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CADASTRO DE CLIENTES 

É a verificação da validade e da conformidade das informações cadastrais do 

cliente, em período de até 24 meses, com base em manifestação do cliente. 

 

A atualização cadastral pode ser realizada por qualquer meio de comunicação 

passível de registro e de retenção, de que são exemplos: 

a) Por telefone gravado, com validação positiva do cliente; 

b) Por e-mail registrado e válido no cadastro do cliente; 

c) Por Home Broker, acessado pelo cliente. 

 

Atualização cadastral 

Atualização cadastral não requer preenchimento de nova ficha 

cadastral, nem assinatura de novos contratos. 
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CADASTRO DE CLIENTES 

Atualização cadastral 

Conforme justificativa apresentada pelo Participante, as seguintes situações em 

relação a clientes que realizaram operações com cadastro desatualizado podem 

não gerar apontamento em auditorias: 

 

a) Operações destinadas à zeragem de posições para encerramento do 

relacionamento do cliente com o intermediário. 

 

b) Transferência de custódia a outro custodiante para encerramento do 

relacionamento do cliente com o intermediário, conforme disposição do 

Participante para assumir o risco de “Conheça seu cliente”. 

 

c) Operações de venda de ativos para cumprimento das obrigações do cliente com 

o intermediário previstas no contrato de intermediação. 
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CADASTRO DE CLIENTES 

1. O Participante pode abrir um único cadastro em nome do Administrador, que 

servirá como cadastro dos fundos de investimento que estejam representados 

por um mesmo Administrador. 

 

2. O Participante pode firmar contrato de intermediação com Administrador, 

abrangendo os fundos de investimento representados por um mesmo 

Administrador. 

 

3. Não é necessário realizar cadastro do titular da conta máster (gestor). 

Fundos de investimento (conta máster) 

Não é necessário abrir cadastro nem firmar contrato de 

intermediação com cada fundo de investimento (comitente final). 
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CADASTRO DE CLIENTES 

1. A autorização de sistemas alternativos de cadastro é realizada caso a caso pela 

CVM (Colegiado), a partir de solicitação formal do intermediário ao regulador, 

conforme parágrafo 5º do artigo 3º da ICVM 301 alterada pela ICVM 506. 

 

2. A Deliberação CVM 707, de 02/04/2013, delegou à Superintendência de 

Relações com o Mercado e Intermediários (SMI) a análise e a aprovação em 

nome do Colegiado da CVM. 

 

3. Exemplos de procedimentos de cadastro eletrônico são: 

a) Dispensa da documentação física, com preenchimento de ficha cadastral e 

envio de documentação em formato digitalizado por meio de internet; 

b) Adesão a contratos registrados em cartório por meio do home broker; 

c) Confirmação dos dados cadastrais em bases de dados públicas e privadas. 

 

Sistemas alternativos de cadastro – Cadastro eletrônico 
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CADASTRO DE CLIENTES 

Pontos identificados nas auditorias: 

a) Não envio das informações requeridas. 

b) Informações desatualizadas, incompletas ou divergentes do cadastro dos 

clientes. 

Envio das informações referentes às pessoas autorizadas a emitir 

ordens 

 

O Participante deve manter atualizada perante a BM&FBOVESPA a 

relação das pessoas autorizadas a emitir ordens em nome de um ou 

mais clientes, nos termos do Ofício Circular BM&FBOVESPA 

053/2012-DP. 
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CADASTRO DE CLIENTES 

É vedado aos profissionais de operações ser procurador ou representante de 

clientes perante instituições integrantes do sistema de distribuição de valores 

mobiliários, para qualquer fim, inclusive para emissão de ordem em nome de 

qualquer cliente. 

 

Procurador de cliente 

Exceção: assistência ou representação no exercício de pátrio poder. 



8 Workshop BSM - Autorregulação na BM&FBOVESPA: Conformidade com Regras de Acesso e Responsabilidades dos Participantes 

SUITABILITY 

Será tratado no Painel 2. 
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ORDENS 

Facilitation e Market Maker são operações legítimas e auxiliam o 

mercado na melhoria de liquidez de ativos ou de operações de 

clientes 
 

Ao realizar operações de facilitation, de market maker e de carteira própria 

(Tesouraria), o Participante precisa: 

a) Divulgar aos clientes, por meio das Regras e Parâmetros de Atuação, que o 

Participante atua em facilitation, como market maker e em carteira própria, 

quando for o caso. 

b) Abrir contas específicas para facilitation, market maker e carteira própria, 

quando for o caso. 

c) Os negócios de facilitation, market maker e carteira própria devem ser 

executados com a informação do comitente final e não podem ser 

reespecificados, exceto em caso de erro operacional. 

d) Registrar as operações realizadas nas respectivas contas específicas (carteira 

própria, facilitation e market maker). 

 

Facilitation e Market Maker          Carteira Própria (Tesouraria)  
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Principais pontos identificados nas auditorias 

1. Uso da conta erro para registro de operações de facilitation e de carteira 

própria; 

 

2. Especificação da operação de facilitation após obtenção do spread 

solicitado pelo cliente. 

ORDENS 
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ORDENS 

Vedações aplicadas aos Operadores 

Item 37. É vedado ao profissional de operações, em relação aos Clientes do Participante ao 

qual esteja vinculado: 

37.1. Receber de Cliente ou em nome de Cliente, ou a ele entregar, por qualquer razão, 

inclusive a título de remuneração pela prestação de quaisquer serviços, numerário, títulos ou 

valores mobiliários, ou outros Ativos; 

37.2. Ser procurador ou representante de Clientes perante instituições integrantes do sistema 

de distribuição de valores mobiliários, para qualquer fim, inclusive para emissão de Ordem em 

nome de qualquer Cliente, exceto nos casos de assistência ou representação no 

exercício do pátrio poder; 

37.3. Prestar, ainda que a título gratuito, serviços de administração de carteira ou análise de 

valores mobiliários; 

37.4. Utilizar senhas ou assinaturas eletrônicas de uso exclusivo do Cliente para transmissão 

de Ordens; 

37.5. Confeccionar e enviar a Clientes pessoas físicas extratos contendo informações sobre 

as operações realizadas ou as posições em aberto. 

