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Agenda

Público alvo: Segmentos Balcão e Bolsa

A. Plano de Auditoria 2018

1. Cronograma integrado das auditorias dos segmentos Bolsa e Balcão

2. Auditoria no segmento Balcão – escopo, produtos a serem avaliados,

auditoria contínua por indicadores

3. Compartilhamento com o mercado da metodologia de testes de auditoria

utilizada pela BSM (roteiro de testes e documentações/arquivos solicitados)

4. Avaliação da Auditoria pelo Participante

5. Novo sistema de troca de informações entre BSM e Participantes (via Web)

B. Base normativa – Roteiro Básico

1. Alterações previstas

2. B3 – Cronograma previsto: audiência, divulgação e prazo para implantação

3. Segmento Balcão
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Agenda

Público alvo: Segmentos Balcão e Bolsa

C. Classificação do Resultado das Auditorias Operacionais do Plano de

Trabalho 2017

1. Dispensa por processo – estatísticas com base no Plano de Trabalho 2017

2. Cronograma de divulgação da classificação referente ao Plano de Trabalho

2017

3. Tratamento dos pontos referentes à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e

Supervisão de Operações e Ofertas

4. Classificação com base no resultado do Plano de Trabalho anterior – por

solicitação

5. Classificação do segmento Balcão – em avaliação
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Agenda

Público alvo: Segmento Bolsa

D. Cumprimento da base normativa e das regras de acesso da B3 – Regulação

e Autorregulação

1. Principais dúvidas e pontos de auditoria

2. Expectativas quanto ao cumprimento da norma

3. Novos testes/abordagens

4. Canal com a BSM – Estatísticas de utilização pelos Participantes
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A. Plano de Auditoria 2018
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Plano de Auditoria 2018

O Plano de Auditoria 2018 otimizará o cronograma das auditorias operacionais,

visando reduzir custo de observância do Participante, com a execução das auditorias

nos segmentos Bolsa e Balcão em único período de até 6 (seis) semanas em campo,

abrangendo as seguintes autorizações de acesso:

Auditorias que serão otimizadas

Segmento Bolsa

1. Participante de Negociação (PN e PNP) – De 4 a 6 semanas

2. Depositário do Agronegócio – Até 3 semanas

Segmento Balcão

3. Participante de Registro – De 2 a 3 semanas

4. Participante Qualificado para Guarda Física – Até 2 semanas
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Plano de Auditoria 2018

Na situação em que existam processos em comum, entre os tipos de auditoria (1) a

(4), nos Participantes pertencentes a mesmo conglomerado financeiro, unificaremos

o levantamento dos processos e os testes de auditoria, com objetivo de reduzir o

tempo de auditoria em campo e a demanda de informações.

A otimização das auditorias dependerá do grau de integração dos processos, dos

controles, dos sistemas e das equipes do Participante.

Os relatórios de auditoria serão individuais por tipo de categoria de acesso.
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Plano de Auditoria 2018

Exemplo de cronograma otimizado de auditoria em Corretora, Distribuidora e Banco

pertencentes ao mesmo conglomerado, Participantes da B3 nos segmentos Bolsa e

Balcão:

Participante de Negociação Pleno (Corretora)

Relatório 1

Participante de Registro (Banco)

Relatório 2

Participante de Registro (DTVM)

Relatório 3

6 semanas

3 semanas
Participante Qualificado para 

Guarda Física (Banco)

Relatório 4

2 semanas

3 semanas

Prazo máximo de emissão dos relatórios finais de auditoria: 90 dias
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Auditoria contínua por indicadores – Segmento Balcão

Com objetivo de reduzir o tempo de auditoria em campo e possibilitar a cobertura

total (100%) dos produtos, iniciaremos em 2018 as auditorias contínuas no segmento

Balcão, que consistirão na conciliação mensal entre as bases de dados de registro

de ativos e operações da B3 e do Participante de Registro, a partir da solicitação de

informações ao Participante, relativos aos ativos admitidos a registro na B3, com

objetivo de avaliar:

a) Completude do registro de ativos e operações na B3.

b) Compatibilidade entre as informações registradas nos sistemas do Participante e

da B3.

Divulgaremos em breve material com o roteiro de testes de auditoria e o layout das

bases de dados que serão solicitadas.
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Nas auditorias operacionais dos Participantes de Registro, no segmento Balcão,

avaliaremos, em única auditoria, os seguintes produtos em 2018:

1. Box de Duas Pontas

2. CCB - Cédula de Crédito Bancário

3. CCE - Cédula de Crédito à Exportação

4. CCI - Cédula de Créditos Imobiliários (cartular e escritural)

5. CDA - Certificado de Depósito Agropecuário

6. CDCA - Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio

7. COE - Certificado de Operações Estruturadas

8. CPR - Cédula de Produto Rural

9. CRA - Certificado de Recebíveis do Agronegócio

10. CRH - Cédula Rural Hipotecária

11. CRI - Certificado de Recebíveis Imobiliários

12. CRP - Cédula Rural Pignoratícia 

13. CRPH - Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecaria

14. DEB - Debêntures

15. LCA - Letra de Crédito do Agronegócio (cartular e escritural)

16. LCI - Letras de Crédito Imobiliário (cartular e escritural)

16. LF - Letra Financeira

17. LFS - Letra Financeira Subordinada

Alterações na auditoria do segmento Balcão

Participante de Registro
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Alterações na auditoria do segmento Balcão

Participante de Registro

18. LH - Letras Hipotecárias

19. NC - Nota Comercial

20. NCE - Nota de Crédito a Exportação

21. NCR - Nota de Crédito Rural

22. Opção Flexível

23. Swap (VCP, estratégia, Plain Vanilla)

24. Termo de Mercadorias

25. Termo de Moedas

26. WA - Warrant Agropecuário

27. CDB - Certificado de Depósito Bancário

28. CDB-S - Certificado de Depósito Bancário Subordinado

29. CDB-V - Certificado de Depósito Bancário Vinculada

30. DI - Depósitos Interfinanceiros

31. DI-I - Depósitos Interfinanceiros Imobiliários

32. DI-M - Depósitos Interfinanceiros Microcrédito

33. DI-Rural

34. DI-Rural (Poupança)

35. DI-Rural (PROGER)

36. DI-Rural (PRONAF)

37. DI-Rural (SUBEX)

Novo
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Alterações na auditoria do segmento Balcão

Participante de Registro

Para cada um dos produtos mencionados anteriormente, avaliaremos os seguintes

aspectos:

1. Registro do ativo: inserção de todos os dados e eventos relativos aos títulos

admitidos a registro e suas respectivas movimentações na B3.

2. Verificação do lastro: verificação do cumprimento das obrigações de guarda

das informações e das documentações que comprovam a conformidade dos

registros efetuados na B3.

3. Atualização das informações de registro do ativo: registro dos pagamentos e

das liquidações financeiras das obrigações decorrentes das operações

registradas na B3, assim como das informações relativas aos eventos

relevantes.

4. Integridade: avaliação dos controles relativos à integridade das informações

que dão suporte aos registros efetuados na B3, assim como dos próprios

registros.
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Auditoria no segmento Balcão

Requalificação de Participante – Guarda Física

Nas auditorias dos Participantes sujeitos à requalificação de guarda física de ativos

cartulares em 2018, avaliaremos os requisitos relacionados:

1. Aos controles de acesso e de proteção do local de guarda das cártulas.

2. À digitalização de documentos.

3. À terceirização de estrutura e/ou de processo relacionado à guarda física.

4. À verificação das informações constantes da cártula, tais como assinatura e

poderes, valor e vencimento, endosso-mandato e outros.

5. Aos controles relativos à movimentação (inclusão, baixa e cancelamento), à

conciliação e ao inventário físico das cártulas guardadas pelo Participante.
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Compartilhamento dos testes de auditoria

Na primeira semana de dezembro/2017, divulgaremos no site http://www.bsm-

autorregulacao.com.br: (I) o roteiro de testes a ser executado no Plano de Auditoria

2018; (II) o período-base de avaliação da auditoria operacional, de acordo com a

data de auditoria comunicada ao Participante; e (III) a relação de documentos e

informações que será solicitada nas auditorias operacionais.

Os roteiros de testes e a relação de documentos e informações solicitadas foram

elaborados com base nos principais modelos operacionais e situações identificadas

nas auditorias realizadas.

Nos casos de alteração no roteiro de testes e/ou na relação de documentos e

informações e de identificação de modelo operacional diferente dos modelos

identificados nas auditorias anteriores, atualizaremos anualmente o material

disponibilizado aos Participantes.

Em caso de alteração da norma, divulgaremos os novos testes de auditoria e o início

de vigência dos testes no Plano de Auditoria.

http://www.bsm-autorregulacao.com.br/
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Compartilhamento dos testes de auditoria

Motivação do compartilhamento

1. Intensificar a transparência e a clareza da abordagem da auditoria, das

solicitações e das expectativas quanto ao recebimento das informações (prazo,

forma e conteúdo).

2. Possibilitar ao Participante a avaliação prévia dos seus processos e controles

internos e remediar as exceções identificadas, de acordo com o escopo do Plano

de Auditoria da BSM, inclusive antes da entrada em campo da auditoria.

3. Compatibilizar os prazos de obtenção e de entrega das informações e

documentos para auditoria, especialmente daqueles fornecidos por terceiros

(vendors) ou áreas externas ao Participante.
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Etapas da Auditoria Operacional

Participante de Negociação (PN e PNP)

Prazo Atividade Etapa

4º trimestre do 

ano anterior

Comunicação do roteiro de testes, da solicitação inicial e do 

período de auditoria no próximo Plano de Trabalho

PLANEJAMENTOD-30 Reunião de abertura da auditoria

Até D-25 Envio da solicitação inicial de auditoria

D-28 a D-1 Recebimento da solicitação inicial

D+0 Início da auditoria em campo

EXECUÇÃO

D+0 a D+5 Levantamento de processos

D+5 a D+8
Envio e validação dos descritivos de processo pelos 

responsáveis do Participante

D+5 a D+12
Recebimento dos descritivos de processo assinados (2ª 

semana)

D+1 a D+42 Execução dos testes e validação dos resultados dos testes

D+42 Validação dos resultados identificados em campo VALIDAÇÃO

D+42 a D+60 Revisão interna da auditoria

REVISÃO E 

FECHAMENTO

D+74 Envio do relatório de auditoria

D+75 Reunião para apresentação do relatório de auditoria

D+80 a D+90 Emissão do relatório de auditoria

As auditorias no segmento Balcão seguirão as mesmas etapas descritas acima,

com prazos compatíveis com a duração das respectivas auditorias.
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Avaliação da Auditoria pelo Participante

A partir do Plano de Trabalho 2018, o Participante avaliará formalmente a auditoria

realizada, por meio de questionário encaminhado pela BSM após emissão do

relatório final.

A avaliação é facultativa e as respostas são anônimas, as quais serão utilizadas para

aprimoramento das futuras auditorias.

