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PQO – Roteiro Básico 

Requerimentos (Mandatórios) Recomendações (Melhores Práticas)

Item    Descrição Situação Item Descrição Situação  

PROCESSOS DE NEGÓCIO
  

 
Modelo de Processos – MP 

    

 
 Processo de Negócio – Gerar 

Ordens 

    

 
1.1 Captar Clientes 

 

    

1   1 A Corretora tem posicionamento definido para 
sua atuação, explicitado em seu Planejamento 
Estratégico e divulgado por meio de seus 
instrumentos de venda. 

 A 
 AP 
 NA 

2   2 A Corretora define e coloca por escrito uma 
política “Conheça Seu Cliente” que contempla 
a avaliação da capacidade econômico-
financeira, da reputação, dos conhecimentos 
sobre o mercado, dos objetivos e das 
características operacionais do cliente, e que 
lhe permite estabelecer parâmetros de atuação 
consistentes. 

 A 
 AP 
 NA 

3   
 
 

3 A Corretora mantém política de marketing e 
promoções de seus serviços, observada a 
regulamentação em vigor. 

 A 
 AP 
 NA 

4   4 A Corretora mantém à disposição da BM&F o 
descritivo de seus procedimentos de captação 
de clientes. 

 A 
 AP 
 NA 

5   5 A Corretora providencia para que potenciais 
clientes recebam, por meio de instrumentos de 
venda (seu site na internet e suas publicações), 
informações sobre a realização de operações e 
os riscos dos mercados.  

 A 
 AP 
 NA 

6 As regras de conduta estabelecidas pela 
BM&F, bem como as regras e os parâmetros 
de atuação estabelecidas pela Corretora, 
devem ser colocadas à disposição dos clientes 
pela Corretora antes do início de suas 
operações e obrigatoriamente entregues 
quando solicitadas. 
(Instrução CVM 387/03, art. 3º, § 1º; 
Deliberação 451ª Sessão do CA BM&F) 

 A 
 NA 

6   
 

7   7 A Corretora dá ciência aos potenciais clientes 
acerca da obrigatoriedade de comunicar às 
autoridades detalhes de sua movimentação 
financeira, nos casos previstos em lei. 

 A 
 AP 
 NA 

http://sharepoint.bmf.com.br/sites/DFD/DTP/PQO Imers�o/LEGISLA��O - 4 - PQO.doc#CVM_387_art3_p1
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PROCESSOS DE NEGÓCIO
  

8   
 
 

8 A Corretora informa sobre a atuação das 
empresas a ela ligadas nos mercados 
financeiros ou de intermediação e a natureza de 
tais vínculos (operacional ou societário). 

 A 
 AP 
 NA 

9 A Corretora deve assegurar aos interessados 
informações necessárias ao cumprimento de 
suas ordens, bem como sobre os riscos das 
operações nos mercados da BM&F.  
(Instrução CVM 387/03, art. 3º)  

 A 
 NA 

9   

10   10 A Corretora providencia treinamento em 
vendas para funcionários com contato com 
clientes. 

 A 
 AP 
 NA 

http://sharepoint.bmf.com.br/sites/DFD/DTP/PQO Imers�o/LEGISLA��O - 4 - PQO.doc#CVM_387_art3
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1.2 Gerenciar Contas 

 

    

1   
 
 
 
 
 

1 A Corretora informa seus clientes sobre os 
riscos decorrentes da volatilidade do mercado, 
enfatizando a influência de fatores externos, 
políticos e econômicos nos preços dos ativos e 
a possibilidade de ocorrerem perdas em seu 
portfólio, dependendo do momento em que se 
desfaçam da posição. 

 A 
 AP 
 NA 

2 A Corretora deve informar especialmente seus 
clientes sobre detalhes da distribuição de 
negócios e da especificação de comitentes, 
bem como de questões operacionais e de 
aspectos normativos. 
(Instrução CVM 301/99 e 387/03, arts. 3º e 6º; 
Deliberação 451ª Sessão do CA BM&F ) 

 A 
 NA 

2   

3   3   

4   4 A Corretora se utiliza de sistema de 
gerenciamento de contas, abrangendo seus 
principais clientes, os mercados em que estes 
atuam e a corretagem por estes gerada, de 
forma a elaborar perfil de cada um. 

 A 
 AP 
 NA 

5   5   

6   6   

7 A Corretora deve manter procedimentos 
internos, de caráter reservado, para o 
estabelecimento de limites operacionais e de 
exposição ao risco de cada cliente, de acordo 
com critérios objetivos. 
(Instrução CVM 387/03, art. 3º; Deliberação 
451ª Sessão do CA BM&F, art. 2º, V e VI) 

 A 
 NA 

7 .   

8   8   
9   9   
10 Os clientes devem ser comunicados 

formalmente sobre a possibilidade de uma 
pessoa vinculada vir a figurar como 
contraparte de uma operação sua. 
(Instrução CVM 117/90, art. 7º) 

 A 
 NA 

10   

11   11 A Corretora define política de fomento de 
operações de clientes ativos e de reativação de 
contas inativas. 

 A 
 AP 
 NA 

http://sharepoint.bmf.com.br/sites/DFD/DTP/PQO Imers�o/LEGISLA��O - 4 - PQO.doc#CVM_301
http://sharepoint.bmf.com.br/sites/DFD/DTP/PQO Imers�o/LEGISLA��O - 4 - PQO.doc#CVM_387
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12   12 A Corretora providencia para que seus clientes 
recebam, via seu site na internet e/ou em suas 
publicações, informações sobre a realização de 
operações e os riscos dos mercados, sobre a 
necessidade de manter seus dados atualizados e 
sobre a política de gerenciamento de saldos em 
conta, credores e devedores. 

 A 
 AP 
 NA 

13 As Corretoras devem apresentar aos seus 
clientes informações sobre o funcionamento e 
as características dos mercados de valores 
mobiliários, sobre o recinto e os sistemas de 
negociação ou de registro da BM&F, bem 
como sobre os procedimentos para o 
cumprimento das ordens e os riscos 
envolvidos nas operações realizadas. 
(Instrução CVM 387/03, art. 3º; Deliberação 
451ª Sessão do CA BM&F, art 2º, II) 

 A 
 NA 

   

14 As Corretoras devem implantar normas e 
procedimentos de controles internos que 
proporcionem amplo e atualizado 
conhecimento sobre a capacitação econômico-
financeira e as características operacionais de 
seus clientes. 
(Instrução CVM 387/03, art. 3º; Deliberação 
451ª Sessão do CA BM&F, art 2º, IV) 

 A 
 NA 

   

15   15   

16   16   
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Processo de Negócio – Realizar 
Ordens 

    

 
1.3 Executar Ordens 

 

    

1 Na execução de ordens, a Corretora deve 
observar o disposto no documento Regras e 
Parâmetros de Atuação da Corretora. 
(Instrução CVM 387/03, art. 6º) 

 A 
 NA 

   

2 O recebimento de ordens pela Corretora em 
sua Mesa de Operações deve ser feito 
diretamente pelos Operadores de Mesa e 
estes devem estar cientes da forma de 
transmissão de ordens definida pelo cliente. 
(Instrução CVM 387/03, art. 6º; 
Deliberações Sessões 451ª, art. 3º, III, e 457ª 
do CA BM&F, art. 3º) 

