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Pauta

1. Resolução do CMN nº 4557 e Circular Bacen nº 3849

2. Resultado da nova rodada de monitoração de OMC intencional em 

leilão

3. Comentários dos Participantes sobre excesso de notificações da 

BSM sobre alertas de layering, spoofing e PLD 

4. Avaliação da exequibilidade de cadastro simplificado de investidor 

não residente

5. Padronização de Contrato de Intermediação

6. Avaliação das exigências cadastrais em mercado regulamentado de 

valores mobiliários frente às inovações do mercado financeiro (Fintechs)

7. Ausência de possibilidade de revisão das decisões do Pleno do 

Conselho de Supervisão da BSM em processos administrativos

8. Avaliação da possibilidade de interposição de recurso à CVM, pelo 

Participante, em face de decisão final da BSM em processo de MRP
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2. Operações de Mesmo Comitente (“OMC”)
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OMC intencionais são irregulares

Ofício Circular da B3 nº 033/2012-DP, de 15.06.2012, comunicou novo

procedimento para tratamento de OMC:

1. As OMC passaram a ser liquidadas nas contas dos clientes e tarifadas

como qualquer outra operação na clearing, alterando as regras anteriores

que previam o cancelamento automático de OMC no segmento Bovespa e

a impossibilidade de alocação da compra e da venda de um negócio para o

mesmo comitente no segmento BM&F.

2. O processo de acompanhamento e análise das OMC será feito com base

na coleta de evidências que diferenciam operações de natureza não

sistemática e não intencional (decorrentes das estruturas de mercado)

daquelas de natureza sistemática e intencional e que criam condições

artificiais de mercado (nos termos da ICVM 8/79, inciso II, alínea “a”).
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Exemplo real de OMC intencional

O cliente possuía ofertas de compras no livro de 927 ações em 2 ativos e

solicitou ao operador que alterasse o preço para R$1.100,00 em um dos

ativos.

O operador alterou o preço da oferta de compra no ativo errado.

COMPRA VENDA 

Cor. Data  Hora 
Qtde 
Total 

Preço Preço 
Qtde 
Total 

Data Hora Cor. 

A 17/03/2015 14:08:23 1 1.010,01 1.049,98 25 18/03/2015 10:30:33 J 

B 17/03/2015 10:19:31 927 1.010,00 1.049,99 10 06/03/2015 11:18:00 K 

C 12/03/2015 12:14:38 60 1.000,00 1.050,00 18 05/03/2015 09:45:12 L 

D 09/03/2015 09:45:36 1 960,55 1.078,00 6 10/03/2015 10:56:38 M 

E 09/03/2015 14:25:12 2 948,66 1.090,00 1 02/03/2015 11:48:33 N 

F 02/03/2015 10:21:39 1 930,11 1.100,00 2.000 02/03/2015 10:18:15 O 

G 06/03/2015 10:10:52 5 900,00 1.130,00 5 02/03/2015 09:46:01 P 

H 02/03/2015 16:42:33 5 848,00 1.149,55 1 09/03/2015 09:45:36 Q 

I 02/03/2015 16:44:24 14 760,00           
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Exemplo real de OMC intencional

A oferta vermelha de 927 ao novo preço de 1.100,00 gerou leilão, em razão

da oscilação de 7,95%, em cumprimento à ICVM nº 168/91.

No leilão a oferta de 927 executaria negócio contra as ofertas destacadas

em cinza.

COMPRA VENDA 

Cor. Data  Hora 
Qtde 
Total 

Preço Preço 
Qtde 
Total 

Data Hora Cor. 