Vigência a partir de 04/01/2016. 
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Resultado do teste de Ordens em 2014 

 
Média 9,4% 
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Cada barra corresponde a 1 Participante (40 Participantes) 

70 Participantes ativos 

66 Participantes auditados 

4 Participantes dispensados 

 

26 Participantes apresentaram 

100% das ordens solicitadas 

em auditoria 

ORDENS 
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Pontos identificados nas auditorias em Ordens 

1. Ausência de ordem e confirmação posterior da execução de negócio 

para cliente. 

2. Uso inadequado da sessão de negociação ou perda de 

integridade/compatibilidade ao longo do fluxo de roteamento de Ordens:  

Oferta inserida por Operador/AAI em nome de clientes, registrada na 

Bolsa como oferta inserida por cliente final (sessão Home Broker): 

ORDENS 

Cliente  

Home Broker/DMA 

Corretora /Filiais 

Mesa de 

Operações 

Prepostos 

Agente Autônomo 

de Investimento 

OMS 
Gerenciador 

de Ordens 

Inserção de oferta 

Registro da oferta 

Inserção de oferta 

Inserção de oferta 
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PESSOAS VINCULADAS 

1. São consideradas pessoas vinculadas, dentre outros, os administradores, os 

empregados, os operadores e os prepostos do intermediário que desempenhem 

atividades de intermediação ou de suporte operacional. 

 

Consideram-se atividades de suporte operacional aquelas relacionadas ao 

desempenho de funções que possibilitam a obtenção de informações de 

Clientes do intermediário, de que são exemplos: 

a) Profissionais terceirizados de TI responsáveis pela manutenção de bancos 

de dados do Participante; 

b) Profissionais do Banco que recebem e repassam ordens de clientes; 

c) Profissionais de Back Office corporativo que realizam atividades 

relacionadas à liquidação de operações nos mercados administrados pela 

BM&FBOVESPA; 

d) Agentes autônomos de investimento que mantenham contrato de prestação 

de serviços com o Participante. 

 

 

Quem são as Pessoas Vinculadas ao intermediário? 
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PESSOAS VINCULADAS 

2. Pessoas vinculadas a mais de um intermediário (por exemplo: cônjuges que 

trabalham em Participantes distintos) devem negociar valores mobiliários por 

conta própria exclusivamente pelo intermediário com o qual mantenha contrato 

de trabalho ou de prestação de serviços. 

 

3. As pessoas vinculadas devem negociar valores mobiliários por conta própria, 

direta ou indiretamente, exclusivamente por meio do intermediário a que 

estejam vinculadas, exceto: 

a) Instituições financeiras do mesmo grupo e/ou conglomerado financeiro; 

b) Pessoas vinculadas (inclusive carteira própria) ao intermediário, em relação 

às operações em mercado organizado em que o intermediário não seja 

pessoa autorizada a operar. 
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Concessão de crédito 

A concessão de crédito é possível exclusivamente para compra e venda de ações à 

vista por meio de conta margem, cuja lista das ações autorizadas é divulgada pela 

BM&FBOVESPA, sendo vedada sua utilização por pessoas vinculadas. 

 

A conta margem é segregada da conta-corrente. 

 

Para a realização das operações, é necessária garantia de 40% além das ações a 

vista financiadas. 

 

Principais pontos identificados nas auditorias 

1. Financiamento de operações ou eventos distintos de compra e venda de ações 

à vista, tais como: operações com derivativos, taxas e chamadas de margem.  

Tal operação de financiamento é vedada mesmo se o cliente possuir garantias 

suficientes para concessão de crédito pelo Participante. 

 

2. Utilização de conta margem por pessoas vinculadas. 

 

LIQUIDAÇÃO 



17 Workshop BSM - Autorregulação na BM&FBOVESPA: Conformidade com Regras de Acesso e Responsabilidades dos Participantes 

LIQUIDAÇÃO 

Utilização da conta-corrente gráfica nos intermediários 

Todas as movimentações em conta-corrente gráfica devem estar 

relacionadas ao objeto social do Participante e decorrentes de operações 

realizadas no mercado financeiro ou de valores mobiliários. 

Dúvidas sobre o uso da conta-corrente gráfica e que a utilização é 

permitida: 

1) Registro de valores de conta-corrente bancária de titularidade 

diferente do cliente na condição de pátrio poder e vice-versa; 

2) Transferências entre contas-correntes gráficas de titularidades 

diferentes na condição de pátrio poder ou decorrentes de espólio ou 

de ordem judicial; 

3) Registro de valores de conta-corrente bancária conjunta (2 titulares, 

por exemplo: marido e esposa) para conta-corrente gráfica de cliente 

(1 titular, por exemplo: marido ou esposa) e vice-versa. 
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LIQUIDAÇÃO 

Utilização da conta-corrente gráfica nos intermediários – Principais 

pontos de auditoria 

 

 1) Movimentações em contas-correntes gráficas não relacionadas ao 

objeto social do intermediário;  

 

2) Transferências laterais de recursos entre clientes, inclusive pessoas 

vinculadas e sócios. 
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CUSTÓDIA 

O novo Roteiro Básico estabeleceu esse item, considerando os procedimentos 

operacionais usualmente aplicados antes da realização das transferências de 

custódia: 

a) Cadastro atualizado, especialmente no que se refere à outorga de poderes. 

b) Gestão de risco: saldo em conta-corrente, ativos dados em garantia, obrigações 

do Cliente. 

c) Documentação que comprove o motivo informado na solicitação de 

transferência de custódia com mudança de titularidade. 