 A 
 NA 

2 A Corretora define padrão de comunicação 
para seus Operadores de Mesa nos contatos 
com clientes via telefone. 

 A 
 AP 
 NA 

3 A Corretora deve definir medidas que 
assegurem tratamento eqüitativo e evitem o 
conflito de interesse na execução de Ordens.  
(Instrução CVM 387/03, art. 3º, VII) 

 A 
 NA 

3   

4 A Corretora deve zelar para que seus 
Operadores de Pregão observem a proibição 
de comunicar-se diretamente com clientes, 
exceto nos casos expressamente autorizados 
pela BM&F. 
(Instrução CVM 387/03, art. 6º; Deliberação 
457ª Sessão CA BM&F, art. 7º, § único) 

 A 
 NA 

4   

5 A Corretora não deve utilizar, nas atividades 
próprias dos integrantes do sistema de 
distribuição de valores mobiliários, pessoas 
não-integrantes desse sistema ou, ainda, 
permitir o exercício das atividades de 
mediação ou corretagem por pessoas não-
autorizadas pela CVM para esse fim. 
(Instrução CVM 387/03, art.13º, I, C) 

 A 
 NA 

5   

6   6 A Corretora mantém separação efetiva entre 
as atividades dos operadores que atuam para 
os clientes e dos que realizam operações 
próprias ou para a carteira própria. 

 A 
 AP 
 NA 

7 A Corretora deve informar as circunstâncias 
sob as quais uma ordem pode deixar de ser 
executada e quais as providências a serem 
adotadas para atender e preservar os 
interesses do cliente em tais casos. 
(Instrução CVM 387/03, art. 3º; Deliberação 
451ª Sessão do CA BM&F, art. 3º, 2) 

 A 
 NA 

7   
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8 O documento que confirmar a execução de 
ordens do cliente deve destacar a atuação 
das sociedades corretoras ou de pessoas a 
elas vinculadas, quando estas estiverem 
agindo na contrapartida da operação. 
(Instrução CVM 117/90, art. 8º) 

 A 
 NA 

8  
 
 

 

9   9 A Corretora mantém relatório de ocorrências 
na Mesa de Operações a ser submetido a seu 
diretor responsável pelas operações BM&F 
para acompanhamento. 

 A 
 AP 
 NA 

10 A Corretora deve monitorar ao longo do dia 
os limites operacionais atribuídos a seus 
clientes em processo de gerenciamento de 
risco intradiário. 
(Instrução CVM 387/03, art. 3º; 
Deliberações Sessões 451ª, art. 2º, IV, e 
457ª, art. 8º, § 1º, do CA BM&F) 

 A 
 NA 

10 A Corretora se assegura, antes da execução 
das ordens enviadas pelos clientes, que tais 
ordens, bem como a exposição a risco 
consolidada delas resultante, encontram-se em 
conformidade com os parâmetros de risco 
estabelecidos pela Corretora, pelo MC e pela 
BM&F. 

 A 
 AP 
 NA 

11 A Corretora deve configurar seus terminais 
GTS estabelecendo limites na totalidade dos 
atributos do sistema. 

 11   A 
 AP 
 NA 

12   12   

13 Os controles e os registros de ordens em 
funcionamento na Corretora devem atender 
aos controles requeridos no documento 
Regras e Parâmetros de Atuação da 
Corretora. 
(Instrução CVM 387/03, art. 6º; Deliberação 
457ª Sessão do CA BM&F) 

 A 
 NA 

13   

14   14 O registro do negócio deve ser individualizado 
por cliente, evitando a execução de um 
negócio para mais de um cliente. 

 A 
 AP 
 NA 

15 A Corretora deve manter os registros e os 
documentos relativos ao recebimento e à 
transmissão de ordens arquivados pelo prazo 
previsto na legislação pertinente. 
(Instrução CVM 387/03, art. 12; Deliberação 
451ª Sessão do CA BM&F, art. 2º, VI) 

 A 
 NA 

15   

16   16 A Corretora deve utilizar sistema 
informatizado de processamento e controle de 
ordens. 

 A 
 AP 
 NA 

17   17 O sistema de encaminhamento de ordens é 
integrado com o sistema de especificação dos 
negócios realizados na BM&F e mantém 
registros das ordens recebidas e não-
executadas. 

 A 
 AP 
 NA 

http://sharepoint.bmf.com.br/sites/DFD/DTP/PQO Imers�o/LEGISLA��O - 4 - PQO.doc#CVM_117_art8
http://sharepoint.bmf.com.br/sites/DFD/DTP/PQO Imers�o/LEGISLA��O - 4 - PQO.doc#CVM_387_art12_A
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PROCESSOS DE NEGÓCIO
  

18 A Corretora deve dispor de instrumento de 
controle que vise garantir que os negócios de 
clientes (pessoas não-vinculadas) tenham 
sempre prioridade sobre os negócios de 
carteira própria e de pessoas vinculadas. 
(Instrução CVM 387/03 art.º 8, § 2º, e art.15, 
§ 2º) 

 A 
 NA 

18   

19 Os critérios de preferência na execução e na 
distribuição de ordens de carteira própria e 
de pessoas vinculadas em relação às de 
clientes devem estar previstos nas Regras e 
nos Parâmetros de Atuação da Corretora e 
devem ser de conhecimento do cliente. 
(Instrução CVM 387/03, art. 6º, II) 

 A 
 NA 

19   
 
 
 

20 A Corretora deve adotar procedimentos que 
assegurem que, na distribuição dos negócios, 
concorrerão apenas as ordens passíveis de 
execução no momento de fechamento do 
negócio. 
(Instrução CVM 387/03, art. 8º, § 3º) 

 A 
 NA 

20   

21   21   
22   22   

23 A Corretora deve utilizar sistema de 
gravação telefônica abrangendo todos os 
ramais e telefones da Mesa de Operações. 
(Instrução CVM 387/03, art. 12; 
Deliberação 457ª Sessão do CA BM&F, 
arts. 20 e 21; Ofício Circular BM&F 
006/2005-DG, Anexo II) 

 A 
 NA 

23   

24 A Corretora deve manter todas as 
informações capturadas no sistema de 
gravação de voz pelo prazo mínimo de 30 
dias.  

 A 
 NA 

24   

25 A Corretora deve manter controles 
adequados dos negócios por ela repassados 
que lhe permitam monitorar o processo de 
aceitação/recusa pela Corretora de destino. 
(Instrução CVM 387/03, art. 3º; 
Deliberação 451ª Sessão do CA BM&F, art. 
2º, VI; Manual de Procedimentos 
Operacionais da Clearing de Derivativos, 
subseção 11.2)  

 A 
 NA 

25   

26 A Corretora deve manter controles 
adequados dos negócios a ela repassados que 
lhe permitam monitorar o processo de 
aceitação/ recusa. 
(Manual de Procedimentos Operacionais da 
Clearing de Derivativos, subseção 11.2)  

 A 
 NA 

26   

 

 
 

http://sharepoint.bmf.com.br/sites/DFD/DTP/PQO Imers�o/LEGISLA��O - 4 - PQO.doc#CVM_387_art8_p2
http://sharepoint.bmf.com.br/sites/DFD/DTP/PQO Imers�o/LEGISLA��O - 4 - PQO.doc#CVM_387_art15_p2
http://sharepoint.bmf.com.br/sites/DFD/DTP/PQO Imers�o/LEGISLA��O - 4 - PQO.doc#CVM_387_art15_p2
http://sharepoint.bmf.com.br/sites/DFD/DTP/PQO Imers�o/LEGISLA��O - 4 - PQO.doc#CVM_387_art6_II
http://sharepoint.bmf.com.br/sites/DFD/DTP/PQO Imers�o/LEGISLA��O - 4 - PQO.doc#CVM_387_art8_p3
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1.4 Administrar Posições 

 

    

1   
 
 

1 A Corretora deve criar procedimento 
interno para o controle do seu risco 
intradiário. 

 A 
 AP 
 NA 

2   2 A Corretora deve criar procedimento 
interno para o controle do limite de 
posições em aberto estabelecido pela 
Clearing de Derivativos. 