O questionário abordará os seguintes aspectos, dentre outros:

1. Atuação e qualificação da equipe de auditoria.

2. Qualidade da comunicação durante os trabalhos de campo.

3. Planejamento e execução da auditoria.

4. Validação dos resultados da auditoria.
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Sistema de troca de informações via Web

Com previsão de início em março/2018, a BSM utilizará canal SFTP – Secure File

Transfer Protocol, no mesmo padrão utilizado pela B3, para troca das seguintes

informações com todos os Participantes:

a) Ofícios e recebimento das respectivas respostas dos Participantes;

b) Documentos e informações relativas à auditoria operacional em campo;

c) Balancetes mensais, conta-corrente, corretagem, agentes autônomos de

investimento e outras informações relativas à auditoria contínua;

d) Alertas referentes à supervisão de ofertas (layering e spoofing) e prevenção à

lavagem de dinheiro (incisos II e VII do artigo 6º da ICVM 301/1999).
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B. Base normativa – Roteiro Básico
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Roteiro Básico: Principais alterações previstas

Cadastro de clientes

• O Participante deve comunicar imediatamente todos os seus Clientes quando

alterar suas Regras e Parâmetros de Atuação, na forma nela indicada, mantendo

as alterações realizadas nos últimos 5 (cinco) anos à disposição de seus clientes.

(requisito novo)

• O Participante que adotar sistemas alternativos de cadastro, deve garantir que

esse modelo (i) atenda os objetivos da regulamentação vigente, (ii) seja passível

de verificação e (iii) esteja de acordo com o modelo previamente autorizado pela

CVM.

• O cadastro do cliente deve conter a identificação de todos os canais autorizados

pelo Cliente para envio de ordens (exemplos: se ordem enviada por e-mail, o

endereço eletrônico; se ordem enviada por mensageria, o nome de usuário).

(requisito novo)
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Roteiro Básico: Principais alterações previstas

Suitability

• É vedado ao Participante atribuir ou alterar perfil de investimento do cliente com

base em critério distinto e/ou sem considerar as informações mínimas requeridas

pela regulamentação vigente.

Conta margem

• É vedado ao Participante financiar, por intermédio de conta margem, os custos

associados a compra das ações financiadas tais como: taxas de corretagem,

emolumentos, encargos e imposto de renda retido na fonte.

Supervisão de operações

• O Participante deve manter, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, os registros

das análises e das respectivas conclusões acerca das situações ou das

operações que fundamentaram a decisão do Participante de efetuar, ou não, as

comunicações aos órgãos reguladores e à BSM, das situações previstas na

regulamentação vigente sobre Práticas Abusivas. (requisito novo)
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Roteiro Básico: Principais alterações previstas

Controles internos

• O Participante deve estabelecer e difundir, interna e externamente, Política de

Responsabilidade Socioambiental formalizada pela alta administração.

(requisito novo)

• O Diretor de Controles Internos deve emitir relatório semestral de avaliação dos

controles internos do Participante e enviá-lo formalmente a seus órgãos de

administração e à BSM, até o último dia útil dos meses de janeiro e julho,

contendo descrição (i) dos exames efetuados, (ii) do resultado e das conclusões

dos exames efetuados, (iii) das não-conformidades formalmente identificadas

pelo Participante ou por terceiros; (iv) das recomendações a respeito de tais não-

conformidades, com o estabelecimento de cronogramas de saneamento, quando

for o caso, e (v) dos motivos que ocasionaram não cumprimento dos planos de

ação estabelecidos em relatórios anteriores. (requisito novo)
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Roteiro Básico: Principais alterações previstas

Controles internos

O relatório semestral de avaliação de controles internos que devem abranger, no

mínimo, os seguintes aspectos e sua conformidade com a legislação e a

regulamentação vigentes:

• Monitoração, identificação e registro de situações de ameaças à rede interna

de computadores, aos sistemas e aos dados que contenham informações

dos Clientes mantidas sob sua guarda.

• Monitoração da implementação de Política de Responsabilidade

Socioambiental.

(requisito novo)
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Roteiro Básico: Principais alterações previstas

Tecnologia da Informação

• Para manter a segurança cibernética, o Participante deve, no mínimo, possuir

controles para: (requisito novo)

a) Proteger as informações de clientes sob sua guarda, no caso de evento de

segurança cibernética.
Os seguintes aspectos, pelo menos, devem ser considerados: 1) Controle de acessos

aos sistemas internos e disponibilizados aos clientes (incluindo acessos remotos aos

sistemas internos do Participante); 2) Programas de conscientização e treinamento aos

colaboradores sobre segurança das informações; 3) Manutenções e atualizações

técnicas e de segurança dos sistemas; e 4) Descarte e manutenção segura de

equipamentos.

b) Detectar eventos de segurança cibernética.
Os seguintes aspectos, pelo menos, devem ser considerados: 1) Monitoramento

contínuo das ferramentas de segurança da rede do Participante; 2) Avaliações periódicas

referentes a situações de ameaças internas e externas à rede interna de computadores;

e 3) Procedimentos aplicados que forneçam segurança equivalente ao software antivírus.

c) Investigar e responder as ameaças internas e externas detectadas, incluindo

registro das ações tomadas para resolução do problema.
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Roteiro Básico: Principais alterações previstas

Tecnologia da Informação

• Para os sistemas de cadastro eletrônico e de atribuição e gerenciamento de

perfil de investimento dos clientes, os eventos da trilha de auditoria devem

identificar a origem da transação (IP do usuário e/ou outros que permitam a

identificação da origem da transação). (requisito novo)

• O Participante que mantém Canal de Relacionamento Eletrônico com Clientes

para consultas ou transações, via website e DMA, deve disponibilizar

informações e orientar seus Clientes sobre as práticas de segurança das

informações no uso de recursos computacionais, principalmente ao que se

refere a:

a) Procedimentos de composição, guarda e troca de senha;

b) Riscos envolvidos no uso da Internet e métodos de prevenção;

c) Atualização de segurança nos computadores;

d) Segurança em dispositivos móveis.
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Roteiro Básico: Principais alterações previstas

Tecnologia da Informação

• As senhas de acesso à rede e aos sistemas internos devem ser individuais e não

compartilhadas, bem como seguir, pelo menos, os seguintes parâmetros:

• Tamanho mínimo: 6 (seis) caracteres;

• Tempo máximo de expiração: 90 (noventa) dias;

• Quantidade máxima de tentativas antes do bloqueio: 5 (cinco);

• Duração do bloqueio: desbloqueio mediante avaliação do administrador;

• Histórico mínimo de senhas utilizadas: 6 (seis);

• Complexidade ativada: no mínimo 2 (dois) dos itens a seguir - letras maiúsculas

e minúsculas, símbolos e números;

• Armazenamento de forma criptografada;

• Troca da senha padrão fornecida pelo fabricante do sistema operacional, do

software de terceiros ou de sistemas.

Em casos de configurações diferentes das indicadas acima, é facultada, para a

supervisão, a avaliação pelo conjunto dos parâmetros de senhas e por controles

adicionais, desde que proporcione segurança semelhante à obtida pelo resultado

dos parâmetros acima.
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Roteiro Básico: Principais alterações previstas

Tecnologia da Informação

• O Canal de Relacionamento Eletrônico do Participante com o Cliente, utilizado

para consultas ou transações, deve atender, pelo menos, aos seguintes critérios:

• O tráfego das seguintes informações deve ser criptografado com algoritmo de

Criptografia de, no mínimo, 256 bits:

• dados de autenticação do usuário (login e senha);

• dados cadastrais;

• dados de transações entre Participante e Cliente (ordens e transferência de

recursos); e

• dados de posições dos Clientes.

• O acesso eletrônico utilizado para transações deve possuir um segundo

mecanismo de autenticação.

• O segundo mecanismo de autenticação deve ser distinto da senha utilizada na

primeira autenticação do usuário, ser do conhecimento apenas do cliente e de

difícil descoberta por terceiros.
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Roteiro Básico: Principais alterações previstas

Tecnologia da Informação

• O Participante deve possuir ferramentas adequadas e eficazes de segurança de

redes instaladas e monitoradas para detectar e impedir acessos indevidos aos

computadores e aos recursos de sua rede interna, incluindo:

a) Registro dos acessos indevidos detectados nesse monitoramento e as ações

para resolução do problema;

b) Inventário atualizado de dispositivos conectados em suas redes.

• O Participante deve manter inventário de todas as transmissões de ordens por

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

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

telefônico e código da gravação.
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Roteiro Básico: Cronograma previsto

1. Divulgação da minuta da nova versão do Roteiro Básico para audiência restrita:

Comunicado Externo 011/2017-DN, 28/11/2017

http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/regulacao/programa-de-qualificacao-

operacional-pqo/roteiros/

2. Envio de sugestões e comentários dos Participantes: até 31/01/2018

3. Divulgação e início de vigência do Roteiro Básico

4. Prazo para implantação de itens novos do Roteiro Básico

Segmento Balcão

Não há previsão em 2018 para definição de Roteiro Básico no segmento

Balcão.
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3. Classificação do Resultado das Auditorias Operacionais 

do Plano de Trabalho 2017
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Dispensa de auditoria operacional em Processo – Plano 
de Trabalho 2017
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Processos dispensados em 2017

Processo Qtde. Participantes % Participantes (*)

N

E

G

Ó

C

I

O

S

Custódia 48 87%

Risco 43 77%

Agentes Autônomos de Investimento 24 65%

Liquidação 34 61%

Clubes de Investimento 17 43%

Conta Margem 4 31%

Cadastro 4 7%

Ordens 4 7%

Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Supervisão de 

Operações e Ofertas
1 2%

Suitability 1 2%

T

I

Continuidade de Negócios 29 52%

Monitoramento e Operação de Infraestrutura de TI 4 7%

Gerenciamento de Mudanças 2 4%

Suporte à Infraestrutura 1 2%

Segurança das Informações 0 0%

(*) Percentual sobre o total de Participantes elegíveis à dispensa do processo.
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Processos dispensados em 2017

Redução do período de 

auditoria de Negócios
Participantes % Participantes

Total de semanas de 

auditoria liberadas

Sem redução 15 46% 0

Até 1 semana 11 33% 6,9

De 1 a 2 semanas 6 18% 7,5

Acima de 2 semanas 1 3% 2,8

Total 33 100% 17,2

Do total de 70 auditorias de Participantes de Negociação (PN e PNP) em 2017:

• 12 (17%) tiveram dispensa total da auditoria, em função da classificação 2015 ou

2016, portanto, não elegíveis à dispensa de auditoria em processo em 2017;

• 9 (13%) não tiveram dispensa de auditoria em qualquer processo;

• 49 (70%) tiveram dispensa de auditoria em pelo menos 1 processo:
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Critérios de dispensa de auditoria de processo

Dispensa de Auditoria Operacional dos processos dos Participantes que

cumprirem os seguintes requisitos:

a) Por 1 ano: nos casos em que nas duas últimas Auditorias Operacionais, o

processo do Participante foi auditado e recebeu Nota Final de Processo igual a

zero;

b) Por 2 anos: nos casos em que o Participante cumpriu os seguintes requisitos:

• Ter sido dispensado de Auditoria Operacional de processo no Plano de

Trabalho anterior; e

• Na Auditoria Operacional que serviu de base para classificação do resultado,

o processo do Participante foi auditado e recebeu Nota Final de Processo

igual a zero.