Item 79. O Participante deve realizar a transferência dos valores mobiliários, bem 

como dos eventuais direitos e ônus a eles atribuídos a outro custodiante indicado 

pelo Cliente, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis contados do recebimento, 

pelo Participante, do requerimento válido formulado pelo Cliente, sendo 

observados, em qualquer hipótese, os procedimentos operacionais aplicáveis. 

Processamento das solicitações de transferência de custódia 
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CLUBES DE INVESTIMENTO 

1. Os Clubes de Investimento devem possuir, no mínimo, 67% de seu 

patrimônio líquido investido em ações, bônus e recibos de subscrição, 

debêntures conversíveis em ações, cotas de fundos de índices de ações e 

certificado de depósito de ações. 

O ativo subjacente depositado em carteira de cobertura de opções (garantias) 

não deve ser considerado para composição do percentual mínimo de 67% do 

patrimônio líquido do Clube (Item 10.1.5.2 do Regulamento de Clubes da 

BM&FBOVESPA divulgado pelo Ofício Circular 028/2012-DP) 

 

2. O valor total das garantias requeridas para operações no mercado de 

derivativos e empréstimo de ações realizadas pelos Clubes de 

Investimento não poderá ser superior a 15% do seu patrimônio líquido. 

Devem ser considerados os ativos em carteira de cobertura em outras carteiras 

de garantia, inclusive dinheiro. Ativos em carteira livre que estejam como 

cobertura de opções devem ser considerados como ativos em garantia e serem 

considerados no cálculo do percentual do patrimônio líquido. 
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CLUBES DE INVESTIMENTO 

3. Há desenquadramento em função de flutuações de mercado dos ativos que 

compõem a carteira. Nesse caso, a expectativa da BSM é que seja regularizado 

o mais breve possível, levando em conta o prazo de identificação do 

desenquadramento e o prazo de compra e venda para reenquadramento. 

 

4. É vedado ao Clube de Investimento realizar operações de venda de opções 

a descoberto. 

A cobertura referente à venda de opções deve ser feita, mediante o depósito do 

ativo subjacente em carteira de cobertura de opções. 

Nas auditorias operacionais, a BSM avalia se o desenquadramento da carteira 

do Clube de Investimento é eventual ou sistemático, considerando a quantidade 

de pregões em que o requisito foi descumprido em relação ao total de pregões 

avaliados. 
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RISCO PRÉ-NEGOCIAÇÃO 

1. O Participante poderá (I) utilizar a ferramenta de controle de limites operacionais 

LINE, desenvolvida e oferecida pela Bolsa; ou (II) utilizar outra ferramenta, a seu 

critério, que cumpra função semelhante. 

 

2. A ferramenta de gestão de risco pré-negociação deve conter, para cada cliente 

ou conta máster, os seguintes parâmetros de risco: 

a) Riscos máximos das ofertas de compra e venda, por instrumento; 

b) Riscos máximos de posição comprada e de posição vendida, por 

instrumento; 

c) Riscos máximos de posição comprada e de posição vendida, por grupo de 

instrumentos. 

Item 97. O Participante deve implantar, manter e monitorar os parâmetros mínimos 

definidos pela BM&FBOVESPA nas ferramentas de gestão de risco pré-negociação 

utilizadas para controle do risco decorrente das operações realizadas por seus 

Clientes usuários do modelo DMA e por seus Clientes de Alta Frequência, 

independentemente da forma de acesso adotada. 
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RISCO PRÉ-NEGOCIAÇÃO 

3. Os riscos máximos mencionados no item anterior podem ser mensurados de 

formas alternativas: quantidade de ativos ou contratos; exposição financeira etc. 

 

4. A definição dos limites de risco pré-negociação depende da forma de execução 

da oferta: 

 

a) Se a oferta é executada com a informação do comitente final, o 

Participante pode estabelecer controles unificados de risco para pré-

negociação e pós-negociação. 

 

b) Se a oferta não é executada com a informação do comitente final (conta 

máster), o Participante deve desenvolver controles distintos de risco 

para pré-negociação e pós-negociação. 
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RISCO PRÉ-NEGOCIAÇÃO 

Intermediário  

Gestor A 

(conta máster) 

Gestor B 

(conta máster) 

Gestor C 

(conta máster) 

Comitente 

final A1 

Comitente 

final A2 

Comitente 

final B1 

Comitente 

final B2 

Comitente 

final C1 

Comitente 

final C2 

Comitente 

final B3 

No exemplo abaixo, os limites de risco pré-negociação devem ser atribuídos para cada gestor, 

titular da conta máster, ou seja, Gestor A, Gestor B e Gestor C, e para o comitente final D1. 

Comitente 

final D1 
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RISCO PRÉ-NEGOCIAÇÃO 

Principais pontos identificados nas auditorias 

 

1. Clientes não monitorados, pois não estão cadastrados nas ferramentas de risco 

pré-negociação. 

 

2. Parametrização inexistente ou insuficiente nas ferramentas de risco pré-

negociação. 

 

3. Definição de limites de risco em nível distinto da execução da oferta. 

 

 

 



26 Workshop BSM - Autorregulação na BM&FBOVESPA: Conformidade com Regras de Acesso e Responsabilidades dos Participantes 

RISCO PÓS-NEGOCIAÇÃO 

Item 90. O Participante deve manter procedimentos para o estabelecimento de 

limites operacionais e de exposição e gerenciamento de risco de cada Cliente, de 

acordo com critérios objetivos, abrangendo os itens abaixo e não se limitando aos 

mercados administrados pela BM&FBOVESPA: 

90.1. Negócios realizados; 

90.2. Posições em aberto; 

90.3. Garantias depositadas; 

90.4. Movimentações diárias; e 

90.5. Capacidade de crédito de cada Cliente. 

 

Item 91. O Participante deve monitorar, ao longo do dia, os limites operacionais 

atribuídos a seus Clientes em processo de gerenciamento de risco intradiário. 
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RISCO PÓS-NEGOCIAÇÃO 

Principais pontos identificados nas auditorias 

 

1. Clientes não monitorados, pois não estão cadastrados ou estão inativos no 

sistema de gestão de risco. 