 A 
 AP 
 NA 

3   3 A Corretora dispõe profissionais com 
conhecimento dos limites relativos à 
emissão e à utilização de cartas de fiança. 

 A 
 AP 
 NA 

4   4 A Corretora dispõe de profissionais que 
conhecem as metodologias utilizadas no 
cálculo de margens de contratos 
compensados e liquidados pela Clearing de 
Derivativos e o funcionamento dos 
diversos simuladores de margem 
disponíveis (sistema de risco líquido, 
sistema de risco ilíquido, sistema de risco 
intradiário e WebTrading BM&F), a fim de 
estimar previamente o adicional de 
margem requerida de seus clientes no 
registro de operações.  

 A 
 AP 
 NA 

5 Os procedimentos da Corretora para a 
distribuição de negócios e a especificação de 
comitentes devem estar descritos no 
documento Regras e Parâmetros de Atuação 
da Corretora. 
(Instrução CVM 387/03, art. 6º) 

 A 
 NA 

5   
 
 

6   6 A Corretora identifica os comitentes das 
operações tão logo tenham sido realizadas. 

 A 
 AP 
 NA  

7   7   

8   8   

9   9 A Corretora registra as razões referentes à 
execução da ordem após 1 hora de seu 
registro 

 A 
 AP 
 NA 

10   10   

11   11   

12   
 
 

12 A conciliação diária de posições é 
realizada automaticamente. 

 A 
 AP 
 NA 
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13 A Corretora deve encaminhar a seus clientes 
nota de corretagem relativa às operações 
realizadas. 
(Instrução CVM 387/03, art. 3º; Deliberação 
451ª Sessão do CA BM&F, art. 2, VII) 

 A 
 NA 

13   

14   14 A Corretora está capacitada a enviar a seus 
clientes extrato de posições e 
movimentações devidamente conciliado, 
com periodicidade mínima semanal. 

 A 
 AP 
 NA 

15   15 A Corretora acompanha e gerencia o risco 
operacional a que está exposta ao longo do 
processo das operações de repasse. 

 A 
 AP 
 NA 

16   16   

17 A Corretora deve manter registro das 
solicitações de transferências de posições de 
seus clientes.  
(Instrução CVM 387/03, art. 3º) 

 A 
 NA 

17   

18 A Corretora deve manter sistema de controle 
para as posições em aberto de seus clientes. 
(Instrução CVM 387/03, art. 3º) 

 A 
 NA 

18 A Corretora informa seus clientes sobre os 
procedimentos adotados pela Clearing de 
Derivativos na hipótese de suas posições 
extrapolarem os limites de posições em 
aberto. 

 A 
 AP 
 NA 

19 A Corretora deve estabelecer mecanismos de 
gerenciamento de risco inerentes à posição 
em aberto e às movimentações diárias. 
(Instrução CVM 387/03, art. 3º, IV) 

 19 A Corretora toma as medidas necessárias 
para evitar o desenquadramento do limite 
de risco intradiário. 

 A 
 AP 
 NA 

http://sharepoint.bmf.com.br/sites/DFD/DTP/PQO Imers�o/LEGISLA��O - 4 - PQO.doc#CVM_387_art3_IV
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1.5 Compensar e Liquidar 

  

    

1 A Corretora deve contratar e indicar o 
Membro de Compensação, que será 
responsável pelo registro e pela compensação 
de todas as operações a partir de sua 
realização, assim como pela liquidação de 
todas as obrigações destas decorrentes. 
(Regulamento da Clearing de Derivativos, art. 
17, § 1º) 

 A 
 NA 

1   

2 A Corretora deve manter sistema eficaz de 
controle dos limites operacionais que lhe são 
atribuídos formalmente por seus Membros de 
Compensação. 
(Regulamento da Clearing de Derivativos, art. 
20). 

 A 
 NA 

2   
 
 

3 A Corretora deve manter sistema eficaz de 
controle dos limites operacionais que atribuir 
formalmente a seus clientes, observados os 
limites intradia para ela estabelecidos por 
Membro de Compensação e pela Clearing de 
Derivativos. 
(Regulamento da Clearing de Derivativos, art. 
12). 

 A 
 NA 

3   

4   4 A Corretora exige depósitos de garantia dos 
clientes antes da realização de operações. 

 A 
 AP 
 NA 

5 A Corretora deve informar seus clientes, em 
tempo hábil, sobre os procedimentos a serem 
observados com relação a direitos e 
obrigações, de forma a permitir a adequada 
liquidação das operações e o atendimento das 
chamadas de margem. 
(Instrução CVM 387/03, art. 3º) 

 A 
 NA 

5 A Corretora, atuando de forma diligente, se 
antecipa sistematicamente, no mínimo duas 
horas, aos horários-limite a serem observados 
no atendimento das margens requeridas pela 
Clearing de Derivativos. 

 A 
 AP 
 NA 

6 Nos casos de violação do limite operacional 
do sistema de risco intradiário, a Corretora 
deve tomar providências visando sua volta ao 
enquadramento dentro do prazo estabelecido 
pela Clearing de Derivativos. 
(Manual de Procedimentos Operacionais da 
Clearing de Derivativos, subseção 15.4)  

 A 
 NA 

6   

7   7   
8   8 A Corretora orienta seus clientes acerca de 

procedimentos, horários e limites a serem 
observados na transferência de ativos para a 
cobertura de margens. 

 A 
 AP 
 NA 

9   9   
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10  A Corretora deve atender tempestivamente às 
chamadas de margens adicionais determinadas 
a seus clientes pela Clearing de Derivativos. 
(Manual de Procedimentos Operacionais da 
Clearing de Derivativos, subseção 8.3) 

 A 
 NA 

10   
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Processos de Suporte 

    

 
1.6 Administrar Cadastro 

 

    

1 A Corretora, sob a responsabilidade do diretor 
estatutário responsável pelo cumprimento dos 
dispositivos contidos na Instrução CVM 387, 
deve efetuar o cadastro de seus clientes e 
mantê-lo atualizado, sendo as diversas áreas 
envolvidas mantidas permanentemente 
informadas de quaisquer alterações 
realizadas. 
(Instruções CVM 387/03, art. 9º; 301/99, art. 
3º) 

 A 
 NA 

1   

2   2 A Corretora mantém evidência da comunicação 
aos clientes visando a atualização de seu 
cadastro. 