Não haverá dispensa de Auditoria Operacional de processo para os

Participantes auditados após período de dispensa de auditoria.

O processo de Controles Internos não é elegível à dispensa de Auditoria

Operacional de processo.



35

Exemplos da aplicação da regra de dispensa em 

processo

Plano

2015

Plano

2016

Plano

2017

Plano

2018

Plano

2019

Plano

2020

Plano

2021

Plano

2022

Plano

2023

NFP = 0 NFP = 0 Dispensa NFP = 0 Dispensa Dispensa NFP = 0 Dispensa Dispensa

Exemplo 1:

Plano

2015

Plano

2016

Plano

2017

Plano

2018

Plano

2019

Plano

2020

Plano

2021

Plano

2022

Plano

2023

Plano

2024

NFP = 0 NFP = 0 Dispensa NFP ≠ 0 NFP = 0 NFP = 0 Dispensa NFP = 0 Dispensa Dispensa

Exemplo 2:
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Relação entre processo dispensado e não dispensado

1. É possível solicitar informação relacionada a processo dispensado para

poder auditar processo não dispensado.

Exemplo: ordem (gravação) e lista de procuradores e representantes (cadastro).

2. É possível ter ponto de auditoria em processos dispensados.

Exemplo: emissor de ordem (representante) que não consta do cadastro.
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Classificação do Resultado das Auditorias Operacionais –
Plano de Trabalho 2017 
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Cronograma previsto para divulgação

Segmento Bolsa (PN e PNP)

Divulgaremos a classificação do resultado das auditorias operacionais referentes ao

Plano de Trabalho de 2017 na primeira quinzena de fevereiro/2018:

a) Nota final padronizada do Participante;

b) Nota final padronizada por processo do Participante;

c) Distribuição de frequência da nota final padronizada e respectivas faixas;

d) Faixas de distribuição da nota final por processo do Participante;

e) Matriz de pesos e notas;

f) Dispensa de auditoria para 2018;

g) Dispensa de auditoria em processos do Participante para 2018.

Segmento Balcão

A extensão do mecanismo de classificação para os Participantes do segmento

Balcão está em avaliação.
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Classificação com base no resultado do Plano de 

Trabalho anterior

Por solicitação do Participante, disponibilizamos cálculo do resultado da auditoria

operacional, com base nos parâmetros do Plano de Trabalho anterior.

A informação permite ao Participante comparar a evolução individual e a posição

individual do resultado da auditoria em relação ao conjunto dos Participantes.

As notas informadas não representam a classificação do Participante no Plano de

Trabalho atual, que serão calculadas após o término deste.

Participantes em 2016
Participante

em 2016
Participantes em 2016

Participantes em 2017
Participante

em 2017
Participantes em 2017

Melhorou Piorou

2016

2017
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Tratamento dos pontos de PLD e Supervisão de Ofertas

Nos casos em que o Participante optar pela utilização dos alertas notificados pela

BSM como controle da monitoração, na classificação do resultado da auditoria

operacional referente ao Plano de Trabalho de 2017, consideraremos que o requisito

de identificação das situações definidas (i) como práticas abusivas relacionadas a

ofertas (layering e spoofing) e (ii) nos incisos II e VII do artigo 6º da ICVM 301/1999

foi atendido.

Portanto, não haverá pontuação a esse respeito, mesmo que exista apontamento no

relatório de auditoria.
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Perguntas?
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D. Cumprimento da base normativa e das regras de acesso 

da B3 – Regulação e Autorregulação
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Suitability

Principais problemas identificados nas auditorias – Diagnóstico

1. Atribuição do perfil de investimento com base na auto-classificação pelo cliente

(vide Comunicado Externo BM&FBOVESPA 017/2016-DP, de 08/11/2016).

2. Informações para definição do perfil de investimento não obtidas com o cliente

(por exemplo: perfil de investimento atribuído com base em julgamento do

assessor do cliente).

3. Atribuição compulsória do perfil de investimento (por exemplo: todos os clientes

pessoas físicas definidos como perfil de investimento conservador) (vide

Comunicado Externo BM&FBOVESPA 002/2017-DP, de 19/01/2017).

4. Critérios requeridos não considerados na atribuição do perfil de investimento (por

exemplo: pontuação zero para item do questionário, ou seja, não considerada no

cálculo para definição do perfil de investimento).
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Suitability

Principais problemas identificados nas auditorias – Diagnóstico

5. Mesma característica atribuída a mais de um perfil de investimento (por exemplo:

mesma pontuação atribuída a diferentes níveis de conhecimento sobre risco de

operações).

6. Características para definição do perfil de investimento consideradas em

conjunto, ao invés de consideradas em separado e associadas individualmente a

cada perfil de investimento (vide Comunicado Externo B3 017/2017-DP, de

30/10/2017).

7. Declaração de ciência genérica do cliente sobre realização de operação

incompatível com perfil de investimento, na abertura do cadastro.
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Suitability

Principais problemas identificados nas auditorias – Diagnóstico

8. Divergência entre perfil de investimento obtido com base nas informações do

cliente e perfil de investimento registrado no sistema de monitoramento do

Participante.

9. Trilhas de auditoria incompletas e que não possibilitam identificar as informações

fornecidas pelo cliente e que suportaram a definição do perfil de investimento.

10.Comunicação das operações realizadas em desacordo com o perfil de

investimento do cliente não especifica quais foram tais operações (por exemplo:

comunicação somente menciona que houve operações em desacordo com o

perfil).
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Suitability

Categorias de clientes sujeitos à obrigação

A obrigação de verificar a adequação do produto, serviço ou operação se

aplica quando o cliente pertencer a uma das seguintes categorias:

a) Pessoas naturais ou jurídicas não financeiras, inclusive investidores qualificados

e pessoas vinculadas;

b) Agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, analistas e

consultores de valores mobiliários autorizados pela CVM, em relação a seus

recursos próprios;

c) Clubes de investimento geridos por cotistas que não sejam administradores de

carteira de valores mobiliários autorizados pela CVM ou investidores

qualificados;

d) Cliente cujas ordens de produtos, serviços e operações ao Participante não se

relacionem diretamente à implementação de recomendações do consultor de

valores mobiliários por ele contratado.

Base normativa: Instrução CVM 539/2013 alterada pelas Instruções 554/2014 e

593/2017
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Suitability

Categorias de clientes não sujeitos à obrigação

A obrigação de verificar a adequação do produto, serviço ou operação não se

aplica quando o cliente pertencer a uma das seguintes categorias:

a) Investidor qualificado pessoa jurídica;

b) Pessoa jurídica de direito público;

c) Cliente cuja carteira de valores mobiliários for administrada discricionariamente

por administrador de carteira de valores mobiliários autorizado pela CVM;

d) Instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco

Central do Brasil;

e) Companhias seguradoras e sociedades de capitalização;

f) Entidades abertas e fechadas de previdência complementar;

g) Fundos de investimento;

h) Clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida por administrador

de carteira de valores mobiliários autorizado pela CVM ou por um ou mais

cotistas que sejam investidores qualificados;

i) Investidores não residentes;

j) Cliente com perfil de investimento definido por consultor de valores mobiliários

autorizado pela CVM e que esteja implementando a recomendação por ele

fornecida.
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Suitability

Definição do perfil de investimento

A definição do perfil de investimento (I) deve ser uniforme, em conformidade com a

metodologia do Participante e (II) levar em consideração todas as informações

mínimas requeridas pela norma.

Para obtenção e atualização das informações relativas ao perfil de investimento, são

aceitas todas as formas de comunicação passíveis de registro (gravação) e

utilizadas pelo Participante, de que são exemplos: telefone, e-mail e Home Broker.

No caso de inclusão e atualização das informações relativas ao perfil de

investimento pelo cliente no Home Broker ou outro canal eletrônico de

relacionamento, o sistema deve conter trilhas de auditoria suficientes para

assegurar o rastreamento dos eventos, incluindo:

a) Identificação do usuário (cliente);

b) Data de ocorrência do evento;

c) Identificação do evento (inclusão/alteração/exclusão e aceite/validação de cada

uma das informações).

O período de retenção das trilhas de auditoria deve ser de, no mínimo, 5 (cinco)

anos.
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Suitability

Operações inadequadas ao perfil de investimento

É permitido ao cliente realizar operações incompatíveis com seu perfil de

investimento, devendo ser observados os seguintes requisitos:

1) O Participante deve, antes da realização da primeira operação do cliente com

produto, operação ou serviço incompatível com seu perfil de investimento, (I)

alertar o cliente acerca da inadequação e (II) obter declaração expressa do

cliente de que está ciente da inadequação de perfil.

2) O Participante deve comunicar ao cliente as operações realizadas em desacordo

com seu perfil de investimento até o último dia útil do mês subsequente ao mês

em que ocorreram tais operações, desde que não haja manifestação contrária

do cliente.

3) É vedado ao Participante recomendar produtos, operações e serviços que sejam

incompatíveis com o perfil de investimento do cliente.

A comunicação ao cliente deve especificar as operações realizadas incompatíveis com o

perfil de investimento (data e negócio) ou, no caso de modelos baseados na característica

da carteira do cliente, a extrapolação dos limites associados ao perfil de investimento.
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Suitability

Ausência do perfil de investimento

Na situação em que não sejam obtidas as informações que permitam a

identificação do perfil de investimento do cliente:

1. O Participante não pode atribuir perfil de investimento ao cliente (“cliente sem

perfil”).

2. É vedado ao Participante recomendar produtos, operações e serviços ao cliente.

3. Antes da primeira operação com a categoria de valor mobiliário, o Participante

deve alertar o cliente acerca da ausência de perfil e obter declaração expressa do

cliente de que está ciente da ausência de perfil.

4. O Participante deve comunicar ao cliente as operações realizadas até o último dia

útil do mês subsequente ao mês em que ocorreram tais operações, desde que

não haja manifestação contrária do cliente.
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Cadastro de clientes – Contratos

Ofício Circular B3 048/2017-DP, de 28/08/2017

A B3 divulgou alterações no conteúdo mínimo dos seguintes contratos:

1. Contrato entre Participante e Instituição Intermediária Estrangeira

2. Contrato de Intermediação

3. Contrato de Manutenção de Posições em Aberto e Liquidação

4. Contrato de Repasse

O Participante deverá atualizar o conteúdo dos contratos relacionados acima até a

próxima atualização cadastral do cliente, dentro do prazo máximo de 2 (dois) anos.

