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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 durante o mês de 

março de 2019.  

Nesse período, destacamos a publicação do Relató-

rio Anual 2018 da CVM, que apresenta as principais 

ações implementadas no período, perspectivas para 

2019, bem como o cenário do mercado de capitais e 

os principais destaques do ano. 

No âmbito internacional, destacamos a publicação 

do primeiro Programa de Trabalho Anual da Organi-

zação Internacional das Comissões de Valores Mo-

biliários (IOSCO), com o objetivo de melhorar a efi-

cácia e o impacto de seu trabalho de política nos 

mercados globais de valores mobiliários.  

Comissão de Valores Mobiliários – 

CVM  

Relatório Anual CVM 2018 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou, 

em 27 de março, o seu Relatório Anual 2018. O ma-

terial apresenta as principais ações implementadas 

pela Autarquia no período, perspectivas para 2019, 

bem como o cenário do mercado de capitais e os 

principais destaques do ano, como o aperfeiçoa-

mento do processo normativo e a atualização do pla-

nejamento estratégico da instituição. 

Em 2018, a CVM atingiu a marca de 50.411 partici-

pantes regulados. Além disso, a Autarquia obteve re-

corde no número de processos administrativos san-

cionadores julgados pelo Colegiado, totalizando 109. 

Vale ressaltar que, dentre esses casos, houve con-

denação de dois acusados por spoofing, modalidade 

de manipulação de mercado que também foi deba-

tida pela Autarquia em 2017. 

A atualização do Planejamento Estratégico, que 
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completou 5 anos em 2018, também foi destaque. O 

trabalho ganhou novo enfoque, direcionado à incor-

poração cada vez maior de inteligência tecnológica 

nas atividades de supervisão e investigação. No Re-

latório, são enfatizados resultados dos seguintes pro-

jetos: Redução de Custos de Observância e Trans-

formação de Processos – Arrecadação. 

Para 2019, a CVM irá priorizar a incorporação de no-

vas metodologias de trabalho relacionadas à super-

visão e o aperfeiçoamento de normas estratégicas 

para o desenvolvimento de alguns setores. Assim, 

além de uma ampla revisão do regime de ofertas, es-

tão previstas melhorias que visam incentivar o setor 

de infraestrutura e o mercado de dívida corporativa. 

Outros temas serão estudados por meio de Análise 

de Impacto Regulatório (AIR), estudos exploratórios 

ou normativos, tais como: 

• regra de exclusividade aplicada aos agentes au-

tônomos de investimento;  

• internalização de ordens de negociação; 

• possibilidade de criação de Cadastro Único de 

Investidores por meio da incorporação do DLT 

aos mercados regulados;  

• aperfeiçoamentos no Formulário de Referência. 

Esclarecimentos sobre atividade de ana-

lista de valores mobiliários 

A Superintendência de Relação com Investidores 

Institucionais (SIN) da CVM divulgou, em 1º de 

março, o Ofício Circular CVM/SIN 02/19, com escla-

recimentos sobre a atividade de analista de valores 

mobiliários e dispositivos da Instrução CVM 598. 

Dentre as motivações para este Ofício Circular, estão 

a recorrência de certas dúvidas sobre as questões 

nele abordadas, em especial nas que envolvem ino-

vações tecnológicas como a oferta do serviço por 

meio de redes sociais e a percepção da área de su-

pervisão em relação a alguns problemas mais co-

muns ou relevantes nesse segmento. 

Como destaques do ofício, são citados: 

• Art. 17 da Instrução CVM 598: equipes de análise 

precisam ser formadas por, no mínimo, 80% de 

analistas de valores mobiliários credenciados. 

• Formas de Comunicação: qualquer divulgação 

publicitária feita pelos analistas, inclusive em re-

des sociais, deve evitar expressões que sugiram 

“renda certa”, “rentabilidade fixa” ou “garantida”, 

ou a exposição de percentuais fixos de ganho 

quaisquer com operações ou ativos indicados, 

pois naturalmente tais projeções sequer são rea-

listas e, por isso, induzem investidores a erros de 

avaliação. 