 A 
 AP 
 NA 

3   3 A Corretora adere ao Cadastro Central de 
Investidores (CCI) administrado pela Bovespa. 
(Comunicado Externo BM&F 022/2006-DG) 

 A 
 AP 
 NA 

4 A Corretora deve utilizar ficha cadastral 
contendo todos os dados, informações e 
declarações requeridas para atendimento das 
Instruções CVM 301 (art. 3º, § 1º) e 387 (art. 
11, I a X). 
(Instrução CVM 301/99, art. 3º; 387/03, arts. 
9, 10 e 11; Ofício Circular BM&F 118/2003-
DG) 

 A 
 NA 

4   

5 A Corretora deve zelar para que os clientes ou 
seus representantes legais assinem a ficha 
cadastral e as declarações exigidas pela 
Instrução CVM 387, art. 11, I a X. 
(Instrução CVM 387/03, arts. 9 e 11, caput; 
Ofício Circular BM&F 118/2003-DG) 

 A 
 NA 

5   

6 A Corretora deve zelar para que a 
representação formal do cliente seja suportada 
por documentação adequada. 
(Instrução CVM 387/03, art. 11) 

 A 
 NA 

6   

7 A Corretora deve zelar para que a ficha 
cadastral seja assinada por representante seu, 
devidamente autorizado. 
(Lei 8.383/91, art. 64; Ofício Circular BM&F 
118/2003-DG) 

 A 
 NA 

7   

http://sharepoint.bmf.com.br/sites/DFD/DTP/PQO Imers�o/LEGISLA��O - 4 - PQO.doc#CVM_387_art9
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Requerimentos (Mandatórios) Recomendações (Melhores Práticas)

Item    Descrição Situação Item Descrição Situação  

PROCESSOS DE NEGÓCIO
  

8 A Corretora deve manter via do contrato 
devidamente assinada pelas partes e 
testemunhas. 
(Lei 8.383/91, art.64; (Instrução CVM 
387/03, arts. 9º e 12; Ofício Circular BM&F 
118/2003-DG) 

 A 
 NA  

8   

9 A Corretora deve dar ciência a seus clientes 
do Código de Ética da BM&F e tirar-lhes as 
dúvidas relativas às respectivas disposições. 
(Código de Ética da BM&F, art. 46, § único) 

 
 

 A 
 NA 

9   

10 A Corretora que opera carteira própria deve 
obter a concordância formal de seus clientes 
para o caso de vir a figurar como contraparte 
em uma operação por estes solicitada. 
(Instrução CVM 117/90, art. 7º) 

 A 
 NA 

10   

11   11 A Corretora utiliza relação de verificação 
(checklist) que é confrontada com a 
documentação entregue pelo cliente e que é 
mantida como evidência da revisão dos 
documentos, sendo exigido que um sócio, 
gestor, diretor, gerente de agência ou 
supervisor aprove o cliente e valide a revisão. 

 A 
 AP 
 NA 

12 A Corretora deve definir tratamento 
específico para os casos em que haja 
declaração expressa do cliente sobre a forma 
de transmissão das ordens por escrito. 
(Instrução CVM 387/03, art. 11, VII; 
Deliberação 457ª Sessão do CA BM&F, art. 
10) 

 A 
 NA 

12   

13 A documentação de abertura de conta do 
cliente deve ser revista para assegurar que 
este esteja em conformidade com todas as 
normas e as regulamentações em vigor. 
(Instrução CVM 301/99 e 387/03, 
Comunicado Externo BM&F 060/2003-DG; 
Ofício Circular BM&F 118/2003-DG) 

 A 
 NA 

13   
 
 

14 A Corretora deve assegurar-se de que todas as 
informações necessárias estão devidamente 
arquivadas e os documentos, formalizados, 
antes de autorizar o cliente a operar. 
(Instrução CVM 387/03, art. 13, I, b) 

 A 
 NA 

14   
 
 
 

15   15   

16 A Corretora deve adotar mecanismos para 
garantir que a alteração do endereço constante 
do cadastro do cliente somente ocorra 
mediante ordem expressa e escrita deste, 
acompanhada de comprovante do novo 
endereço. 
(Instrução CVM 387/03, art. 10, § 4º).  

 A 
 NA 

16   

http://sharepoint.bmf.com.br/sites/DFD/DTP/PQO Imers�o/LEGISLA��O - 4 - PQO.doc#CVM_387_art11_VII
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http://sharepoint.bmf.com.br/sites/DFD/DTP/PQO Imers�o/LEGISLA��O - 4 - PQO.doc#CVM_387_art13_I_b
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PQO – Roteiro Básico 

Requerimentos (Mandatórios) Recomendações (Melhores Práticas)

Item    Descrição Situação Item Descrição Situação  

PROCESSOS DE NEGÓCIO
  

17 As informações dos clientes fornecidas à 
BM&F devem permitir sua adequada 
identificação e qualificação pela Bolsa e ser 
mantidas devidamente atualizadas e 
compatíveis com o cadastro da Corretora. 
(Instrução CVM 387/03, art. 9, § 1º) 

 A 
 NA 

17   

18 A Corretora deve dispor de mecanismo que 
garanta que somente aceitará ordens de 
compra e venda ou efetuará transferências de 
valores mobiliários transmitidas por 
procuração se os respectivos mandatários 
estiverem devidamente identificados no 
cadastro do cliente, que deverá estar 
acompanhado de instrumento de mandato 
com poderes específicos.  
(Instrução CVM 387/03, art. 14) 

 A 
 NA 

18   
 
 

19   19 A Corretora acompanha a vigência das 
procurações e/ou das autorizações integrantes 
dos cadastros de seus clientes por meio de 
sistema informatizado. 

 A 
 AP 
 NA 

20 A Corretora deve observar, na retenção dos 
cadastros e dos registros referidos na Instrução 
CVM 387, o período previsto nas 
regulamentações pertinentes, contado a partir 
do encerramento da conta ou da conclusão da 
transação. 
(Instrução CVM 301/99, art. 5º) 

 A 
 NA 

20   

21 A Corretora deve manter vínculo de repasse de 
operações (contrato de brokerage) 
devidamente formalizado (assinado, 
testemunhado e registrado na BM&F) com 
outra instituição ou Operador Especial, caso 
participe de tais operações.  
(Instrução CVM 387/03, art. 17, § 4º) 

 A 
 NA 

21   

22   22   

23 Os contratos de repasse e tripartites devem 
aderir às regras estabelecidas pela BM&F. 
(Instrução CVM 387/03, art. 17; Deliberação 
457ª Sessão do CA BM&F, arts. 15 a 18) 

 A 
 NA 

23   

24 A Corretora de origem, nos casos de execução 
de repasse, deve manter cadastro atualizado do 
comitente final originário do repasse. 
(Deliberação 457ª Sessão do CA BM&F, art. 
16, b) 

 A 
 NA 

24   

25 A Corretora de origem de um repasse deve ter 
seu cliente devidamente cadastrado na BM&F. 
(Instrução CVM 402, art. 7, IV; Deliberação 
457ª Sessão do CA BM&F, art. 18) 

 A 
 NA 

25   

http://sharepoint.bmf.com.br/sites/DFD/DTP/PQO Imers�o/LEGISLA��O - 4 - PQO.doc#CVM_387_art9_p1
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Requerimentos (Mandatórios) Recomendações (Melhores Práticas)

Item    Descrição Situação Item Descrição Situação  

PROCESSOS DE NEGÓCIO
  

26  O cadastro da Corretora e de seus 
representantes junto à BM&F deve ser mantido 
devidamente atualizado, no que diz respeito à 
documentação requerida pela Bolsa que inclui, 
sem se limitar, cartões de assinatura, atas e 
qualificação dos profissionais. 