 

2. Não considera as posições do Cliente em todos os mercados. 

 

3. Monitoramento dos limites operacionais realizado ao final do dia ou no dia 

seguinte. 

 

4. Não considera capacidade de crédito de cada cliente (limite genérico). 
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RISCO DE LIQUIDEZ 

A BM&FBOVESPA definirá futuramente os parâmetros e/ou valores de referência. 

 

A expectativa atual da BSM é que os Participantes preparem regras, controles e 

procedimentos internos para fins de atendimento ao requisito. 

Item 97. O Participante deve desenvolver e documentar teste de estresse de 

liquidez, o qual deve ser atualizado diariamente. O teste de estresse deve medir os 

ativos financeiros líquidos do Participante e (I) a sua capacidade de fazer frente a 

saques de recursos financeiros depositados por Clientes em diferentes cenários, e 

(II) a sua capacidade de liquidar suas obrigações financeiras perante o membro ou 

agente de compensação responsável, ou perante a própria clearing, nas hipóteses 

de inadimplência do Cliente com o maior saldo devedor e dos dois Clientes com os 

dois maiores saldos devedores. 

Vigência a partir de 04/01/2016. 
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PÓS-NEGOCIAÇÃO 

1. Cumprimento dos prazos de identificação de comitentes. 

 

2. Cumprimento dos prazos de repasse de operações. 

 

3. Cumprimento dos prazos da janela de liquidação das câmaras administradas 

pela BM&FBOVESPA, inclusive para atendimento das chamadas de margem. 

 

4. Vedação à reespecificação de negócios, exceto nos casos de erros operacionais 

e entre contas vinculadas a um gestor (conta máster). 
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PÓS-NEGOCIAÇÃO 

Item 71. O Participante deve cumprir a janela de liquidação da BM&FBOVESPA, de 

acordo com a regulamentação vigente. 

 

Item 72. O Participante deve cumprir a janela de liquidação da BM&FBOVESPA, de 

acordo com a regulamentação vigente. 

 

Item 73. O Participante deve cumprir os procedimentos, as regras e os horários de 

cobertura de Posições e de exercício de opções, de acordo com a regulamentação 

aplicável. 
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1. Atuar sem contrato de prestação de serviços como AAI com o Participante. 

Exemplo: Atuar como AAI por meio de contrato de prestação de serviços de 

assessoria ou consultoria financeira. 

 

2. Delegar a terceiros atividades objeto do contrato de prestação de serviços do 

AAI ou utilizar pessoas não integrantes do sistema de distribuição de valores 

mobiliários. 

Exemplos: 

a) Estagiário executando atividades de AAI. 

b) Futuro sócio. 

c) Pessoas contratadas para serviços administrativos exercendo atividades 

de AAI. 

   

AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTO 

Principais pontos identificados nas auditorias 
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3. Atuar como procurador e gestor do cliente. 

Exemplos: 

a) Executar negócios em nome de cliente e receber concordância posterior 

do cliente. 

b) Atuação conjunta entre AAI e gestor, inclusive sócios em comum. 

AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTO 

Principais pontos identificados nas auditorias 

 

CLIENTE AAI 

GESTOR 

CORRETORA 

captação 

contrato de gestão X Modelo regular desde que não se 

comprove relação 

apresentação 

do cliente 

ordens 

remuneração via parcela de corretagem 

(*) 

(*) Conflito de interesses e incentivo 

negativo, caso haja relação 
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4. Receber de clientes ou entregar a clientes, numerário ou ativos. 

Exemplo: Cliente deposita ou entrega recursos para AAI realizar operações 

em seu nome. 

 

5. Usar senhas ou assinaturas eletrônicas de uso exclusivo do cliente para 

transmissão de ordens. 

 

6. Ser vinculado a mais de uma instituição, exceto nos casos previstos pela 

regulamentação. 

 

7. Confeccionar e enviar extratos ao cliente que sejam diferentes dos emitidos 

pelo Participante. 

AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTO 

Principais pontos identificados nas auditorias 
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CERTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS 

1. Conforme Manual de Certificação Profissional divulgado pelo Ofício Circular 

BM&FBOVESPA 008/2014-DP, atualmente são áreas de conhecimento 

passíveis de certificação: Operações, Back Office, Compliance, Risco e 

Comercial. 

 

2. O Manual de Certificação Profissional relaciona as atividades sujeitas à 

certificação. Se o profissional exercer pelo menos uma das atividades descritas 

na área de atuação, é requerida certificação. 

 

3. Os profissionais sujeitos à certificação são definidos com base em: 

a) Profissionais informados pelo Participante no sistema GHP – Gerenciador 

de Habilitação de Profissionais da BM&FBOVESPA; 

b) Levantamento dos processos do Participante, inclusive das atividades 

exercidas pelos profissionais; 

c) Existência de usuário e utilização de sistemas para exercício de atividades 

que requerem certificação. 
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CERTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS 

4. Profissionais pertencentes ao conglomerado do Participante, estagiários e 

prepostos que realizam atividades sujeitas à certificação também devem ser 

certificados. 

 

5. O profissional responsável exclusivamente por procedimentos de cadastro de 

clientes do Participante poderá optar pela certificação em Back Office, 

Compliance ou Comercial, ou realizar o treinamento fornecido pela 

BM&FBOVESPA para capacitação na área de Cadastro. 