Na hipótese de clientes que depositem garantias no exterior, o Participante

deverá atualizar o conteúdo dos contratos 1, 2 e 3 (caso aplicável) até a próxima

atualização cadastral do cliente, dentro do prazo máximo de 1 (um) ano.
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Sistemas alternativos de cadastro

O sistema alternativo de cadastro deve cumprir todos os objetivos das normas

vigentes e possuir procedimentos passíveis de verificação, especialmente no que se

refere aos seguintes aspectos:

1. Identificação do conteúdo, data, horário e origem e/ou usuário responsável pelo

fornecimento e atualização das informações cadastrais.

2. Retenção das informações cadastrais pelo prazo mínimo requerido (5 anos).

3. Capacidade de demonstrar os dados constantes do cadastro do cliente vigente

em determinada data, inclusive de contratos.

4. Análise e aprovação do cadastro – validação dos dados cadastrais e tratamento

de divergências.
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Sistemas alternativos de cadastro

Existem diversos modelos aceitos, conforme abrangência do procedimento, dos

documentos e/ou da validação que serão substituídos pelo sistema alternativo de

cadastro, de que são exemplos:

• Obtenção ou validação de dados cadastrais por meio de bases de dados públicas

e privadas e/ou preenchimento de forma eletrônica;

• Substituição de assinatura do cliente em documentação cadastral por

autenticação mediante usuário e senha do cliente, adesão e/ou concordância em

formato eletrônico.

O Participante pode adotar sistema alternativo de cadastro para parte da sua base

de clientes e definir situações nas quais serão aplicados o processo regular de

cadastro ou outros procedimentos.

O Participante deve definir como serão tratadas as divergências apontadas no

processo de análise e validação dos dados cadastrais.
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56Informação pública

Tolerância de ausência de ordem

Para o Plano de Trabalho 2018, definimos 7% como a tolerância máxima para

ausência de ordem.

Tal percentual de ausência de ordem aplica-se exclusivamente à auditoria

operacional e não se aplica às demais situações identificadas, como, por exemplo,

reclamação do investidor na BSM, inclusive junto ao Mecanismo de Ressarcimento

de Prejuízos (MRP), considerando a existência de prejuízo ao investidor.
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Conta erro

Exemplos de utilização indevida da conta erro

1. Operações realizadas na conta erro para formação de preço na abertura do

mercado para ativos sem liquidez.  O Participante deve utilizar conta de

carteira própria ou facilitation.

2. Operações oriundas de erros operacionais realizadas na conta de carteira

própria ou client facilitation com o objetivo de não demonstrar a real natureza da

operação.  O Participante deve utilizar exclusivamente a conta erro para

lançamento de operações de natureza de erro operacional.

3. Operações de carteira própria ou facilitation realizadas na conta erro.  É

vedada a utilização da conta erro para finalidade distinta, como lançamento

de operações de carteira própria ou client facilitation.
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Pessoas vinculadas

Item 46 do Roteiro Básico

A partir de janeiro/2018, a BSM compartilhará as informações sobre negócios de

pessoas vinculadas e de carteira própria do Participante, requeridas pelo item 46 do

Roteiro Básico, com base (I) no cadastro de pessoas vinculadas no sistema de

cadastro da B3 (Sincad) e (II) na relação de profissionais registrados no GHP

(Gerenciador de Habilitação de Profissionais).

A auditoria testará a divulgação de tais informações no site do Participante, assim

como a completude do cadastro de pessoas vinculadas. Em caso de exceções

identificadas na auditoria, a expectativa é que o Participante corrija tais exceções.

No Roteiro Básico proposto, o Participante deverá disponibilizar as informações

referentes aos últimos 3 (três) meses.
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Operações de pessoas vinculadas

Artigo 25 da ICVM 505/2011

A partir do Plano de Trabalho 2018, a identificação de operações de pessoas

vinculadas por intermédio de outras instituições, em desacordo com a vedação

disposta no artigo 25 da ICVM 505/2011, não constará do relatório de auditoria, a

qual será comunicada por meio de carta enviada ao Participante.
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Certificação de profissionais

A avaliação da certificação dos profissionais do Participante nas áreas de

conhecimento Operações, Compliance, Risco, Comercial, Back Office, Cadastro,

Liquidação, Custódia e Registro considera, no mínimo:

1. Os profissionais informados pelo Participante no sistema GHP – Gerenciador de

Habilitação de Profissionais;

2. As atividades desempenhadas pelos profissionais;

3. A existência de usuário e a utilização de sistemas para exercício de atividades

que requerem certificação.

Processo Atividade Pontos de atenção

Cadastro de clientes Inclusão e manutenção 

de dados cadastrais de 

clientes

• Certificação requerida: Back Office, Cadastro 

de Clientes, Comercial ou Operações.

• Certificação não aplicável para profissional 

que somente insere dados cadastrais dos 

clientes e não efetiva/analisa o cadastro, 

geralmente alocado em rede de agências 

bancárias ou em área de Atendimento a 

Clientes.
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Certificação de profissionais

Processo Atividade Pontos de atenção

Conta Corrente e 

Tesouraria

Inclusão e manutenção de 

valores financeiros 

lançados manualmente na 

conta corrente gráfica dos 

clientes

• Certificação requerida: Back Office (para PN 

ou PNP) ou Liquidação (para Participante de 

Liquidação).

• Certificação é aplicável desde que os 

lançamentos sejam relacionados ao 

processo de liquidação das operações.

• Certificação não é aplicável se os 

lançamentos forem relacionados somente a 

estornos ou acertos contábeis (taxas, IR e 

tarifas), geralmente realizados por 

profissional da área de Contabilidade.

Custódia Transferência de custódia 

de clientes

• Certificação requerida: Back Office (para PN 

ou PNP) ou Custódia (para Agente de 

Custódia).
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Certificação de profissionais

Processo Atividade Pontos de atenção

Negociação Inclusão, alteração e 

cancelamento de ofertas

• Certificação requerida: Operações.

• Certificação não é aplicável para profissional 

da área de Atendimento a Clientes que 

cancela ofertas via Firmsoft ou outra 

ferramenta, exclusivamente mediante 

solicitação do cliente, devido à contingência 

como, por exemplo: indisponibilidade ou 

problemas no Home Broker.

• Certificação não é aplicável para profissional 

da área de Risco, que inclui ofertas 

exclusivamente para zeragem/liquidação 

compulsória do cliente.

Risco Inclusão e alteração de 

parâmetros que compõem 

os limites operacionais de 

clientes (pré-negociação) 

ou de limites operacionais 

de clientes (pós-

negociação)

• Certificação requerida: Risco

• Certificação não aplicável para profissional 

que inclui ou altera tais parâmetros/limites 

exclusivamente mediante comando formal de 

profissional certificado em Risco.
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Certificação de profissionais

Processo Atividade Pontos de atenção

Prevenção à 

Lavagem de 

Dinheiro

Identificação, 

monitoramento e análise 

de atipicidades (alertas)

Certificação requerida: Compliance.

Faturamento Alteração de nota de 

corretagem

Nenhuma certificação requerida.

Suitability Inclusão e alteração de 

perfil de investimento de 

clientes

Nenhuma certificação requerida.

Ordens Inclusão, alteração e 

cancelamento do registro 

de ordens de clientes

• Certificação de Back Office requerida, no 

caso de alteração de dados da operação 

(comitente ou condições da operação).

• Certificação não aplicável no caso de 

alteração de assessor ou de transmissor da 

ordem.
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Certificação de profissionais

Profissionais do conglomerado que desempenham atividades relacionadas ao

Participante em áreas sujeitas à certificação devem obter as certificações requeridas

pela B3, de que são exemplos:

Atividade desempenhada Certificação requerida

Assessor ou Gerente de Relacionamento, alocado em agência,

filial ou área Private Banking / Wealth Management do Banco,

recebe e/ou repassa ordens de clientes cadastrados na Corretora,

não possui acesso a registro de operações nos sistemas de

negociação da B3 ou registra operações exclusivamente em

sistema interno.

Operações

Profissional da área Comercial realiza prospecção de clientes por

meio dos canais de distribuição do Banco.
Operações ou Comercial

Analisa relatórios (alertas) relacionados à prevenção à lavagem de

dinheiro nos mercados administrados pela B3.
Compliance
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Credenciamento de profissionais

Todos os profissionais de Operações e agentes autônomos de investimento

estão sujeitos a prévio credenciamento pela B3 antes de iniciar suas

atividades.

São requisitos distintos:

a) O credenciamento de todos os profissionais de Operações e de todos os agentes

autônomos de investimento vinculados ao Participante.

A certificação é pré-requisito para credenciamento.

b) A certificação dos profissionais em suas respectivas áreas de conhecimento.
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Prevenção à Lavagem de Dinheiro – Artigo 7º da ICVM 

301/1999 – Registro das análises e das conclusões

Principais problemas identificados nas auditorias

1. O registro do Participante apresenta a conclusão, mas não detalha a análise do

alerta.

2. O registro do Participante não apresenta informações sobre a análise e a

conclusão do Participante sobre as atipicidades identificadas no processo de

monitoramento.
Exemplos:

“Desconsiderar – Analisado e Baixado”; “Sem histórico”; “Email enviado para o assessor”;

“É um cliente antigo”; “Conta repasse”.

3. A descrição da análise não corresponde à hipótese de operação ou situação definida na

norma.

Exemplos:

• Todas as análises apresentavam o mesmo texto padrão “Movimentação compatível com

perfil sócio econômico declarado pelo cliente”.

• Análise sobre inciso II do artigo 6º da ICVM 301/1999 deve considerar recorrência e/ou

concentração de ganhos ou perdas com determinada contraparte das operações, mas o

Participante comparou resultado da operação com situação financeira e patrimonial do

cliente.
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Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Artigo 7º da ICVM 301/1999 – Registro das análises e das conclusões

O Participante deve registrar as análises e as conclusões de todos os alertas

gerados pelo monitoramento do Participante e que fundamentaram a decisão de

efetuar ou não as comunicações ao COAF.

As informações constantes dos registros das análises e das conclusões devem ser

compatíveis com os respectivos alertas das operações e situações definidas no

artigo 6º da ICVM 301/1999 e ser mantidas pelo prazo de 5 (cinco) anos.
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Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Artigo 7º-A da ICVM 301/1999 – Comunicação negativa

Na hipótese de não ter sido prestada nenhuma comunicação de que trata o artigo 7º

da referida instrução ao COAF, o Participante deve comunicar a não ocorrência no

ano civil anterior das transações ou propostas de transações passíveis de serem

comunicadas (“declaração negativa”).

A declaração negativa deve ser exclusivamente encaminhada ao COAF por meio do

sistema Siscoaf utilizando o segmento “CVM – Mercado de Valores Mobiliários”,

inclusive no caso de Corretora ligada à Banco (a informação prestada por meio do

Banco não abrange a Corretora).