 A 
 NA 

26   

27 A Corretora, se operar para investidores não-
residentes, deve manter contrato de 
intermediação específico, contemplando 
também a responsabilidade pelas demais 
informações cadastrais exigidas pela 
regulamentação em vigor. 
(Instruções CVM 387/03, arts. 9, 10, § 3º, e 
12-A, § 1º, I, e 419/05) 

 A 
 NA 

27   

28 A Corretora deve dispor de controles internos 
que permitam a comprovação do atendimento 
das exigências relativas a cadastro 
estabelecidas nos arts. 9º, 10 e 12 da Instrução 
CVM 387. 
(Instrução CVM 387/03, arts. 9º e 12) 

 A 
 NA 

28   

http://sharepoint.bmf.com.br/sites/DFD/DTP/PQO Imers�o/LEGISLA��O - 4 - PQO.doc#CVM_387_art9
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Requerimentos (Mandatórios) Recomendações (Melhores Práticas)

Item    Descrição Situação Item Descrição Situação  

PROCESSOS DE NEGÓCIO
  

 

1.7 Contabilizar Movimentação 
 

    

1 As operações com derivativos, realizadas por 
conta própria ou por conta de clientes, devem 
ser contabilizadas na ocorrência do fato 
gerador, assim como as respectivas liquidações 
financeiras. 
(COSIF – Capítulo 1; seção 4, item 4) 

 A 
 NA 

1   

2 A Corretora deve manter registro de todas as 
movimentações financeiras de seus clientes em 
contas correntes não-movimentáveis por 
cheques. 
(Instrução CVM 387/03, art.5; Ofício Circular 
BM&F 118/2003-DG) 

 A 
 NA 

2   

3 As aplicações financeiras de renda fixa e de 
renda variável devem ser lançadas, 
obrigatoriamente, em contas de investimento 
(instituídas pela Lei 10.892), exceto aquelas 
previstas nos §§ 7º e 8º do art. 12 da IN SRF 
450. 
(Lei 10.892/04, art. 1º; Instrução Normativa 
SRF 450/04, art. 12, §§ 7º e 8º) 

 A 
 NA 

3   

4 A Corretora deve manter controle efetivo e 
segregação entre a conta corrente não-
movimentável por cheques e a conta de 
investimento. 
(Instrução SRF 450/04, art. 13, § 8º) 

 A 
 NA 

4   

5 A Corretora deve manter as posições na carteira 
própria contabilizadas de forma segregada das 
posições dos clientes. 
(COSIF – Capítulo 1; seção 9, item 3.1; Ofício 
Circular BM&F 118/2003-DG) 

 A 
 NA 

5 A Corretora concilia regularmente as posições 
próprias e de clientes com os relatórios da 
BM&F (posições e financeiro). 

 A 
 AP 
 NA 

6 Os relatórios da Corretora sobre contas 
correntes de terceiros devem ter seu saldo de 
final de mês refletindo sua veracidade e sua 
compatibilidade com os relatórios da BM&F. 
(COSIF – Capítulo 1; seção 9, item 3.2) 

 A 
 NA 

6   

7 A Corretora deve registrar todos os atos 
administrativos, que possam transformar-se em 
direitos, ganhos, obrigações, riscos ou ônus 
efetivos, decorrentes de acontecimentos 
futuros, previstos ou fortuitos, em contas de 
compensação adequadas. 
(COSIF – Capítulo 1; seção 1, item 7) 

 A 
 NA 

7   

http://sharepoint.bmf.com.br/sites/DFD/DTP/PQO Imers�o/LEGISLA��O - 4 - PQO.doc#CVM_387_art5
http://sharepoint.bmf.com.br/sites/DFD/DTP/PQO Imers�o/LEGISLA��O - 4 - PQO.doc#Lei_10892_art1
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PQO – Roteiro Básico 

Requerimentos (Mandatórios) Recomendações (Melhores Práticas)

Item    Descrição Situação Item Descrição Situação  

PROCESSOS DE NEGÓCIO
  

 

 
1.8 Gerenciar Negócio 

 

    

1   1 A Corretora, na condução de seu negócio, deve 
se utilizar de planejamento estratégico anual, 
em busca de consolidação e crescimento. 

 A 
 AP 
 NA 

2   2 A Corretora deve definir orçamento compatível 
com seu planejamento estratégico. 

 A 
 AP 
 NA 

3   3 A Corretora deve fazer reuniões periódicas 
(trimestrais ou semestrais) para examinar 
tendências, crescimento e desempenho do 
negócio em relação ao planejamento anual, 
redefinindo prioridades e planos de ação. 

 A 
 AP 
 NA 

4 A Corretora deve dispor de informações 
gerenciais sobre custo e receita compatível 
com a necessidade de seu negócio. 

 A 
 NA 

4   

5   5 A Corretora controla as movimentações em 
seu quadro de clientes e as alterações nos 
perfis destes. 

 A 
 AP 
 NA 

6   6 A Corretora controla seus custos de captação e 
ativação de clientes. 

 A 
 AP 
 NA 

7   7 A Corretora mantém controle analítico 
detalhado de seus custos fixos e variáveis, e de 
seus custos por operação, visando maior 
eficiência do negócio. 

 A 
 AP 
 NA 

8   8 A Corretora monitora a relação entre os 
clientes ativos e o total de clientes.  

 A 
 AP 
 NA 

9 A Corretora mantém controle analítico de 
suas receitas por origem (produtos, clientes, 
mercados etc.). 

 A 
 NA 

9   

10   10 A Corretora gerencia pendências documentais 
no cadastro de clientes. 

 A 
 AP 
 NA 

11   11 A Corretora monitora a freqüência e a 
relevância dos resultados obtidos nos negócios 
diretos envolvendo pessoas vinculadas e 
carteira própria. 

 A 
 AP 
 NA 

12   12 A Corretora monitora a freqüência e a 
relevância dos resultados de ajustes obtidos 
nos negócios e nos resultados de operações 
intradiário envolvendo pessoas vinculadas e 
carteira própria ou envolvendo clientes 
diferentes. 

 A 
 AP 
 NA 
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Requerimentos (Mandatórios) Recomendações (Melhores Práticas)

Item    Descrição Situação Item Descrição Situação  

PROCESSOS DE NEGÓCIO
  

13   13 A Corretora monitora a freqüência e o nível de 
concentração dos negócios executados com 
demais Corretoras ou Operadores Especiais. 

 A 
 AP 
 NA 

14   14 A Corretora mantém área de relacionamento 
com clientes para receber e gerenciar 
reclamações, demandas e dúvidas, e registro 
histórico das queixas submetidas e das 
providências adotadas em seu atendimento. 

 A 
 AP 
 NA 

15   15 A Corretora mantém comitê de supervisão de 
transações com a responsabilidade de avaliar a 
política e o procedimento de gerenciamento de 
negócios e fazer as recomendações sobre 
mudanças desejadas. 