 

6. Os profissionais portadores dos seguintes certificados podem solicitar a 

dispensa da prova de certificação nas respectivas áreas de conhecimento: 

a) Comercial: Certificado Nacional do Profissional de Investimento (CNPI) 

emitido pela APIMEC; 

b) Operações: Certificado de Agente Autônomo de Investimento emitido pela 

ANCORD para profissionais aprovados a partir de maio de 2012.  
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CERTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS 

7. São aceitas as seguintes certificações para efeitos de renovação de 

certificação: 

a) Comercial: CPA-20 emitido pela ANBIMA; 

b) Operações: CGA emitido pela ANBIMA, CFA (Chartered Financial Analyst), 

e CFP (Certified Financial Planner). 

c) Risco: CGA emitido pela ANBIMA, PRMIA (Professional Risk Managers’ 

International Association) e FRM (Financial Risk Manager) emitido pela 

GARP (Global Association of Risk Professionals). 

 

8. Renovação da certificação por prova: 30 dias antes da data de vencimento da 

certificação. 

Renovação da certificação por equivalência de outras certificações: 60 dias 

antes da data de vencimento da certificação. 
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CERTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS 

Atividade desempenhada Certificação requerida 

AAI, Gerente de Banco ou Operador recebe e repassa 

ordens de clientes, mas não possui acesso a registro de 

operações nos sistemas de negociação da 

BM&FBOVESPA ou registra operações exclusivamente 

em sistema interno. 

Operações 

Atende clientes em situação de contingência (por 

exemplo: indisponibilidade do Home Broker) e recebe e 

registrr ordens de clientes. 

Operações 

Realiza captação de clientes Operações ou Comercial 

Profissional de suporte operacional inclui e/ou altera 

limites de risco pré-negociação em ferramentas DMA, a 

partir de comando da área de Risco. 

Não requer certificação 
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CERTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS 

Atividade desempenhada Certificação requerida 

Realiza exclusivamente atividades de custódia. Back Office 

Realiza exclusivamente registro de operações de 

aluguel de ações – BTC. 
Back Office 

Realiza exclusivamente atividades de registro de 

operações no mercado de balcão. 
Back Office 

Analisa relatórios relacionados à prevenção à lavagem 

de dinheiro 
Compliance 



39 Workshop BSM - Autorregulação na BM&FBOVESPA: Conformidade com Regras de Acesso e Responsabilidades dos Participantes 

SUPERVISÃO DE OPERAÇÕES 

Será tratado no Painel 4. 



40 Workshop BSM - Autorregulação na BM&FBOVESPA: Conformidade com Regras de Acesso e Responsabilidades dos Participantes 

PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO 

Será tratado no Painel 3. 
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CONTROLES INTERNOS E COMPLIANCE 

1) Organizar e Implementar 

Responsabilidade do Diretor de Controles Internos e do Diretor da ICVM 505 

 

Pontos identificados nas auditorias: 

 

a) Não implementação. 

 

b) Implementação parcial (por exemplo: implantou PCN mas não testou). 

 

c) Implementação ineficaz – recorrência de falhas (por exemplo: parametrização 

incorreta do sistema de PLD). 

 

d) Não correção ou não aprimoramento de controles quando notificado sobre 

ocorrência de falhas (falta de diligência) 

 

2) Supervisionar controles internos e compliance 

Conteúdo mínimo do previsto no inciso II artigo 4º da ICVM 505 e do item 118 do 

Roteiro Básico. 
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CONTROLES INTERNOS 

A monitoração de controles internos se estende a Agentes Autônomos de 

Investimento e profissionais terceirizados que atuem nos serviços relacionados à 

intermediação nos mercados administrados pela BM&FBOVESPA, de que são 

exemplos: 

• Custódia; 

• Back Office; 

• TI. 

Supervisão de Prepostos 
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CONTROLES INTERNOS 

Exemplos de monitoramento que devem ser observados em controles internos: 

 

1. Cumprimento dos requisitos econômicos e financeiros; 

 

2. Existência de ordens para negócios executados em nome de clientes; 

 

3. Concessão de crédito irregular; 

 

4. Roteamento de ordens. 

Supervisão de Controles Internos 
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Verificação de existência de Churning 

 

A BSM utiliza os seguintes indicadores para mensurar indícios de prática de 

churning: 

1. Turnover Ratio (“TR”) – número de “giros” efetuados com a carteira do cliente, 

comparando-se o volume total de compras em nome do cliente com a carteira 

média do cliente. Quanto maior, mais atípico; 

2. Cost-Equity Ratio (“CE”) – comparação do total de corretagem sobre 

operações em nome do cliente com a carteira média do cliente. Quanto maior, 

mais atípico; 

3. Negócios (“N”) – quantidade de operações em nome do cliente. Quanto maior, 

mais sistemático; 

4. Quantidade de Pregões (“P”) – quantidade de pregões em que houve 

operações em nome do cliente. Quanto maior, mais sistemático; 

5. Rentabilidade (“R”) – resultado líquido das operações em nome do cliente. 

Quanto menor, pior. 

CONTROLES INTERNOS 
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Exemplos: CHURNING 

Nº de dias 

úteis no 

período 

em que o 

cliente 

operou 

Total de compras 

(R$) 
Carteira Média (R$) 

Corretagem 

(R$) 

Turnover 

Ratio  

(giros / ano) 

Cost-Equity 

Ratio (% a.a.) 