Vide também:

• Ofício Circular nº 05/2015/CVM/SMI, de 30/07/2015

• Ofício Circular nº 02/2016/CVM/SMI/SIN, de 19/01/2016
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Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Principais problemas identificados nas auditorias, por inciso do artigo 6º da

ICVM 301/1999

Inciso I – Operações cujos valores se afigurem objetivamente incompatíveis

com a ocupação profissional, os rendimentos e/ou a situação patrimonial ou

financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as

informações cadastrais respectivas
a) O filtro compara volume operado pelo cliente com um valor de renda fixo do segmento do

cliente e não com a situação financeira e patrimonial do cliente.

b) As movimentações financeiras e/ou operações são comparadas com os investimentos

mantidos na instituição (limite de crédito), ao invés da situação financeira e patrimonial

declarada no cadastro do cliente.

c) O filtro não considera depósitos e transferências de ativos entre contas de custódia na

avaliação da compatibilidade com situação financeira e patrimonial do cliente.

d) Corte de valor, por exemplo, o Participante monitora operações a partir de R$ 10 mil.

e) Monitoramento diário e não cumulativo das operações em relação à situação financeira e

patrimonial do cliente.
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Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Principais problemas identificados nas auditorias, por inciso do artigo 6º da

ICVM 301/1999

Inciso III – Operações que evidenciem oscilação significativa em relação ao

volume e/ou frequência de negócios de qualquer das partes envolvidas
a) O requisito solicita monitoração de quebra de padrão operacional, em termos de volume ou

frequência de negócios, mas o filtro compara volume operado com a capacidade financeira

do cliente ou compara volume de negócios do cliente no período com um valor fixo.

b) O requisito solicita comparação do volume ou frequência de negócios no período em

relação ao histórico do cliente, mas o filtro não acumula negócios.
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Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Principais problemas identificados nas auditorias, por inciso do artigo 6º da

ICVM 301/1999

Inciso VI – Operações que evidenciem mudança repentina e objetivamente

injustificada relativamente às modalidades operacionais usualmente utilizadas

pelo(s) envolvido(s)
a) O requisito solicita monitoração de quebra de padrão operacional, mas o filtro mede

operações em desacordo com perfil de investimento do cliente (suitability).

Problemas:

• Há clientes dispensados de perfil de investimento ou que não possuem perfil de

investimento, logo não são monitorados;

• Pode haver quebra de padrão operacional dentro do mesmo perfil de investimento;

• As análises de PLD e de Suitability são distintas.

b) O filtro não identifica situação em que o cliente não possui histórico de operações e passou

a operar no período de análise.

c) O requisito solicita comparação das operações no período em relação ao histórico do

cliente, mas o filtro não acumula operações.



72

Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Inciso I – Operações cujos valores se afigurem objetivamente incompatíveis

com a ocupação profissional de qualquer das partes envolvidas, tomando-se

por base as informações cadastrais respectivas

Inciso XI – Operações cujo grau de complexidade e risco se afigurem

incompatíveis com a qualificação técnica do cliente ou de seu representante

A Auditoria não solicitará parâmetros e critérios específicos para análise das

operações em relação à ocupação profissional ou à qualificação técnica do cliente.

O Participante poderá realizar tal análise a partir dos alertas gerados em outros

parâmetros.
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Prevenção à Lavagem de Dinheiro

A norma requer o monitoramento de todas as operações realizadas no Participante.

Deste modo, não deve existir cortes (exclusão) de operações, de valor ou

quantidade de negócios, de tipos de cliente, etc., de que são exemplos:

a) Não avalia derivativos;

b) Não avalia custódia;

c) Exclui clientes do conglomerado (“acima de qualquer suspeita”), investidores não

residentes, pessoas vinculadas e clientes avaliados como baixo risco;

d) Monitoramento de operações a partir de determinado valor.



74

TI – Escopo

Escopo de sistemas e banco de dados avaliados

Cadastro de Clientes

Registro de Ordens

Sistemas de Negociação

(OMS, DMA e Home Broker)

Faturamento

Custódia

Conta Corrente

Tesouraria

Clubes de Investimentos

Risco Pós Negociação Risco Pré Negociação

Prevenção à Lavagem de 

Dinheiro

Supervisão de Operações e 

Ofertas 
Suitability Conta Margem

Gravação de Ordens (voz e 

mensageria)

Rede Corporativa e Diretórios 

com informações Críticas
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Segurança da Informação – Usuários genéricos

Requisito 139.1 do Roteiro Básico: “O acesso a sistemas, bancos de dados e redes –

próprios, adquiridos de terceiros ou da B3 deve seguir a seguinte característica: usuário

individual e não compartilhado.”

A principal situação irregular identificada nos Participantes para esse requisito é a existência de

usuários genéricos, sem responsável atribuído, com acesso ativo aos sistemas.

Desse modo, na hipótese de mau uso de um usuário genérico, a quem atribuir essa

responsabilidade?

Exemplos de usuários genéricos: Administrador, SA, SYS, cadastro. Parte são usuários default

(padrão) dos sistemas, geralmente com perfil de administração, e criados automaticamente na

instalação dos sistemas, também devem possuir responsável.

Não é necessário excluir os usuários genéricos. É necessário implantar controles que

permitam atribuir responsabilidade na concessão ou na utilização desses usuários.

Como tratar os usuários não nominais (genéricos)? Qual a expectativa mínima da BSM?
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Segurança da Informação – Usuários genéricos

Requisito 139.1 do Roteiro Básico: usuário individual e não compartilhado.

a) Atribuição de responsabilidade na concessão do acesso ao usuário não nominal

Registro do responsável pelo usuário não nominal que evidencie a ciência do responsável

pelo usuário, visto que o responsável cuidará e responderá pelas ações realizadas pelo usuário

sob sua custódia.

Exemplos:

i. Formulário que identifica o nome do usuário (login), o sistema, o responsável pelo usuário

e as aprovações estabelecidas pelo Participante (mínimo o responsável pelo usuário).

ii. Ferramenta com workflow de aprovação que identifica o nome do usuário (login), o

sistema, o responsável pelo usuário e as aprovações estabelecidas pelo Participante

(mínimo o responsável pelo usuário).

É importante que o Participante possua inventário com o registro dos responsáveis pelos

usuários não nominais para facilitar controle e monitoração desses usuários.
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Segurança da Informação – Usuários genéricos

Requisito 139.1 do Roteiro Básico: usuário individual e não compartilhado.

b) Atribuição de responsabilidade na utilização do acesso ao usuário não nominal

Definição dos colaboradores que podem utilizar a senha do usuário não nominal e

controle da utilização do acesso.

Exemplos:

i. Armazenamento das senhas de acessos de usuários não nominais em cofres físicos ou

eletrônicos. O Participante mantém registro dos colaboradores autorizados que utilizaram a

senha do usuário em questão e troca a senha de acesso após cada utilização.

ii. Senhas de usuários não nominais geradas por meio de dispositivos geradores de senhas

(token). O Participante mantém registro dos colaboradores autorizados que utilizam os

tokens dos usuários em questão.
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Segurança da Informação – Usuários genéricos

Requisito 139.1 do Roteiro Básico: usuário individual e não compartilhado.

Observações Gerais

i. Caso o usuário não nominal seja utilizado por mais de uma pessoa, o Participante deve

possuir controle de forma que seja possível identificar e responsabilizar a pessoa que fez

uso de cada acesso.

ii. Usuários de sistemas de negociação com permissão para inserção, alteração e

cancelamento de ofertas/ordens e demais atividades sujeitas a certificação, devem ser

utilizados por uma única pessoa.

iii. Não está no escopo de avaliação da BSM a atribuição de responsáveis para os usuários de

serviço (usuários de integração ou serviços utilizados pelos sistemas e que não são

autenticados pelos colaboradores/terceiros/clientes). A expectativa para esse tipo de

usuário é que o Participante controle, registre e identifique a função e o sistema de cada

usuário de serviço.

iv. O controle de atribuição de responsabilidade para usuários genéricos, deve ser por usuário

e não por responsável. Identificamos casos que o Participante apresenta formulário

declarando que todos os usuários genéricos são de responsabilidade de um colaborador.

Nesse caso o formulário deve conter todos os usuários e sistemas que fazem parte dessa

responsabilidade.
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Segurança da Informação – Administração dos bancos 

de dados

Requisito 132 do Roteiro Básico: “O Participante deve manter a segurança da rede, de

arquivos, da base de dados, de sistemas e o tráfego de informações, para garantir o sigilo e a

integridade das informações de clientes mantidas sob sua guarda”.

Um ponto de atenção nesse requisito são os acessos aos bancos de dados que possuem

informações críticas, como base cadastral e posição de custódia dos clientes. Identificamos

Participantes que terceirizam a administração dos banco de dados com essas informações.

Não há impedimento nessa terceirização, mas é necessário que haja controles para

monitorar o tratamento dado à informação, como atividades de consulta e de alteração, que

esses prestadores de serviços executam nas bases de dados com informações críticas.

** Risco materializado: Já tivemos caso de denúncia de “roubo” de base de dados de clientes

para abordagem comercial por outros Participantes.

Como tratar os acessos dos prestadores de serviços nos bancos de dados com

informações críticas? Qual a expectativa mínima da BSM?
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Segurança da Informação – Administração dos bancos 

de dados

Requisito 132 do Roteiro Básico

Prestador de serviço com acesso direto e contínuo ao Banco de dados

Nesse modelo, o prestador de serviço possui acesso contínuo e direto à base de dados, ou

seja, pode acessar o banco de dados a qualquer momento sem necessidade de liberação do

acesso pelo Participante.

Seguem exemplos de procedimentos em conjunto de como acompanhar as atividades

realizadas pelo prestador de serviço:

i. O(s) usuário(s) de banco de dados utilizado(s) por prestador de serviço deve(m) ser de

conhecimento do Participante.

ii. Monitoração das ações por meio da habilitação da trilha de auditoria do banco de dados. A

trilha de auditoria pode ser habilitada com filtros de usuários, tabelas e transações com o

objetivo de diminuir o impacto na performance e reduzir o espaço em disco utilizado pelo

banco de dados. A atividade “select” na base de dados também é necessário monitorar,

pois permite que a base inteira de cliente seja coletada.

iii. Análise periódica realizada pelo Participante das trilhas de auditoria referente às atividades

executadas diretamente nas bases de dados.
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Segurança da Informação – Administração dos bancos 

de dados

Requisito 132 do Roteiro Básico

Prestador de serviço com acesso ao Banco de Dados mediante liberação do Participante

Nesse modelo, o acesso à base de dados é realizada sob demanda, por meio de ferramenta de

conexão remota e liberação do Participante. Seguem exemplos de controles:

a) Monitoração das ações por meio da habilitação da trilha de auditoria do banco de dados. A

atividade “select” na base de dados também é necessário monitorar, pois permite que a

base inteira de cliente seja coletada.

b) Análise periódica realizada pelo Participante das trilhas de auditoria referente às atividades

executadas diretamente nas bases de dados.

c) Gravação de vídeo ou capturas de tela (printscreen): gravação da tela com a sessão de

conexão ao banco de dados pode ser gravada para evidenciar as ações executadas pelo

fornecedor no período de acesso.

d) Manutenção assistida: Participante acompanha as atividades realizadas durante o período

de acesso.
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Segurança da Informação – Segregação de Funções

Requisito 139.3 do Roteiro Básico: “O acesso a sistemas, bancos de dados e redes –

próprios, adquiridos de terceiros ou da B3 deve ser concedido de forma a evitar conflito de

interesses. Para isso, o Participante deve definir e documentar, previamente à concessão

dos acessos as atividades que, acumuladas e executadas pela mesma pessoa nos sistemas,

possam gerar o conflito de interesses.”