 A 
 AP 
 NA 

16   16   

17   17   

18   18 A Corretora mantém disponíveis e atualizados 
quadros estatísticos de desempenho, como 
tempo de execução e confirmação de ordens. 

 A 
 AP 
 NA 

19   19   

20   20 A Corretora faz reuniões regulares para avaliar 
o desempenho de sua Mesa de Operações, dos 
produtos e dos principais clientes, para alinhar 
objetivos e definir revisões operacionais. 

 A 
 AP 
 NA 

21 A Corretora deve adotar ações e 
procedimentos (Plano de Continuidade de 
Negócios) que assegurem a continuidade de 
seus negócios. 

 A 
 NA 

21 O Plano de Continuidade de Negócios é testado 
e revisado periodicamente. 

 A 
 AP 
 NA 
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Descrição Descrição 

 
Função Recursos Humanos – RH 

    

1 A Corretora deve designar um profissional 
responsável pelas atribuições de RH, cujo 
nome deve ser indicado à BM&F. 

 A 
 NA 

1   
 

3 A Corretora deve atender aos requisitos 
estabelecidos para certificação de seus 
profissionais conforme regulamentação em 
vigor. 
 (Ofícios Circulares BM&F 077/2005-DG e 
006/2005-DG, Anexo II) 

 A 
 NA 

3   

4 Todo profissional contratado deve ser prévia e 
formalmente inteirado dos procedimentos 
legais e operacionais aplicáveis à respectiva 
função.  
(Resolução CMN 2.554/98, art. 2º, IV; 
Circular BACEN 2852/98, art. 5º) 

 A 
 NA 

4 A Corretora realiza entrevista de 
desligamento objetivando identificar razões e 
interesses envolvidos. 

 A 
 AP 
 NA  

5 Todo profissional contratado deve receber 
treinamento sobre o conteúdo do Código de 
Ética da BM&F.  
(Código de Ética BM&F, arts. 3º e 69) 

 A 
 NA 

5 A Corretora dispõe de código de conduta para 
os funcionários. 

 A 
 AP 
 NA 

6 Cada posição no quadro profissional da 
Corretora deve corresponder a uma 
qualificação mínima explícita. 
(Ofício Circular BM&F 006/2005-DG, Anexo 
II) 

 A 
 NA 

6   
 
 
 
 

7   7   

8   A 
 NA 

8   

9 A Corretora deve manter programa de 
treinamento para seus funcionários, conforme 
suas atribuições. 

 A 
 NA 

9   

10   10 A Corretora estabelece padrões de 
desempenho em comum acordo com seus 
colaboradores de forma a mensurar os 
respectivos resultados. 

 A 
 AP 
 NA 

11   11 A Corretora mantém canal interno de 
comunicação com os colaboradores sobre os 
temas relevantes de suas atividades. 

 A 
 AP 
 NA 

12   12 A Corretora tem programa permanente de 
aprimoramento de suas lideranças com base 
em modelo de competências. 

 A 
 AP 
 NA 

13   13 A Corretora afere a satisfação dos 
colaboradores e implementa planos de ação, 
discutidos em conjunto, para beneficiar o 
clima interno e proporcionar melhoria de 
resultado ao negócio. 

 A 
 AP 
 NA 
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 20

Descrição Descrição 

14 A Corretora deve submeter à aprovação da 
BM&F todos os profissionais (terceirizados 
ou não) que tenham acesso aos sistemas de 
negociação da Bolsa (sistema de pregão ou 
eletrônico) por intermédio de suas mesas de 
operações. 
 

 A 
 NA 

   

15 A Corretora deve manter os “Termos de 
Responsabilidade” assinados por todos os 
profissionais (terceirizados ou não) que 
tenham acesso aos sistemas de negociação da 
Bolsa (sistema pregão ou eletrônico) por 
intermédio de suas mesas de operações. 

 A 
 NA 

   

16 A Corretora deve manter contratos de 
prestação de serviço conforme modelo da 
Bolsa para os agentes autônomos e/ou 
empresas prestadoras de serviços constituídas 
por estes. 
(Ofício Circular 154/2006) 

 A 
 NA 

   

17 No caso de contratação de pessoa jurídica 
prestadora de serviços para atuar na mesa de 
operações da Corretora, esta deve enviar à 
Bolsa o contrato de prestação de serviços e o 
contrato social da pessoa jurídica.  
(Oficio Circular 154/2006) 

 A 
 NA 

   

18 A Corretora deve observar as exigências 
mínimas da Bolsa em relação à contratação de 
agentes autônomos como operadores de mesa, 
quais sejam: registro do agente autônomo na 
CVM, escolaridade mínima e certificação da 
BM&F. 
(Oficio Circular 154/2006) 

 A 
 NA 
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Descrição Descrição 
 

 
 Função Tecnologia da Informação e 

Telecomunicações – TI 

    

1 A Corretora deve designar um profissional 
responsável pela área de tecnologia da 
informação e de telecomunicações, e indicar 
seu nome à BM&F. 
(Ofício Circular BM&F 006/2005-DG, Anexo 
III) 

 A 
 NA 

1   
 

2 A Corretora deve se utilizar de planejamento 
de sistemas e tecnologia, aprovado e revisado 
regularmente por sua Diretoria, possibilitando 
cobrir, de forma adequada e contínua, a 
maioria de suas necessidades de negócio. 

 A 
 NA 

2   

3 A Corretora deve adotar as providências 
necessárias à manutenção periódica do Sistema 
de Gravação Telefônica, a fim de proporcionar 
perfeita qualidade de gravação e assegurar 
integridade, funcionamento contínuo e 
impossibilidade de inserções ou edições.  
(Instrução CVM 387/03, art. 6º; Deliberação 
457ª da Sessão do CA BM&F, art. 20) 

 A 
 NA 

3   

4   4   

5 A Corretora deve adotar as características 
técnicas mínimas estabelecidas pela BM&F., 
nas conexões de telefonia entre a Mesa de 
Operações e os operadores de pregão.  
(Ofício Circular BM&F 006/2005-DG, item 
2.2 da seção Nível Tecnológico do Anexo III) 

 A 
 NA 

5   

6 A Corretora deve dispor de recurso voltado ao 
desenvolvimento, manutenção e suporte de 
sistemas, compatível com as necessidades de 
sua atividade operacional sendo facultada a 
terceirização. 

 A 
 NA 

6 A Corretora utiliza padrões (Ex: Cobit e Itil) 
para assegurar alto nível de governança e 
gerência aos serviços de TI e de 
telecomunicações. 

 A 
 AP 
 NA 

7   
 

7 As empresas de prestação de serviços de TI e 
de telecomunicações qualificadas utilizam 
elevados padrões de metodologia de gerência 
e desenvolvimento de projetos (Ex: CMM, 
RUP, UML etc.). 

 A 
 AP 
 NA 

8   8   

9 A Corretora deve promover medições 
contínuas de sua capacidade de atendimento 
aos clientes de seus sistemas eletrônicos de 
negociação na internet, por intermédio de 
indicadores estabelecidos na regulamentação 
vigente. 
(Instrução CVM 380/02, art.5; Ofício Circular 
BM&F 049/2006-DG) 

 A 
 NA 

9   

10 A Corretora deve executar, periodicamente, 
procedimentos de melhorias em seus sistemas 
eletrônicos de negociação na internet de forma 
a adequar sua capacidade de atendimento aos 
parâmetros estabelecidos pela BM&F.  