B 18/03/2015 14:13:55 927 1.100,00 1.049,98 25 18/03/2015 10:30:33 J 

A 17/03/2015 14:08:23 1 1.010,01 1.049,99 10 06/03/2015 11:18:00 K 

C 12/03/2015 12:14:38 60 1.000,00 1.050,00 18 05/03/2015 09:45:12 L 

D 09/03/2015 09:45:36 1 960,55 1.078,00 6 10/03/2015 10:56:38 M 

E 09/03/2015 14:25:12 2 948,66 1.090,00 1 02/03/2015 11:48:33 N 

F 02/03/2015 10:21:39 1 930,11 1.100,00 2.000 02/03/2015 10:18:15 O 

G 06/03/2015 10:10:52 5 900,00 1.130,00 5 02/03/2015 09:46:01 P 

H 02/03/2015 16:42:33 5 848,00 1.149,55 1 09/03/2015 09:45:36 Q 

I 02/03/2015 16:44:24 14 760,00           
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COMPRA VENDA 

Cor. Data  Hora 
Qtde 
Total 

Preço Preço 
Qtde 
Total 

Data Hora Cor. 

B 18/03/2015 14:13:55 927 1.100,00 1.030,00 927 18/03/2015 14:16:33 B 

A 17/03/2015 14:08:23 1 1.010,01 1.049,98 25 18/03/2015 10:30:33 J 

C 12/03/2015 12:14:38 60 1.000,00 1.049,99 10 06/03/2015 11:18:00 K 

D 09/03/2015 09:45:36 1 960,55 1.050,00 18 05/03/2015 09:45:12 L 

E 09/03/2015 14:25:12 2 948,66 1.078,00 6 10/03/2015 10:56:38 M 

F 02/03/2015 10:21:39 1 930,11 1.090,00 1 02/03/2015 11:48:33 N 

G 06/03/2015 10:10:52 5 900,00 1.100,00 2.000 02/03/2015 10:18:15 O 

H 02/03/2015 16:42:33 5 848,00 1.130,00 5 02/03/2015 09:46:01 P 

I 02/03/2015 16:44:24 14 760,00           

 

Exemplo real de OMC intencional

Clientes que 

foram 

prejudicados 

pela 

alteração do 

fluxo de 

ordens

A OMC intencional alterou o fluxo de ordens no leilão

Para corrigir o erro, o operador inseriu oferta na venda e provocou OMC

intencional, deslocando os vendedores originalmente atendidos por sua oferta.

De acordo com o item 2.3 das Regras de Pregão da B3, não é possível cancelar

ofertas que estejam participando da formação de preço do leilão em nenhuma

hipótese.
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OMC realizadas em leilão

Irregularidades:
1. A OMC intencional para cancelar erro operacional altera o fluxo de ofertas no

leilão.
2. Ao alterar o fluxo de ofertas no leilão prejudica clientes ao impedir que suas

ofertas fossem atendidas.

ICVM 8:

I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos

intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a

criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários,

a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de

práticas não eqüitativas.

II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:

a) condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários aquelas

criadas em decorrência de negociações pelas quais seus participantes ou

intermediários, por ação ou omissão dolosa provocarem, direta ou indiretamente,

alterações no fluxo de ordens de compra ou venda de valores mobiliários;
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Precedentes da BSM

• Processo Administrativo 046/2013 [Infração ICVM 8/79 (a) e ao 

Regulamento de Operações Bovespa]

• Processo Administrativo 013/2015 [Infração ICVM 8/79 (a) e ao 

Regulamento de Operações Bovespa]

• Processo Administrativo 026/2015 [Infração ICVM 8/79 (a) e ao 

Regulamento de Operações Bovespa]

• Processo Administrativo 008/2016 [Infração ICVM 8/79 (a)] e ao 

Regulamento de Operações Bovespa]

• Processo Administrativo 033/2016 [Infração ICVM 8/79 (a) e ao 

Regulamento de Operações Bovespa]

• Processo Administrativo 008/2017 [Infração ICVM 8/79 (a) e ao 

Regulamento de Operações Bovespa]
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Problema apontado pelos Participantes

Quando o erro operacional ocorrer no leilão de fechamento e não houver 

tempo hábil para zeragem do erro em mercado, provoca imprevisibilidade 

no fluxo de caixa.