A principal situação irregular identificada nos Participantes para esse requisito é a existência de

colaboradores com acessos incompatíveis com a matriz de segregação de funções.

Etapas do teste:

1. Avaliação da existência e da suficiência da Matriz de segregação de funções.

2. Levantamento dos acessos compatíveis em caso de insuficiência da matriz de segregação

de funções.

3. Levantamento e inventário das exceções à matriz de segregação de funções.

4. Confronto entre a matriz de segregação de funções/levantamento x acessos concedidos.

5. Avaliação da utilização dos acessos incompatíveis identificados.
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Segurança da Informação – Matriz de Segregação de 

Funções

Exemplos de Matrizes de Segregação de Funções

Não existe fórmula única para definição e documentação das atividades que acumuladas e

executadas pela mesma pessoa no sistema que possam gerar conflitos de interesses – matriz

de segregação de funções.

As informações sobre segregação de funções (Matriz e outras) devem possibilitar a avaliação

precisa da compatibilidade dos acessos concedidos em relação às regras de segregação de

funções definidas pelo Participante.

Seguem exemplos de formatos de Matrizes de Segregação de Funções:

a) Área / Função do Colaborador x Atividades Permitidas.

b) Área / Função do Colaborador x Sistemas / Perfis permitidos.

c) Atividades que acumuladas podem gerar conflitos de interesse.
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Exemplo de Matriz de Segregação de Funções: Áreas / Função x Atividades Permitidas

Nesse modelo são elencadas todas as atividades consideradas críticas e todas as

áreas/funções dos colaboradores que executam ou visualizam dados relacionados a essas

atividades.

Observações:

a) Nesse modelo é necessário documento complementar com a indicação dos perfis utilizados

para execução de cada atividade crítica em cada sistema.

b) Todas as atividades críticas, conflitos mínimos e áreas devem estar mapeadas na matriz e de

acordo com as áreas definidas no RH.

Segurança da Informação – Matriz de Segregação de 

Funções
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Exemplo de Matriz de Segregação de Funções: Áreas / Função x Sistemas / Perfis Permitidos

Observações:

a) É importante avaliar se as áreas/funções mapeadas na matriz estão de acordo com as

áreas definidas no RH e se todas as áreas aplicáveis estão mapeadas na matriz.

b) Todos os sistemas e perfis utilizados pelos colaboradores do Participante devem constar

da matriz.

Segurança da Informação – Matriz de Segregação de 

Funções
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Exemplo de Matriz de Segregação de Funções: Atividades que acumuladas podem gerar 

conflitos de interesse

Observação:

Todas as atividades críticas e conflitos mínimos devem estar mapeados na matriz.

Segurança da Informação – Matriz de Segregação de 

Funções
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1. Avaliação da existência e suficiência da matriz de segregação de funções

Após receber a matriz de segregação de funções elaborada pelo Participante, a auditoria avalia

a suficiência da matriz. A avaliação da suficiência da matriz depende do tipo de matriz adotada.

Seguem aspectos considerados na análise de suficiência:

A. Todas as atividades críticas estão definidas na matriz?

Exemplos de Atividades Críticas

Segurança da Informação – Suficiência da Matriz de 

Segregação de Funções

Transações

• Inclusão, alteração e cancelamento de ofertas e ordens 

de clientes.

• Alteração 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 Investimentos de 

clientes/questionário.

• Inclusão e alteração de parâmetros que compõem os 

limites operacionais dos clientes.

• Inclusão e alteração de limites operacionais de clientes.

• Habilitação e cancelamento de contratos de conta 

margem.

• Atividades administrativas de sistemas (alteração de 

parâmetros, gestão de usuários, bloqueio e desbloqueio 

de senhas e download de gravação / mensageria –

sistema de gravação de voz / mensageria).

• Alteração de parâmetros de PLD e Supervisão de 

Operações e Ofertas.

• Inserção e alteração do resultado da análise do PLD.
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1. Avaliação da existência e suficiência da matriz de segregação de funções

B. Todas as áreas que possuem acesso aos sistemas escopo estão previstas na matriz?

C. Todos os sistemas/dados de escopo mínimo estão definidos na matriz?

Segurança da Informação – Suficiência da Matriz de 

Segregação de Funções

Sistemas e banco de dados avaliados 

Cadastro de Clientes

Registro de Ordens

Sistemas de Negociação

(OMS, DMA e Home Broker)

Faturamento

Custódia

Conta Corrente

Tesouraria

Clubes de Investimentos

Risco Pós Negociação Risco Pré Negociação

Prevenção à Lavagem de Dinheiro Supervisão de Operações e Ofertas Suitability Conta Margem

Gravação de Ordens Rede Corporativa e Diretórios com 

informações Críticas
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1. Avaliação da existência e suficiência da matriz de segregação de funções

D. Todos os conflitos mínimos estão previstos na matriz?

• Transferência de custódia de clientes por profissional que desempenhe atividades de Operador

(inserção, alteração e cancelamento de ofertas de clientes).

• Atualização de dados bancários de clientes por profissional responsável pela liquidação (pagamento e

recebimento de valores de clientes).

• Inclusão e alteração de limites pré-operacionais de clientes por profissionais que desempenhe

atividades de Operador (inserção, alteração e cancelamento de ofertas de clientes).

Caso a matriz permita acessos conflitantes, avaliamos as seguintes condições:

i. Está de acordo com o modelo de negócios do Participante e com o entendimento dos

processos validados pelo Participante?

ii. Existe monitoração da utilização desses acessos?

Segurança da Informação – Suficiência da Matriz de 

Segregação de Funções
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3. Situações de exceção aos conflitos definidos na matriz de segregação de funções

Caso a matriz possua acessos em exceção / acessos conflitantes, os seguintes aspectos são

considerados:

• Os acessos aos sistemas concedidos devem estar de acordo com o mapeamento dos

colaboradores responsáveis pela realização de atividades críticas.

• Monitoração da utilização dos acessos concedidos em caráter de exceção.

• O fluxo de aprovação de um acesso em exceção deve ser diferente do fluxo de aprovação

de um acesso comum.

Segurança da Informação – Segregação de Funções

2. Levantamento dos acessos compatíveis em caso de insuficiência da matriz de

segregação de funções

Para as insuficiências identificadas na matriz de segregação de funções e para validação dos

acessos pertinentes aos bancos de dados e diretórios de rede com dados críticos, a BSM fará

levantamento dos acessos previstos com os responsáveis indicados e validados pelo

Participante.
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Segurança da Informação – Segregação de Funções –

Confronto acessos previstos x concedidos

4. Confronto entre a matriz de segregação de funções/levantamento x acessos concedidos

Fórmula do Teste de acesso incompatível:

Acessos em desacordo com a matriz de segregação de funções ou levantamento* =

Matriz de segregação de funções + Levantamento (vs) Acessos concedidos – Exceções

(*) Mapeamento dos colaboradores responsáveis pela realização de atividades críticas

Para os colaboradores com acessos incompatíveis, identificamos as atividades sujeitas à

certificação e se o colaborador possui certificação para tal. Essa informação é informada no

relatório como alerta para o Participante avaliar essa questão na remediação.

Como remediação para situações de colaboradores com acessos incompatíveis com a matriz

de segregação de funções pode-se adotar as seguintes ações:

A. O acesso concedido está correto e a matriz de segregação de funções será ajustada.

B. A matriz de segregação de funções está correta e o acesso incompatível será removido do

sistema.

C. O acesso concedido não está previsto na matriz de segregação de funções mas o acesso é

necessário e, por isso, será aprovado em caráter de exceção.



92

Segurança da Informação – Segregação de Funções –

Utilização dos acessos incompatíveis

5. Materialização dos acessos incompatíveis

A última etapa do teste é avaliar se houve utilização dos acessos incompatíveis identificados

por meio de avaliação das trilhas de auditoria dos sistemas de escopo do período base da

auditoria (3 meses).



93

Segurança da Informação – Fluxo de Testes –

Segregação de Funções

Suficiente?Matriz de 

Seg. Funções 

Levantamento 

validado pelo 

Participante

Inventário de 

exceções à 

Matriz

Exceções à 

matriz?

Confronto: 

Matriz/levantamento x 

Acessos concedidos

sim

não
Resultado: 

Acessos 

incompatíveis

Resultado: 

Utilização dos 

acessos 

incompatíveis

não

sim

Início

Confronto: 

Acessos Incompatíveis 

x Trilhas de auditoria

Fim
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Segurança da Informação – Alteração de senha padrão

Requisito 133.8 do Roteiro Básico: Troca da senha padrão fornecida pelo fabricante do

sistema operacional, do software de terceiros ou de sistemas.

Avaliamos se todas as senhas dos usuários padrão, de conhecimento do mercado foram

alteradas. Segue abaixo exemplos de comandos/usuários avaliados:

Oracle:

• O comando “select * from dba_users_with_defpwd” indica os usuários do banco de dados

que a senha padrão não foi alterada. Rodar comando “select * from select * from dba_users”

e verificar quais usuários do comando anterior ainda estão ativos.

• No caso dos participantes que utilizam o Sinacor os usuários padrão (de banco de dados)

avaliados são “CORRWIN”, “SINAWIN”, “SINCORR”, “DIP” e “WMSYS”.

SQL: usuário padrão avaliado é o usuário “sa”.

Postgree: usuário padrão avaliado é o usuário “postgres”.
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Continuidade de Negócios – Testes do plano de 

continuidade dos negócios

Requisito 143 do Roteiro Básico: “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 principal situação irregular identificada nos Participantes para esse requisito é a não

comprovação, por meio de evidências, de realização de testes de continuidade dos negócios

efetuados em ambiente de contingência para o cenário de indisponibilidade da infraestrutura

principal.

Tipos de evidências apresentadas:
- Prints de tela que demonstrem a infraestrutura de contingência.

- (Exemplos: Print evidenciando a utilização do ambiente – aplicações e banco de dados – de

contingência; e Print evidenciando a restauração da copia de segurança em ambiente de

contingência).

- Trilhas de auditoria das ações efetuadas na infraestrutura de contingência.