67 2.721.660,38 6.806,54 7.439,53 322,47 88,14% 

Mês/Ano 
Total de compras 

(R$) 
Carteira Média (R$) 

Corretagem 

(R$) 

Turnover 

Ratio  

(giros / ano) 

Cost-Equity 

Ratio (% a.a.) 

abr/13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

mai/13 44.701,08 8.239,90 518,27 64,58 74,88% 

jun/13 28.374,80 11.272,03 175,89 31,47 19,51% 

jul/13 12.720,00 17.119,70 301,14 8,44 19,99% 

ago/13 781.528,00 18.010,98 663,65 493,09 41,87% 

set/13 1.035.412,00 12.961,48 4.657,97 951,00 427,82% 

out/13 668.295,50 8.957,69 827,70 810,93 100,44% 

nov/13 80.103,00 4.205,70 115,26 250,61 36,06% 

dez/13 20.160,00 3.213,93 22,83 82,54 9,35% 

jan/14 44.582,00 3.212,11 118,62 157,72 41,96% 

fev/14 4.000,00 3.654,22 6,47 13,68 2,21% 

mar/14 0,00 4.009,35 0,00 0,00 0,00% 

abr/14 1.784,00 3.594,56 31,73 6,20 11,03% 

mai/14 0,00 826,12 0,00 0,00 0,00% 

jun/14 0,00 542,90 0,00 0,00 0,00% 

Carteira Média 

(R$) (A) 
Resultado Líquido  (R$) (B) Rentabilidade (%) (B/A) 

6.806,54 (8.994,92) (132)% 
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Nº de dias 

úteis no 

período 

em que o 

cliente 

operou 

Total de compras 

(R$) 
Carteira Média (R$) 

Corretagem  

(R$) 

Turnover 

Ratio  

(giros / ano) 

Cost-Equity 

Ratio (% a.a.) 

87 2.679.484,38 72.575,61 45.580,97 29,77 50,65% 

Mês/Ano 
Total de compras 

(R$) 
Carteira Média (R$) 

Corretagem  

(R$) 

Turnover 

Ratio  

(giros / ano) 

Cost-Equity 

Ratio (% a.a.) 

abr/13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

mai/13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

jun/13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

jul/13 94.617,00 0,00 498,29 0,00 0,00% 

ago/13 874.721,03 249.471,68 15.688,61 39,84 71,46% 

set/13 415.214,02 155.614,23 8.200,83 31,76 62,74% 

out/13 511.131,97 214.654,00 8.736,66 25,88 44,24% 

nov/13 259.079,99 128.800,30 3.985,42 26,47 40,71% 

dez/13 79.843,47 100.153,14 1.686,37 10,49 22,16% 

jan/14 156.137,88 69.729,67 2.083,45 25,45 33,95% 

fev/14 83.647,84 62.207,35 1.510,07 16,81 30,34% 

mar/14 120.055,07 37.984,95 1.952,30 41,59 67,63% 

abr/14 46.802,71 18.851,18 650,90 31,03 43,16% 

mai/14 38.233,40 15.898,10 464,76 28,63 34,80% 

jun/14 0,00 12.853,16 123,31 0,00 12,62% 

Carteira Média 

(R$) (A) 
Resultado Líquido  (R$) (B) Rentabilidade (%) (B/A) 

72.575,61 (73.541,29) (101)% 

Exemplos: CHURNING 
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SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES - Senhas de Acesso 

1. Alteração do parâmetro “Tempo Máximo de Expiração” 

- De 45 para 90 dias. 

 

2. Alteração do parâmetro “Quantidade Máxima de Tentativas Antes do 

Bloqueio” 

- De 3 para 5 tentativas. 

Aprimoramento do Requisito de Parâmetros de Senha (RB 133 e RB 137) 

Configurações diferentes dos itens RB 133 e RB 137  serão avaliadas 

pelo conjunto dos parâmetros de senha, desde que proporcionem 

segurança equivalente. 
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Exemplos de configurações de parâmetros de senha distintos do requisito  

a) Utilizar a autenticação da rede, previamente configurada com os parâmetros 

mínimos da norma, para os sistemas aplicativos (single sign-on) 

b) Utilização de Biometria 

 

Formas de evidenciar a configuração dos parâmetros de senha 

Coleta de um ou mais dados pelo auditor, tais como: 

a) Cópia de telas administrativas contendo a parametrização de senha  

b) Parâmetros de senha configuradas em tabelas de banco de dados 

c) Simulações de alterações de senhas que evidenciem a configuração adotada 

d) Auditoria por observação/comprovação para evidenciar, por exemplo, criptografia 

de senhas 

 

Em caso de fornecimento de manuais ou código fonte de sistemas, será necessário 

confronto com as informações de parâmetros de senha coletadas diretamente dos 

sistemas. 

SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES - Senhas de Acesso 
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Parâmetros de Senha – Acessos a sistemas Internos e sistemas 

Oferecidos a Clientes 

 

Acessos  Tamanho 
Tempo de 

Expiração (*) 

Bloqueio do 

Usuário 

(*) 

Duração do 

Bloqueio do usuário 

Internos 

(RB133) 
6 caracteres 90 dias 

Após 5 

tentativas 

Desbloqueio 

mediante avaliação 

pelo Administrador 

Clientes - DMA 

(RB134) 
6 caracteres não requerido 

Após 5 

tentativas 

Confirmação da 

identidade do cliente 

Clientes - Home 

Broker 

(RB137) 

6 caracteres não requerido 
Após 5 

tentativas 

Confirmação da 

identidade do cliente 

(*) Parâmetro alterado no novo Roteiro Básico 

SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES - Senhas de Acesso 
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Parâmetros de Senha – Acessos a sistemas Internos e sistemas 

Oferecidos a Clientes        (continuação) 

 

Acessos  
Histórico de 

Senhas 
Complexidade Criptografia 

Dupla 

Autenticação (*) 

Internos 

(RB 133) 
6 senhas Ativada Ativada não requerido 

Clientes - DMA 

(RB 134) 
não requerido não requerido Ativada não requerido 

Clientes - Home 

Broker 

(RB 137) 

não requerido não requerido Ativada Sim 

(*) O Roteiro Básico cita exemplos, outros mecanismos que cumpram esse 

controle e não estão no Roteiro Básico também são válidos. 

SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES - Senhas de Acesso 
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SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES - Trilhas de 

Auditoria 

Trilhas de Auditoria – atividades críticas que necessitam rastreabilidade, de que são 

exemplos: 

• Inclusão, alteração e cancelamento de ofertas e de Ordens de Clientes; (próximo slide) 

• Inclusão e alteração de assessor; 

• Alteração de nota de corretagem; 

• Inclusão e manutenção de valores financeiros lançados manualmente na conta corrente 

gráfica dos Clientes; 

• Transferência de custódia de Clientes; 

• Inclusão e manutenção de dados cadastrais de Clientes; 

• Inclusão e alteração de Perfil de Investimento de Clientes; 

• Inclusão e alteração de parâmetros que compõem os limites operacionais de Clientes; 

• Inclusão e alteração de limites operacionais de Clientes; 

• Atividades administrativas de sistemas (alteração de parâmetros, gestão de usuários, 

bloqueio e desbloqueio de senhas). 

Quais trilhas são necessárias? (RB 135) 

Os exemplos acima estão no Glossário do Roteiro Básico. 
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SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES – Trilhas de 

Auditoria de Sistemas de Negociação 

1. Exemplos de pontos identificados por meio da Análise da “Trilha de 

Inclusão, alteração e cancelamento de ofertas e de Ordens de Clientes”: 

a) Uso de sessão de negociação exclusiva de clientes no roteamento de ordens de 

operadores e/ou assessores 

b) Emissores de ordens não autorizados, usuários genéricos, usuários sem 

vínculo, ou usuários desligados que inseriram ofertas em sistemas de 

negociação 

 

2. Informações mínimas para a “Trilha de Inclusão, alteração e cancelamento 

de ofertas e de Ordens de Clientes”: 

Para cada oferta: Cliente, origem da oferta, profissional de operações, ativo, 

condições de negociação e sessão. 
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SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES – Trilhas de 

Auditoria de Sistemas de Negociação 

1. Origem das Ofertas 

É a identificação, em rede local ou pública, do computador (dispositivo) utilizado 

pelo cliente ou operador. 

 

2. Exemplos de pontos identificados por meio da análise da Origem das 

Ofertas: 

a) Uso de senha de clientes por operadores ou assessores 

b) Presença física de clientes no ambiente de negociação 

 

3. Formas de Atendimento do Requisito de Identificação da Origem das 

Ofertas 

IP do usuário, Identificação do Computador – Hostname ou identificação do 

terminal utilizado para inserção de ofertas. 
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SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES – Administração de 

Acessos 

1. Expectativas da BSM na Administração de Acessos (RB 139) 

a) Identificar acessos apenas de colaboradores, prestadores de serviço e clientes 

e respectivos procuradores que possuam vínculo com o Participante/Cliente. 

b) Todo usuário deve ter um responsável associado, incluindo acessos com perfis 

administrativos. 

c) Definição corporativa de conflitos de interesse 

d) Acessos concedidos de forma a evitar conflitos de interesse, de que são 

exemplos: 

– A mesma pessoa com acesso de atualização de dados bancários e de 

liquidação de operações; 

– A mesma pessoa com acesso de gerenciamento de limites pré-negociação e de 

inserção de ofertas para clientes em sistemas de negociação. 

 

Acessos conflitantes precisam ser aprovados pela direção do 

Participante e monitorados. 
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SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES – Administração de 

Acessos 

2. Exemplos de pontos identificados na administração de acessos 

a) Colaborador desligado do Participante com acesso ativo, que inseriu ou não 

ofertas em sistemas de negociação após data de desligamento; 

b) Profissional cujo vínculo do responsável e necessidade do acesso não foi 

identificado pelo Participante, que alterou ou não limites pré-operacionais de 

clientes; 

c) Usuário genérico, sem responsável atribuído, que cadastrou ou não cliente no 

sistema; 

d) Colaborador de TI não certificado para atuar como profissional de custódia e 

que realizou transferência de custódia de clientes; 

e) Profissionais com permissão de acessos administrativos a sistemas de forma 

generalizada. 
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SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES – Metodologia de 

Análise de Acessos a Sistemas 

Listas de Colaboradores 

• Colaboradores ativos 

e desligados 

• Estagiários 

• Terceiros 

Listas de Acessos 

• Rede Corporativa 

• Sistemas 

• Banco de Dados 

Identificação 

do Vínculo 

• Desligados 

• Genéricos 

• Sem vínculo 

• Nominais e com 

vínculo válido 

Materialização 

– Trilhas de 

Auditoria 

Análise de 

Conflitos (*) 

 

(*) Slide Seguinte 

Qual o vínculo dos usuários ativos nos sistemas com o Participante/Cliente? 
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SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES – Metodologia de 

Análise de Acessos a Sistemas 

Existe definição 

prévia de 

conflitos? 

É suficiente? 

Não Sim 
Levantamento 

de Processos * 

(*) Mapear acessos pertinentes com os gestores das áreas, incluindo backup/contingência de 

colaboradores 

(**) Nesse casos, as exceções serão solicitadas antes da validação 

Comparar acessos 

concedidos com a definição 

prévia de conflitos e/ou 

levantamento de processos 

Não 

Sim 

Análise de exceções 

e validação das 

divergências ** 

Materialização 

– Trilhas de 

Auditoria 

Os acessos foram concedidos de forma a evitar conflitos de interesse? 
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SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES – Monitoração de 

Banco de Dados 

 

 

 

Caso o administrador de banco de dados seja terceiro, o atendimento a conformidade 

requer medidas para assegurar o sigilo e integridade da base de dados. 