• Atividade educacional x Prestação de serviço de 

análise: a apresentação de conteúdos envol-

vendo valores mobiliários (seja por meio de sites 

ou redes sociais) pode ultrapassar o cunho edu-

cacional e se inserir no conceito de "relatório de 

análise". Alguns exemplos são: transmissões ao 

http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2019/20190301-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2019/20190301-1.html
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vivo em salas de conversa on-line e acompanha-

mento diário durante o pregão online. 

• Comercialização de estratégias automatizadas: 

ofertas feitas a investidores de serviços de estra-

tégias padronizadas por meio de sistemas auto-

matizados ou algoritmos lógicos e matemáticos, 

com o objetivo de indicar oportunidades e mo-

mentos apropriados para realizar operações com 

valores mobiliários também são consideradas 

como serviço de análise de valores mobiliários. 

Portanto, são privativas dos analistas de valores 

mobiliários credenciados. 

BSM 

Classificação do resultado das auditorias 

operacionais da BSM de 2018 

A BSM adota, desde 2013, metodologia de classifi-

cação do resultado de suas auditorias operacionais. 

A metodologia visa estabelecer um mecanismo 

quantificável e uniforme de avaliação de todos os 

Participantes da B3, de forma que cada Participante 

possa acompanhar seu desempenho individual ao 

longo dos anos e comparar seu desempenho indivi-

dual com o mercado. 

A classificação do resultado das auditorias operacio-

nais é realizada ao final de cada plano anual de tra-

balho e o resultado de 2018 enviado a cada Partici-

pante no final de fevereiro. 

Em linha com o seu compromisso de transparência e 

orientação, a BSM divulgou a matriz com os pesos e 

as notas dos itens avaliados em suas auditorias ope-

racionais de 2018. 

Informações adicionais sobre a metodologia de clas-

sificação dos resultados das auditorias operacionais 

e documentos de suporte estão disponíveis aqui. 

Reguladores e Autorreguladores es-

trangeiros 

IOSCO publica seu Programa de Trabalho 

para 2019 

O Conselho da Organização Internacional das Co-

missões de Valores Mobiliários (IOSCO) publicou, 

em 25 de março, seu primeiro Programa de Trabalho 

Anual, com o objetivo de melhorar a eficácia e o im-

pacto de seu trabalho de política nos mercados glo-

bais de valores mobiliários. 

O Conselho concordou em cinco questões prioritá-

rias para seu trabalho em 2019, com base nas con-

clusões do Panorama de Riscos da IOSCO e apro-

veitando as contribuições dos seus membros e comi-

tês de políticas. As prioridades identificadas são: 

1. Cripto-ativos 

2. Inteligência Artificial e Machine Learning 

3. Fragmentação do Mercado 

4. Investimentos passivos e provedores de índices 

5. Distribuição e Digitalização de Varejo 

http://www.bsm-autorregulacao.com.br/Noticias/classificacao-resultado-auditorias-operacionais-2018
http://www.bsm-autorregulacao.com.br/Noticias/classificacao-resultado-auditorias-operacionais-2018
http://www.bsm-autorregulacao.com.br/auditoria-de-participantes/metodologia-de-avaliacao
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS528.pdf
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS528.pdf
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Cada uma dessas prioridades se enquadra em uma 

ou mais das cinco áreas de foco amplas que foram 

aprovadas pelo Conselho no final de 2016 para ori-

entar o trabalho da IOSCO: 

1. Fortalecer a resiliência estrutural dos mercados 

de capitais 

2. Abordar lacunas de dados e problemas de com-

partilhamento de informações 

3. Aplicar novos insights sobre a proteção do inves-

tidor e a educação do investidor 

4. Analisar o papel dos mercados de valores mobi-

liários nas questões de aumento de capital e sus-

tentabilidade e o papel relacionado da regulação 

de valores mobiliários 

5. Examinar o papel da regulação na tecnologia fi-

nanceira e automação 

Esse programa de trabalho ajudará a garantir que o 

trabalho dos oito comitês de políticas da IOSCO e 

seu Comitê de Emergência de Riscos e Avaliação 

estejam estreitamente alinhados com as prioridades 

aprovadas pelo Conselho no futuro. 
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