- (Exemplo: Log evidenciando a utilização do banco de dados de contingência nos testes).

- Evidência de toda a infraestrutura avaliada em ambiente de contingência.

- (Exemplo: Print da solução de replicação demonstrando a troca de infraestrutura: desativação

do ambiente de produção e habilitação do ambiente de contingência).

Observação: As evidências de testes de continuidade dos negócios devem comprovar o acesso aos

sistemas críticos e a realização das principais transações previstas no PCN nesses sistemas, após a

subida do banco de dados de contingência.
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Gerenciamento de Mudanças – Processo de mudanças 

Requisito 149 do Roteiro Básico: “O Participante deve dispor de controles para o

gerenciamento de mudanças de software, hardware e infraestrutura, incluindo análises de

impacto, planejamento da execução, roteiros e execução de testes e aprovação das áreas

envolvidas antes da implementação em produção, criação de planos de retorno e

documentação das mudanças”.

A principal situação irregular identificada nos Participantes para esse requisito é a falta de

evidências que comprovem os testes efetuados em ambiente segregado ao de produção

e a aprovação das áreas envolvidas.

O teste da auditoria é efetuado em 2 etapas:

1. Avaliação da suficiência do processo de gerenciamento de mudanças.

2. Teste de amostra de mudanças já aplicadas em produção para avaliar implantação e

cumprimento dos controles definidos.
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Gerenciamento de Mudanças – Suficiência do processo 

de mudanças

1. Avaliação da suficiência do processo

No levantamento dos processos, mapeamos as etapas do processo de mudanças e avaliamos se

atende, no mínimo, as seguintes fases:

a) Registro da mudança com a classificação da mudança se aplicável. Exemplo: normal,

emergencial, programada.

b) Testes realizados em ambiente segregado ao de produção.

c) Caso o Participante classifique as mudanças, avaliaremos os critérios de classificação da

mudança e o mínimo exigido por classificação.

d) Aprovação dos responsáveis antes da aplicação da mudança em produção.
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Gerenciamento de Mudanças – Teste da eficácia do 

processo de mudanças

2. Teste de amostra de mudanças para avaliar implantação e cumprimento dos

controles definidos

Amostra: a seleção da amostra parte das mudanças aplicadas em produção desde a última

auditoria.

Teste: Para a amostra selecionada, avaliar se a metodologia do Participante foi aplicada nas

mudanças selecionadas, de acordo com a classificação da mudança, que deve envolver, no

mínimo, as seguintes etapas:

a) Registro da mudança com a classificação da mudança se aplicável. Exemplo: normal,

emergencial, programada.

b) Testes realizados em ambiente segregado ao de produção antes da aplicação da mudança

em produção.

c) Aprovação dos responsáveis antes da aplicação da mudança em produção.

Os itens b e c serão avaliados de acordo com a classificação da mudança.
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Gerenciamento de Mudanças – Atualização do sistema 

Operacional – Patches

Requisito 151 do Roteiro Básico: “O Participante deve realizar manutenções e atualizações

técnicas e de segurança periódicas, de forma a manter em plenas condições de funcionamento

seus sistemas e equipamentos de informática e de telecomunicações, e atender às

necessidades de seus negócios”.

A principal situação irregular identificada nos Participantes para esse requisito é a falta de

aplicação de atualização do sistema operacional em estações de trabalhos e servidores.

O teste da auditoria é efetuados em 2 etapas:

1. Avaliação da suficiência do processo.

2. Teste em uma amostra de estações de trabalho e servidores para avaliar aplicação das

atualizações do sistema operacional.
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Gerenciamento de Mudanças – Atualização do sistema 

Operacional – Patches – Suficiência do processo

1. Avaliação da suficiência do processo

No levantamento do processo, mapeamos se as atualizações são homologadas antes de

serem aplicadas no parque de estações de trabalho e servidores.

Para essa etapa, o controle mais frequente é aplicar a atualização em amostra de estações de

trabalho, que represente a diversidade de estações do Participante, e avaliar o comportamento

dessas estações em um período. Caso não haja incidentes, aplicar no parque de estações de

trabalho.

Observação: aplicação automática de atualizações nas estações de trabalho e servidores

assim que disponibilizadas pelo fornecedor não atende a esse requisito, pois é necessária

homologação prévia antes de aplicar no parque de estações de trabalho e servidores.
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Gerenciamento de Mudanças – Atualização do sistema 

Operacional – Patches – Teste da eficácia 

2. Teste de amostra de estações de trabalho e servidores para avaliar aplicação das

atualizações do sistema operacional

• Amostra: seleção aleatória de estações de trabalho e servidores

• Tipos de patches avaliadas: críticas de segurança

• Período de homologação: No levantamento mapeamos o prazo máximo de aplicação nas

estações de trabalho e servidores após publicação da atualização pelo fornecedor. Caso não

tenha prazo estabelecido, consideramos até 2 meses um prazo razoável.
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Monitoração e Operação da Infraestrutura de TI –

Backup

Requisitos 145, 146 e 147 do Roteiro Básico: O Participante deve possuir procedimentos e

rotinas de dados e voz, destinadas à recuperação das operações do Participante e ao

atendimento da legislação, realizadas e enviadas, no mínimo diariamente, para armazenagem

em local externo aos dados principais, com prazo de retenção estabelecido pela

regulamentação vigente. O Participante deve monitorar a execução das rotinas de backup,

incluindo procedimento de registro e solução de erros de processamento.

Principais situações irregulares identificadas nos Participantes para esse requisito:

• A frequência da realização ou da armazenagem da cópia de segurança não é diária.

• Não realização de backup e de registro e tratamento do erro para parte da amostra avaliada.

O teste da auditoria avalia o processo da seguinte forma:

1. Avaliação da suficiência do processo.

2. Teste de amostra de dias (até 15 dias) do processo de backup.
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Monitoração e Operação da Infraestrutura de TI –

Backup

Itens avaliados na suficiência do processo e na amostra de dias para avaliar a eficácia da

implantação do processo:

1. Frequência do backup é diária. Identificamos diferentes métodos de cópias de segurança,

como cópia dos dados em mídias ou replicação dos dados em outro local.

2. Escopo do backup – dados e ordens, incluindo filiais e prepostos.

3. Monitoração do processamento do backup e registro e tratamento em caso de erros.

4. Armazenamento em local externo aos dados principais de forma diária.

5. Retenção de 5 anos dos dados de backup.

6. Armazenagem em local com acesso controlado e controles ambientais adequados,

compatíveis com o tipo de backup (mídia, replicação).

7. Restauração dos dados de backup: escopo, plano de testes, evidências.



104

Suporte à Infraestrutura – WhatsApp – Canal de 

recebimento de ordens

Ferramenta de gravação das ordens recebidas por WhatsApp

No plano de trabalho de auditoria de 2017, identificamos Participante que implantou ferramenta

de gravação das ordens recebidas pela ferramenta de mensageria WhatsApp e não

identificamos exceção em relação à integridade dos registros.

Infraestrutura identificada:

• Fluxo de Gestão: Cadastro do aparelho celular > Geração QR Code (conexão WhatsApp

celular e WhatsAppWeb com a ferramenta de gestão de mensageria)

• Fluxo de Gravação: WhatsApp aparelho celular > WhatsAppWeb > Banco de Dados

Principais controles implantados

a) Alerta em caso de desabilitação do QR Code;

b) Monitoramento da disponibilidade do servidor de mensageria;

c) Divulgação dos meios de transmissão de ordens aceitos por esse canal – RPA (atualmente

não grava áudio, vídeo e imagem);

d) Restrição de acesso na ferramenta de gestão e no banco de dados. Habilitação de trilha de

auditoria no banco de dados.

e) Atualização do número do celular no cadastro dos clientes que utilizam esse canal.
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Suporte à Infraestrutura – WhatsApp – Canal de 

recebimento de ordens

Ferramenta de gravação das ordens recebidas por WhatsApp

A ferramenta avaliada retém mensagens do aplicativo WhatsApp para celular e do WhatsApp

Web (por meio de interface fornecida pela ferramenta de gestão).

Propriedade do aparelho celular: para fins de cumprimento da regulamentação avaliada pela

BSM independe a propriedade do celular, desde que haja a retenção e seja garantida a

integridade de todas as ordens de clientes. O teste se restringe à integridade do registro e não

a qualquer outro risco envolvido, como risco trabalhista por exemplo.

Observação: A BSM não homologa sistemas ou ferramentas.
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Pontos decorrentes de estrutura de prestador de 

serviços – Vendors

Nos resultados da auditoria, identificamos pontos em sistemas de negociação que são

decorrentes de ferramentas contratadas por terceiros. Tipos de apontamentos identificados:

a) Ausência e insuficiência de trilha de auditoria.

b) Parâmetros de senhas inferior ao requisito mínimo.

c) Contratos sem SLA definido ou cláusula de confidencialidade.

Atuação da BSM:

• Os itens são apontados em relatório visto que fazem parte da estrutura de controles do

Participante.

• Em relação à classificação da auditoria, como esses gaps são apontados em todos os

Participantes que utilizam a ferramenta em questão, a nota é diluída no mercado.

• Houve evolução ao longo dos anos pela cobrança dos Participantes aos Vendors, mesmo

que em velocidade reduzida.

• Em relação à recorrência desse tipo de apontamento, consideramos, na análise do

encaminhamento do relatório do Participante, a origem do problema e a cobrança do

Participante.
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Novas abordagens – TI

Novas abordagens de TI para 2018

Sistema escopo

Avaliação das parametrizações de senhas de sistemas internos

• Sistema de gravação de ordens (voz e mensageria)

Motivação: Requisito 133 do Roteiro Básico que define as configurações das senhas de

acesso aos sistemas internos.

Avaliação dos acessos e da segregação de funções

• Sistema de gravação de ordens (voz e mensageria)

• Sistema RTC (alocação e reespecificação, repasse, controle de posições e liquidação)

• Sistema SLF (liquidação de clientes residentes)

• Sistema LNR (liquidação de clientes não residentes)

• Sistema BTB (BTC)

Motivação: Requisito 139 do Roteiro Básico que define as diretrizes mínimas para

administração dos acessos.
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Relatório de controles internos

O Diretor de Controles Internos deve emitir relatório semestral de avaliação dos

controles internos do Participante, contendo:

i. os exames efetuados; (escopo, cobertura, período avaliado)

ii. o resultado e as conclusões dos exames efetuados; (exceções identificadas)

iii. as não-conformidades formalmente identificadas pelo Participante ou por

terceiros, inclusive BSM; (*)

iv. as recomendações a respeito de não-conformidades, com o estabelecimento de

cronogramas de saneamento, quando for o caso; (plano de ação, responsável

e prazo de implantação)

v. o acompanhamento da implementação dos planos de ação propostos e da

eficácia das medidas corretivas, inclusive os motivos que ocasionaram

postergação, não cumprimento ou ineficácia dos planos de ação estabelecidos

em relatórios anteriores. (*) (andamento do plano de ação)

(*) Alteração prevista no Roteiro Básico
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Relatório de controles internos

Nas auditorias operacionais, avaliamos os seguintes itens:

1. Público alvo que teve acesso ao relatório de controles internos: órgãos de

administração do Participante.

