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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 

abril de 2019.  

Nesse período, destacamos o lançamento da nova 

publicação trimestral da Comissão de Valores Mobi-

liários (CVM), denominada Carta ao Investidor, cujo 

objetivo é atualizar e informar o investidor sobre te-

mas relacionados à sua atuação. 

No âmbito internacional, destacamos a publicação 

do relatório da Organização Internacional das Comis-

sões de Valores Mobiliários (IOSCO) sobre insights 

comportamentais, com o objetivo de auxiliar seus 

membros a melhorar a eficácia da proteção ao inves-

tidor de varejo no que se refere a esse tema.  

Comissão de Valores Mobiliários – 

CVM  

CVM lança nova publicação: Carta ao In-

vestidor 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) lançou, 

em 30 de abril, a Carta ao Investidor, publicação tri-

mestral que atualiza e informa o investidor sobre te-

mas relacionados à atuação da Autarquia. 

Além de resumir novas normas, audiências públicas, 

alertas e decisões do Colegiado publicadas no perí-

odo e que podem ter influência para os investidores 

de varejo, a Carta aborda temas recentes ou que es-

tejam em destaque no mercado, bem como apre-

senta o resultado das enquetes realizadas no Portal 

do Investidor e a programação de palestras e even-

tos previstos para o próximo trimestre. 

Na primeira edição, o leitor poderá conferir: 

• Ofício Circular CVM/SIN 02/2019, com orienta-

ções sobre Instrução CVM 598 (atividade de ana-

lista de valores mobiliários). 
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• Edição da Instrução CVM 606, que cria os Fun-

dos Incentivados de Investimento em Infraestru-

tura (FI-Infra). 

• Artigo sobre Churning. 

• Conversa com o inspetor da Superintendência de 

Supervisão de Riscos Estratégicos da CVM, Gui-

lherme Tadiello, sobre robôs de investimentos. 

Número de investidores em crowdfunding 

cresce após regulamentação  

O Crowdfunding de Investimento permitiu a captação 

de mais de R$ 46,0 milhões em 2018, um cresci-

mento de mais de 451% em relação aos R$ 8,3 mi-

lhões registrados em 2016, quando não havia regu-

lamentação específica pela Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM). Neste período, o número de in-

vestidores na modalidade registrou uma alta de, 

aproximadamente, 716%: de 1.099 para 8.966, en-

quanto as ofertas fechadas com sucesso evoluíram 

de 24 para 46. Já o valor médio de captação por 

oferta passou de R$ 347,6 mil para R$ 1,0 milhão, no 

mesmo intervalo de tempo. 

Com regras estabelecidas pela Instrução CVM 588, 

o Crowdfunding de Investimento é uma alternativa 

que possibilita que empresas com receita anual de 

até R$ 10 milhões realizem ofertas por meio de finan-

ciamento coletivo na internet com dispensa automá-

tica de registro de oferta e de emissor. 

Em 2016, eram 4 plataformas que ofereciam o ser-

viço e, em 2018, este número alcançou 14. Para pro-

teger os envolvidos, uma das condições previstas 

pela Instrução CVM 588 é que este tipo de oferta so-

mente ocorra por meio de plataformas que passaram 

pelo processo de autorização junto à Autarquia. 

Os dados também revelam que o número médio de 

investidores por oferta cresceu de 31 (em 2016) para 

195 (em 2018). Consequentemente, o investimento 

médio por investidor era de R$ 7,5 mil e, em 2018, 

passou a ser de R$ 5,1 mil. 

Nova Deliberação atualiza regras de sor-

teio de processos  

A CVM editou, em 3 de abril, a Deliberação CVM 814, 

que altera a Deliberação CVM 558 (que dispõe sobre 

o procedimento de sorteio de processos e as normas 

relativas a impedimento e suspeição dos membros 

do Colegiado). 

A nova Deliberação tem como objetivo permitir que o 

Presidente da CVM atue como relator de processos 

submetidos ao Colegiado em igualdade de condi-

ções com relação aos Diretores e não mais de forma 

alternada. 

Com esta modificação, a tendência é que haja au-

mento de celeridade nos julgamentos, o que deverá 

acarretar a diminuição do estoque de processos no 

Colegiado. 

http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2019/20190429-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2019/20190429-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2019/20190403-3.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2019/20190403-3.html
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Reguladores e Autorreguladores es-

trangeiros 

IOSCO publica relatório sobre insights 

comportamentais buscando proteção ao 

investidor 

O Conselho da Organização Internacional das Co-

missões de Valores Mobiliários (IOSCO) publicou, 

em 2 de abril, um relatório sobre insights comporta-

mentais com o objetivo de auxiliar seus membros a 

melhorar a eficácia da proteção ao investidor de va-

rejo. 

O relatório, denominado “A Aplicação de Insights 

Comportamentais para Proteção ao Investidor de Va-

rejo”, fornece orientações para auxiliar os regulado-

res a entender melhor o comportamento dos investi-

dores de varejo na tomada de decisões sobre inves-

timentos financeiros. 

O relatório descreve vieses comportamentais e como 

eles afetam os mercados financeiros. Os exemplos 

apresentados mostram como as emoções e as expe-

riências psicológicas podem influenciar as decisões 

de investimento, como uma regra pode levar a per-

cepções incorretas, e como uma avaliação parcial da 

informação pode levar a uma decisão diferente de 

uma avaliação completa. 

O relatório conclui que os indivíduos tendem a tomar 

decisões diferentes ao interagir com uma interface 

online, em vez de interagir com um ser humano ou 

depender de materiais impressos. 

O material também faz referência a metodologias de 

testes quantitativos e qualitativos que reguladores 

utilizam para coletar informações sobre maneiras pe-

las quais investidores podem sofrer danos. Essas 

mesmas metodologias podem ser usadas para pro-

jetar e medir a eficácia da resposta regulatória para 

proteger os investidores e avaliar a eficácia da divul-

gação existente e de outras medidas. 

O relatório reconhece que, embora medidas que 

usam insights comportamentais tenham o potencial 

de promover a tomada de decisão informada, elas 

podem não ser suficientes para proteger adequada-

mente os investidores. Por conseguinte, é importante 

que os reguladores continuem a impor padrões de 

conduta aos profissionais de investimento e regulem 

a venda de produtos de investimento para promover 

ainda mais a proteção dos investidores. 
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