 

 

 

 

 

Exemplo de como atender o requisito:  

• Liberar acesso do terceiro mediante solicitação; e 

• Habilitar trilha de auditoria restrita(*), de modo a não degradar o desempenho, das 

atividades realizadas por terceiros que acessam/administram o banco de dados. 

(*) Por usuário; por atividade; por tabela. 

Item 132. Participante deve manter a segurança da rede, de arquivos, da base de 

dados, de sistemas e do trafego de informações, para garantir o sigilo e a 

integridade das informações de Clientes sob sua guarda. 

Risco de acesso e divulgação de informações de clientes e alteração 

nas bases de dados sem o conhecimento do Participante 
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A replicação de dados para ambiente externo aos dados principais é 

considerada backup nos termos do item 147. 

 

É importante monitorar o backup para identificar eventuais problemas, 

corrigi-los e documentar a ação tomada. 

MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DA 

INFRAESTRUTURA DE TI – Backup 

Item 147. As cópias de segurança destinadas à recuperação das operações do 

Participante, bem como das gravações das Ordens dos Clientes, devem ser 

realizadas e enviadas, no mínimo diariamente, para armazenagem em local 

externo às instalações principais, com acesso controlado e controles de combate a 

incêndio, no prazo de retenção estabelecido pela regulamentação vigente. 
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Itens avaliados na Continuidade dos Negócios: 

1) Estratégia 

a) Liquidar com a Bolsa, cliente e atualizar posição em caso de indisponibilidade 

total do site principal. 

b) A estratégia deve atender todos os produtos oferecidos pelo Participante. 

2) Infraestrutura 

a) Infraestrutura adequada para atender à estratégia definida. 

3) Testes 

a) Frequência anual 

b) Avaliação da infraestrutura utilizada para atingir a estratégia definida. 

CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS 

Item 143. O Participante deve desenvolver, implantar e testar, no mínimo 

anualmente, Plano de Continuidade dos Negócios para cenários de 

indisponibilidade total da infraestrutura principal (instalações, sistemas e 

conexões) (...) 

A estrutura do PNP será avaliada nos casos de prestação de serviços ao PN. 
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1. Importância do Gerenciamento de Mudanças (RB 149 e RB 150) 

. 

 

2. Principais pontos Identificados durante auditorias 

a) Ausência de testes em ambiente segregado ao de produção: Exemplo: O 

Participante não testou em seu ambiente a mudança (aprovou a mudança com 

base no teste realizado pelo fornecedor de software no ambiente do terceiro). 

b) A mudança implantada não atende o objetivo proposto. Exemplo: No processo 

de implantação da mudança as áreas envolvidas não testaram e aprovaram a 

mudança. 

3. Como é a Avaliação do Gerenciamento de Mudanças? 

Realizada conforme critério de Gerenciamento de Mudanças definido pelo 

Participante para o atendimento dos itens: Análise de Impacto, Planejamento, 

Roteiros e testes em ambiente segregado, Aprovação das áreas envolvidas e 

Planos de retorno. 

 

 

GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS 

Minimizar a possibilidade de interrupções no ambiente de produção e 

evitar que mudanças não planejadas e não testadas e aprovadas 

pelas áreas evolvidas sejam implantadas 
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1. Importância da Manutenção e Monitoramento do Sistema de Gravação (RB 

152) 

. 

 

 

 

2. Principais pontos Identificados durante as auditorias 

a) Ramal utilizado para recebimento de ordens fora do escopo de gravação. 

b) Indisponibilidade do sistema de gravação de voz sem providência eficaz para 

a solução do problema. 

SUPORTE À INFRAESTRUTURA – Monitoramento do 

Sistema de Gravação de Ordens 

Funcionamento contínuo do sistema de gravação em todos os locais 

e canais utilizados para recebimento de ordens, de forma a 

proporcionar qualidade de gravação e assegurar integridade, 

funcionamento contínuo e impossibilidade de edição e inserções 
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Exemplo de Ponto Identificado durante as auditorias 

1. Utilização de canal com controles que não garantem integridade do registro. 

Exemplo: O recebimento de ordem por Whatsapp e depois cópia da tela, não 

garante: 

a) Suficiência  - não informa a origem. 

b) Integridade/ Totalidade - parte ou todo o diálogo pode não ser copiado e não 

o há base de dados que garanta a integridade. 

 

 

SUPORTE À INFRAESTRUTURA – Canais para 

Recebimento de Ordem 

Item 153. O Participante deve manter íntegras todas as transmissões de Ordens 

recebidas dos Clientes pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, contendo as seguintes 

informações registradas: data, horário de início, horário de fim ou duração, ramal 

telefônico, usuário de origem e de destino. 

Não há restrição para a definição de canais para recebimento de ordens, desde 

que atendam aos requisitos de integridade, de suficiência e de retenção. 
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Importância do software antivírus  

  

 

 

 

Segurança Equivalente 

1. Equipamentos protegidos que passaram por processo de mapeamento e 

correção de ameaças, oferecendo uma segurança equivalente ao software 

antivírus. São exemplos: bloqueio de dispositivos externos, bloqueio de acessos 

remotos ao equipamento, bloqueio e remoção de acessos desnecessários 

(logins) ao equipamento. 

 

2. A utilização isolada de software de firewall na rede de computadores não 

assegura segurança equivalente a oferecida por software de antivírus. 

SUPORTE À INFRAESTRUTURA – Antivírus 

Item 156. Participante deve possuir software de antivírus instalado e atualizado, ou 

procedimentos aplicados que forneçam segurança equivalente, em todos os 

servidores e estações de trabalho. 

Impedir o acesso de vírus e arquivos maliciosos nos sistemas do Participante 
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Superintendência de Auditoria de Negócios 

Superintendência de Auditoria de TI 

Tel.: (11) 2565-6074 

E-mail: auditoria@bsm-bvmf.com.br 

Contato 