 
 

 A 
 NA 

10   
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Descrição Descrição 

(Ofício Circular BM&F 006/2005-DG, item 
1.2 da seção Recursos Técnicos de TI do 
Anexo III) 

11 A Corretora deve possuir plano de 
contingência para seus sistemas eletrônicos de 
negociação na Internet com o objetivo de 
preservar o atendimento aos investidores. 
(Instrução CVM 380, art. 6°) 

 A 
 NA 

11   

12 A Corretora deve, conforme a legislação 
vigente, manter, em meio magnético, pelo 
prazo mínimo de 5 anos, os registros de todas 
as ordens, executadas ou não, recebidas de 
seus clientes usuários de sistemas eletrônicos 
de negociação na internet. 
(Instrução CVM 380, art. 9°) 

 A 
 NA 

12   

13 A Corretora deve possuir conexão dedicada à 
internet, para dar suporte a seu serviço de 
WTr. 
(Ofício Circular BM&F 006/2005-DG, item 1 
da seção Nível Tecnológico do Anexo III) 

 A 
 NA 

13   

14 A Corretora deve utilizar sistema 
informatizado para gerenciamento das ordens 
recebidas/executadas, com as funcionalidades 
mínimas de cadastro e controle de ordens 
exigidas pelas BM&F. 
(Ofício Circular BM&F 006/2005-DG, item 2 
da seção Recursos Técnicos do Anexo III) 

 A 
 NA 

14   

15 Os equipamentos da Corretora, utilizados na 
execução das ordens dos clientes, devem estar 
de acordo com aqueles recomendados e 
homologados pela BM&F, e configurados para 
suportar os sistemas GTS, Sisbex e WTr, não 
possuindo outro aplicativo concorrente que 
prejudique a execução dessa atividade.  
(Ofício Circular BM&F 006/2005-DG, itens 2, 
3 e 4 da seção Recursos Técnicos do Anexo 
III) 

 A 
 NA 

15   

16 Os servidores destinados a suportar o back 
office da Corretora devem ser dimensionados 
para atender às demandas do negócio e as 
situacões de contingência. 
(Ofício Circular BM&F 006/2005-DG, item 
4.1 da seção Recursos Técnicos do Anexo III) 

 A 
 NA 

16   

17 A Corretora deve realizar manutenções e 
atualizações técnicas e de segurança 
periódicas, de forma a manter em plenas 
condições de funcionamento seus 
equipamentos de informática e de 
telecomunicações, e a atender às necessidades 
de seu negócio.  
(Ofício Circular BM&F 006/2005-DG, item 6 
da seção Recursos Técnicos do Anexo III) 

 A 
 NA 

17 A Corretora tem cláusulas de Service Level 
Agreement em seus contratos com os 
provedores de serviços para atendimento e 
resolução de problemas em prazos e 
condições que assegurem a disponibilidade 
dos serviços e os compromissos com seus 
clientes, incluindo critérios objetivos de 
mensuração e cobrança. 

 A 
 AP 
 NA 

18 A Corretora deve ter todos os sistemas e 
equipamentos de informática e de 
telecomunicações formalmente inventariados, 

 A 
 NA 

18   
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Descrição Descrição 

com o registro de todas as informações 
necessárias para seu pleno controle. 
(Ofício Circular BM&F 006/2005-DG, item 4 
e seguintes da seção Recursos Técnicos do 
Anexo III) 

19 A velocidade dos circuitos internos da 
Corretora que se integram aos sistemas da 
BM&F deve atender às características e às 
configurações mínimas estabelecidas pela 
BM&F.  
(Ofício Circular BM&F 006/2005-DG, item 
1.1 da seção Nível Tecnológico do Anexo III) 

 A 
 NA 

19   

20 Os equipamentos de rede utilizados pela 
Corretora devem possibilitar segmentação e/ou 
integração com outras redes, facilitando essas 
interligações, preservando segregados os 
interesses de tráfego de cada rede e evitando 
congestionamentos ou outros efeitos que 
possam vir a prejudicar seu desempenho. 
(Ofício Circular BM&F 006/2005-DG, item 
5.2 da seção Recursos Técnicos do Anexo III) 

 A 
 NA 

20   

 
21 

A Corretora deve utilizar elevados padrões 
tecnológicos de segurança de rede, para evitar 
fraudes internas e invasões e garantir o sigilo 
de toda informação e comunicação via internet. 
(Instrução CVM 380, arts. 7° e 8°) 

 A 
 NA 

21 A Corretora utiliza normas e padrões de 
segurança, em TI e telecomunicações, que 
possibilitam o estabelecimento de sistema de 
gestão de segurança da informação como base 
comum para o desenvolvimento de normas de 
segurança organizacional e de práticas 
efetivas de gestão da segurança (ISO 17799, 
BS 7799 etc.). 

 A 
 AP 
 NA 

22 As senhas de acesso aos sistemas da BM&F, 
utilizadas pelos funcionários autorizados da 
Corretora, devem ser de uso pessoal e 
intransferível e tratadas confidencialmente. 
(Ofício Circular BM&F 006/2005-DG, item 6 
da seção Recursos Técnicos do Anexo III) 

 A 
 NA 

22   

23 A Corretora deve possuir procedimentos e 
rotinas de backup, que garantam a 
disponibilidade dos dados e a continuidade dos 
negócios, documentados e de pleno 
conhecimento do pessoal da operação do CPD. 
(Ofício Circular BM&F 006/2005-DG, item 6 
da seção Recursos Técnicos do Anexo III) 

 A 
 NA 

23 A Corretora tem como fator primordial de 
segurança a guarda de backup, em local 
externo as instalações principais , a prova de 
fogo e de fácil e conhecido acesso da equipe 
responsável por sua utilização. 

 A 
 AP 
 NA 

24 O período de retenção dos dados de backup 
deve ser, no mínimo, de 5 anos,observada a 
legislação vigente. 
(Ofício Circular BM&F 006/2005-DG, item 6 
da seção Recursos Técnicos do Anexo III) 

 A 
 NA 

24 Os arquivos históricos que contenham as 
informações relativas a todas as operações 
especificadas realizadas pela Corretora para 
seus clientes são mantidos por prazo 
indeterminado. 

 A 
 AP 
 NA 

25   25 Os equipamentos de contingência são 
localizados de forma a evitar a existência de 
ponto único de falha de telecomunicações ou 
de energia elétrica. 

 A 
 AP 
 NA 

26 A Corretora deve manter sala exclusiva para os 
servidores, com acesso controlado, em 
ambiente adequado, de temperatura e umidade, 
a fim de garantir seu perfeito funcionamento e 

 A 
 NA 

26   
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Descrição Descrição 

conforme recomendação do fabricante. 
(Ofício Circular BM&F 006/2005-DG, item 6 
da seção Recursos Técnicos do Anexo III) 

27   A 
 NA 

27 A Corretora possui ponto central de 
atendimento único para registro e 
atendimento de toda ocorrência com sistemas, 
equipamentos de informática e 
telecomunicações,, de modo a possibilitar o 
controle e o acompanhamento das 
providências efetuadas para sua solução. 

 A 
 AP 
 NA 
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Descrição Descrição 
 

 
 Função Administrativa – ADM 

    

1 A Corretora deve designar um profissional 
responsável pelas atribuições da função 
administrativa e indicar seu nome à BM&F. 

