-

dos financeiros de empresas; e 

 integridade de mercado, incluindo best executi-

on, manipulação entre mercados e produtos e 

integridade de dados de renda fixa. 

A FINRA deve atualizar sua visão sobre os riscos 

ao longo do ano, bem como fornecer observações 

sobre preocupações e práticas efetivas relevantes 

para alguns destes temas. 
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