2. Se o relatório de controles internos aborda todos os aspectos e todos os

processos e controles previstos no item 118 do Roteiro Básico.

3. Descrição dos testes efetuados e dos resultados.

Exemplo: Em relação às trilhas de auditoria, descrever quais sistemas e

transações foram avaliados e o resultado da avaliação.

4. Se os pontos críticos identificados no relatório de auditoria estão cobertos no

relatório de controles internos.
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Resposta do Participante ao relatório de auditoria

No prazo de 30 dias a contar do recebimento do relatório final de auditoria,

prorrogável por mais 30 dias mediante solicitação formal, o Participante deve enviar

manifestação sobre cada um dos pontos de auditoria, contendo descrição detalhada

das ações tomadas e, quando aplicável, dos planos de ação, com indicação dos

respectivos responsáveis e prazos de implantação, que visem evitar a recorrência

dos referidos apontamentos.

Para cada ponto de auditoria, analisaremos os seguintes aspectos na resposta

encaminhada pelo Participante:

a) Se há descrição de plano de ação;

b) Se o plano de ação apresentado contém todos os elementos solicitados na carta

de envio do relatório de auditoria (descrição detalhada, prazo e responsável);

c) Suficiência e conformidade do plano de ação para regularização do ponto de

auditoria.
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Resposta do Participante ao relatório de auditoria

Caso não sejam atendidos os aspectos mencionados, solicitaremos complemento

de resposta ao Participante, tendo em vista a obrigação do Participante em fornecer

as informações solicitadas.

A expectativa é que o Participante cumpra os planos de ação informados. Em caso

de alteração do plano de ação, é necessário que o Participante informe tal alteração

à BSM.
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Atividades realizadas

1. Orientação sobre interpretação de normas

2. Avaliação da suficiência dos planos de ação e da conformidade dos processos

do Participante

3. Atendimento às consultas dos Participantes fora do período de auditoria

4. Orientação sobre expectativa mínima de cumprimento da norma

5. Treinamento para todo mercado e individualizado

6. Compartilhamento da nossa metodologia de avaliação e dos testes de auditoria

com Participantes

Orientações da auditoria ao mercado

Total de atendimentos em 2016 = 272

• 170 consultas respondidas (carta e e-mail)

• 101 reuniões com Participantes

• 1 workshop
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Principais pontos de auditoria por Processo (2016)

Suitability

Descrição do apontamento %

Participante não alertou e/ou não obteve declaração expressa dos clientes acerca da

ausência ou desatualização de perfil ou da sua inadequação antes da primeira

operação com a categoria de valor mobiliário.

73,4%

Critérios adotados para definição ou alteração do perfil de investimento consideram

parcialmente as informações mínimas requeridas para os clientes sujeitos ao

suitability, nos termos da Instrução CVM 539.

70,3%

(%) O percentual representa a quantidade de Participantes que tiveram o apontamento em relação ao total

de Participantes auditados no processo.
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Principais pontos de auditoria por Processo (2016)

Cadastro

Descrição do apontamento %

Contrato de intermediação de operações não atende ou atende parcialmente as

cláusulas mínimas requeridas pelo Ofício Circular BM&FBOVESPA 053/2012-DP.

37,5%

Contrato de prestação de serviços de custódia de ativos atende parcialmente ao

conteúdo mínimo requerido pela Instrução CVM 542 e pelo Regulamento de

Operações da BM&FBOVESPA.

26,6%

Clientes que operaram ou realizaram transferência de custódia com cadastro

desatualizado.

23,4%

Divergência das informações de Pessoas Autorizadas a Emitir Ordens no cadastro do

cliente e nas informações enviadas pelo Participante à B3.

15,6%
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Principais pontos de auditoria por Processo (2016)

Ordens

Descrição do apontamento %

Ordens não apresentadas. 46,9%

Operações de pessoas vinculadas por intermédio de outros Participantes. 37,5%

Percentuais de negócios de pessoas vinculadas divulgados pelo Participante

apresentam diferenças em relação aos valores calculados pela BSM.

26,6%

Participante não apresentou as ordens que originaram lançamentos em conta erro. 17,2%

Uso de sessão de cliente final no sistema de gerenciamento de ordens (OMS) em

desacordo com a regulamentação.

12,5%
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Principais pontos de auditoria por Processo (2016)

Liquidação

Descrição do apontamento %

Saldos devedores em conta-corrente gráfica de clientes. 9,4%

Registros de valores em conta-corrente gráfica que não estão relacionados ao objeto

social do Participante.

4,7%
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Principais pontos de auditoria por Processo (2016)

Conta Margem

Descrição do apontamento %

Garantias depositadas inferiores ao percentual de 140% do valor financiado. 3,1%

Participante financia chamada de margem, taxas e/ou tarifas via conta margem. 1,6%

Cliente realizou operações de financiamento sem contrato de conta margem. 1,6%
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Principais pontos de auditoria por Processo (2016)

Custódia

Descrição do apontamento %

Transferência de custódia solicitada pelo cliente não realizada em prazo máximo de 2

dias úteis.

1,6%
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Principais pontos de auditoria por Processo (2016)

Risco

Descrição do apontamento %

Participante não realiza monitoramento dos limites operacionais de seus clientes ao

longo do dia.

4,7%

Participante não define limites operacionais de clientes por meio de critérios objetivos. 3,1%

Participante não dispõe de mecanismos próprios para o gerenciamento do risco

intradiário a que está exposto perante cada cliente, abrangendo todos os tipos de

clientes, as posições em aberto em todos os mercados e as movimentações diárias

dos seus clientes.

3,1%

Participante não informa seus clientes sobre os procedimentos adotados pela B3 na

hipótese de suas posições extrapolarem os limites operacionais.

3,1%

Participante não possui procedimentos para monitoramento das operações de clientes

visando a liquidação das operações e o atendimento das chamadas de margem em

tempo hábil.

3,1%
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Principais pontos de auditoria por Processo (2016)

Agentes Autônomos de Investimento

Descrição do apontamento %

Ausência e/ou divergência de informações no site do Participante em relação aos

agentes autônomos de investimento contratados.

6,3%

Profissional que é sócio de empresa de AAI, vinculado ao Participante, e também é

sócio de empresa de prestação de serviço de administração de carteira de valores

mobiliários.

3,1%

Agentes autônomos de investimento pessoa jurídica, vinculados ao Participante,

possuem sócio não AAI ou possuem sócio AAI inabilitado pela CVM ou pela BSM para

exercer a função de AAI.

1,6%

Agentes autônomos de investimento contratados pelo Participante indicados como

pessoas autorizadas a emitir ordens no cadastro do cliente.

1,6%
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Principais pontos de auditoria por Processo (2016)

Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Supervisão de Operações e Ofertas

Descrição do apontamento %

Participante monitora e/ou analisa parcialmente as operações realizadas entre as

mesmas partes ou em benefício das mesmas partes, nas quais haja seguidos ganhos

ou perdas no que se refere a algum dos envolvidos (inciso II) ou com finalidade de

gerar perda ou ganho para as quais falte, objetivamente, fundamento econômico

(inciso VII).

62,5%

Participante analisa parcialmente as operações cujos valores se afigurem

objetivamente incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos e/ou a

situação patrimonial ou financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por

base as informações cadastrais respectivas (inciso I).

45,3%
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Principais pontos de auditoria por Processo (2016)

Controles Internos e Certificação de Profissionais

Descrição do apontamento %

Recorrência de pontos identificados em auditorias anteriores. 50%

Profissionais não certificados. 42,2%

Pontos de auditoria não identificados no relatório semestral de controles internos do

Participante.

35,9%

Profissionais não credenciados (agentes autônomos de investimento e/ou operadores). 17,2%
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Principais pontos de auditoria por Processo (2016)

Clubes de Investimento

Descrição do apontamento %

Informações de clubes de investimento enviadas à BM&FBOVESPA divergem dos

registros do Participante.

9,4%

Composição de carteira de clubes de investimento não está em conformidade com os

percentuais requeridos na regulamentação.

6,3%

Clubes de investimento possuem opções sem as respectivas coberturas. 6,3%

Clubes de investimento utilizando garantias e/ou empréstimo de ações acima de 15%

do patrimônio líquido.

6,3%

Contrato entre o Administrador e o Gestor de clubes de investimento não prevê a

responsabilidade solidária entre as partes.

4,7%
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Principais pontos de auditoria por Processo (2016)

Segurança das Informações

Descrição do apontamento %

Acessos conflitantes/incompatíveis com a função desempenhada ou ausência de matriz de

segregação de funções.

93%

Trilha de auditoria: ausência, insuficiência e/ou retenção inferior ao prazo requerido em

regulamentação.

90%

Administração de acessos (usuários genéricos, desligados e/ou sem vínculo com

Participante).

87%

Insuficiência dos parâmetros de senhas. 74%

Utilização de acessos conflitantes/incompatíveis com a função desempenhada. 33%

Ausência e/ou insuficiência da monitoração das atividades realizadas em bancos de dados

acessados por terceiros.

30%

Canais de relacionamento eletrônico: Falhas nos critérios de segurança ou não orienta

clientes quanto a práticas de segurança das informações.

29%
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Principais pontos de auditoria por Processo (2016)

Continuidade dos Negócios

Descrição do apontamento %

Continuidade dos Negócios: Ausência ou insuficiência dos testes. 29%

Continuidade dos Negócios: Ausência ou insuficiência da infraestrutura. 11%

Continuidade dos Negócios: Ausência ou insuficiência da estratégia. 6%
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Principais pontos de auditoria por Processo (2016)

Gerenciamento de Mudanças

Descrição do apontamento %

Ausência e/ou insuficiência da atualização de segurança do sistema operacional

(patches).

73%

Ausência e/ou insuficiência do processo de gerenciamento de mudanças. 54%
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Principais pontos de auditoria por Processo (2016)

Monitoração e Operação da Infraestrutura de TI

Descrição do apontamento %

Backup: Ausência ou insuficiência ou retenção inferior ao prazo requerido em

regulamentação.

47%

Ausência de monitoração ou monitoração incompleta da infraestrutura de TI. 33%
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Principais pontos de auditoria por Processo (2016)

Suporte à Infraestrutura

Descrição do apontamento %

Ausência e/ou insuficiência dos contratos com terceiros. 49%

Gravações de ordens: Insuficiência / Falta de integridade dos registros de ordens ou da

manutenção/monitoração dos sistemas de gravações de ordens.

44%

Ausência e/ou desatualização de antivírus. 20%

Homologação de software: Ausência de processo ou software instalados e não

homologados.

17%
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Perguntas?
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Contato:

Superintendência de Auditoria

Tel.: (011) 2565-6074

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