 A 
 NA 

1   

2 Os profissionais da área de suporte da 
Corretora devem estar devidamente 
certificados no Programa de Qualificação 
Profissional da BM&F.  
(Ofício Circular BM&F 006/2005-DG, item I 
do Anexo II) 

 A 
 NA 

2   

3 A Corretora deve acompanhar a evolução de 
seu capital de giro próprio, de maneira a 
mantê-lo dentro dos parâmetros estabelecidos 
pela BM&F. 
(Ofício Circular BM&F 006/2005-DG, item I 
do Anexo I) 

 A 
 NA 

3   

4 A Corretora deve adotar e difundir, entre todos 
os seus funcionários e colaboradores, política 
de segurança que garanta a integridade, a 
disponibilidade e a confidencialidade das 
informações tratadas em seus processos de 
negócio.  
(Ofício Circular BM&F 006/2005-DG, item 6 
da seção Recursos Técnicos do Anexo III) 

 A 
 NA 

4   

5 A Corretora deve documentar e divulgar entre 
todos os seus funcionários seu Plano de 
Continuidade de Negócios. 
(Ofício Circular BM&F 006/2005-DG, item 6 
da seção Recursos Técnicos do Anexo III) 

 A 
 NA 

5   

6   6 A Corretora mantém sistema de controle e 
avaliação dos serviços prestados por terceiros, 
particularmente quanto às obrigações legais. 

 A 
 AP 
 NA 

7 A Corretora deve manter o efetivo controle da 
movimentação das contas correntes e de 
investimentos de seu clientes. 
(Instrução CVM 387/03, art. 3º; Deliberação 
451ª da Sessão CA BM&F, art. 2º, V) 

 A 
 NA 

7   

8 A Corretora mantém segregadas as contas 
correntes de intermediação e administrativa. 

 A 
 NA 

8   

9  
 

 9 A Corretora que terceiriza sua contabilidade 
mediante a contratação de provedor de 
serviços mantém acompanhamento específico 
dos trabalhos do contratado, em especial no 
que tange aos aspectos tributários. 

 A 
 AP 
 NA 

10 A contabilidade deve levantar demonstrações 
financeiras e encaminhá-las à BM&F nos 
prazos por esta estabelecidos.  
(Instrução CVM 402/04, arts. 9 e 10; Ofício 
Circular BM&F 032/2003-DG) 

 A 
 NA 

10   
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Descrição Descrição 
 

 
Função Integridade – INT 

    

1 A Corretora deve dispor de sistema de 
controles internos que atenda aos requisitos da 
Resolução CMN 2.554. 
(Instrução CVM 301/99, art. 9) 

 A 
 NA 

1   

2 A Corretora deve manter devidamente 
atualizado o manual de controles internos, bem 
como assegurar-se de sua divulgação e 
entendimento por parte de seu quadro de 
profissionais. 
(Resolução CMN 2.554/98) 

 A 
 NA 

2   

3 A Corretora deve designar e indicar à BM&F 
diretor responsável pela função INT. 

 A 
 NA 

3   

4 A Corretora deve ter um de seus profissionais 
indicado como responsável por compliance. 
(Ofício Circular BM&F 006/2005-DG, item 1 
do Anexo IV) 

 A 
 NA 

4   

5 A Corretora deve promover o imediato 
cancelamento das respectivas senhas de acesso 
a sistemas, tão logo ocorra o desligamento de 
profissionais ou prestadores de serviços a ela 
vinculados. 

 A 
 NA 

5   

6 A Corretora deve criar procedimento interno 
definindo quem recebe e a quem são enviados 
os documentos emitidos pela BM&F.  

 A 
 NA 

6   

7   7 A Corretora atribui ao indicado à função INT a 
responsabilidade pela auditoria em agências, 
representantes e escritórios da Corretora. 

 A 
 AP 
 NA 

8   8 A Corretora exige que seus escritórios e/ou 
representantes encaminhem ao escritório 
central todas as queixas de clientes. 

 A 
 AP 
 NA 

9 A Corretora deve adotar de imediato medidas 
corretivas necessárias sempre que encontradas 
não conformidades e/ou pontos de atenção nas 
auditorias. 
(Resolução CMN 2.554/98, art. 3º) 

 A 
 NA 

9 A Corretora prepara relatórios escritos sobre 
os pontos verificados durante as auditorias e os 
arquiva juntamente com as medidas corretivas 
correspondentes. 

 A 
 AP 
 NA 

10 A Corretora deve definir mecanismos que 
assegurem a observância do sigilo nas 
operações e nos serviços prestados.  
(Estatutos Sociais da BM&F, art. 17, X; 
Deliberação 451ª sa Sessão do CA BM&F, art. 
12, XI). 

 A 
 NA 

10   
 
 

11   11   

12   12 A Corretora dispõe de sistemas de 
gerenciamento de qualidade certificados (ISO 
9000). 

 A 
 AP 
 NA 

13 A Corretora deve manter devidamente 
documentadas as ocorrências envolvendo seus 
Operadores de Mesa e de Pregão e/ou 
Auxiliares nos últimos seis meses.  

 A 
 NA 

13   

14 A Corretora deve manter íntegros e em boa  A 14   
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Descrição Descrição 

guarda, pelos prazos regulamentares, os 
documentos relativos às suas operações, sendo 
admitida sua digitalização por sistema 
documental apropriado, e as gravações de 
registro de ordens. 
(Instrução CVM 387/03, art. 12, § 1º)  

 NA 

15 A Corretora deve manter políticas específicas, 
em forma escrita, permanentemente divulgadas 
e periodicamente revisadas acerca de práticas 
contra a lavagem de dinheiro (anti-money 
laundering, AML). Essas políticas devem 
atribuir explicitamente e indicar nominalmente 
as responsabilidades e colher por escrito o 
compromisso das pessoas indicadas.  
(Lei 9.613/98; Circular BACEN 2.852/98, art. 
1º) 

 A 
 NA 

15   

16 
 

A Corretora deve estabelecer mecanismo que 
identifique, avalie, mitigue e monitore os riscos 
relacionados a AML de forma firme e 
continuada.  
(Resolução CMN 2.554/98, art. 1º; Deliberação 
451ª da Sessão do CA BM&F, art. 2º, IV) 

 A 
 NA 

16 
 

  

17 A Corretora deve dispor de mecanismos que 
permitam identificar as atividades de seus 
clientes que se configurem como não-usuais ou 
fora de seus padrões de negócio.  
(Circular BACEN 2.852/98, art. 1º, II; 
Instrução CVM 301/99, art. 3º; Deliberação 
CA BM&F 451, art. 2º, IV) 

 A 
 NA 

17   

18   18   

19   19 A Corretora monitora continuamente as regras 
e os parâmetros de sua atuação, avaliando-os 
periodicamente, de modo a manter-se em 
conformidade com as modernas práticas de 
mercado, de compliance e de governança. 

 A 
 AP 
 NA 

20   20   

21   21 A Corretora dispõe de recurso jurídico para 
assegurar que suas ações empresariais e os 
contratos firmados com clientes e fornecedores 
sejam formalmente revisados para não criar 
situações de risco e defender os interesses do 
negócio. 

 A 
 AP 
 NA 
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