A consideração do problema pela Diretoria de Operações da B3 e pela

BSM levou à criação da regra de cancelamento de ofertas com erro em

leilão e que fazem parte da formação do preço teórico e da quantidade

teórica (Ofício Circular B3 016/2017-DP de 22.02.2017 e Ofício circular B3

027/2017-DO de 05.12.2017).

O conteúdo dos ofícios foi amplamente discutido com o mercado antes da 

publicação.
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Supervisão de OMC intencional após implantação do mecanismo 

de cancelamento de oferta com erro operacional em leilão

Critérios de supervisão:

1º Critério: Negócios Diretos

Operações executadas e liquidadas no mesmo Participante.

2º Critério: Prejuízo ao mercado

Clientes não tiveram suas ofertas atendidas em função da oferta que gerou 

OMC. 

3º Critério: Intencionalidade na realização da OMC

No momento da inserção da oferta na ponta oposta de sua oferta inicial, o 

operador e/ou o cliente tinham conhecimento que geraria OMC.
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OMC realizadas em leilão entre 18.12.2017 e 28.02.2018

12.609 OMC em 

leilão

Diretos

9.228

Prejudicou mercado

7.009

Conhecimento prévio 

OMC 3.367

Sem conhecimento 

prévio OMC 3.642

Não prejudicou mercado

2.219

Conhecimento prévio 

OMC 943

Sem conhecimento 

prévio OMC 1.276

Não Diretos

3.381

Mesa*

484

DMA**

2.883

Total de 39 participantes com irregularidades

1° Critério 2° Critério 3° Critério

* Realizadas por intermédio de 36 Participantes

** Realizadas por intermédio de 32 Participantes
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Distribuição de OMC por Participante – 18.12.2017 a 

28.02.2018 

9 Participantes 

representam 

82% das OMC

Dos 78 Participantes, 39 estavam em desacordo com o ofício.
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1ª Avaliação: OMC realizadas em leilão entre 

18.12.2017 e 28.02.2018

Foi enviada em 13.03.2018 carta para as Corretoras, determinando:

1. para as operações realizadas via mesa de operações ou sessão 

repassadora, a suspensão da prática a partir da data de recebimento 

do ofício e que a Corretora comunicasse o conteúdo desse ofício aos 

operadores e repassadores.

2. para as operações realizadas via DMA, que fossem tomadas 

providências para coibir a continuidade da prática, que devia incluir, 

pelo menos, a notificação do cliente a respeito da irregularidade do 

procedimento realizado.
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2ª Avaliação: OMC realizadas em leilão entre 

01.04.2018 e 30.04.2018

4.842 OMC em 

leilão

Diretos

3.813

Prejudicou mercado

3.019

Conhecimento prévio 

OMC 1.136

Sem conhecimento 

prévio OMC 1.883

Não prejudicou mercado

794

Conhecimento prévio 

OMC 281

Sem conhecimento 

prévio OMC 513

Não Diretos

1.029

Mesa*

89

DMA**

1.047

Total de 36 participantes com irregularidades

1° Critério 2° Critério 3° Critério

* Realizadas por intermédio de 24 Participantes

** Realizadas por intermédio de 26 Participantes
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9 Participantes 

representam 

89% das OMC

Dos 78 Participantes, 36 estão em desacordo com o ofício.

Distribuição de OMC por Participante – 01.04.2018  a 

30.04.2018 
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Comparação das OMC por período
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Comparação entre os dois períodos

Período de 

18.12.2017 a 

28.02.2018

Período de 

01.04.2018 a 

30.04.2018

Total de operações realizadas via DMA 2.883 1.047

Total de operações realizadas via Mesa 484 89

Média de operações realizadas via DMA por pregão 61 49

Média de operações realizadas via Mesa por pregão 10 4

Nº de Corretoras 39 36

Nº de Clientes 280 167

Nº de Operadores 145 55

20 operadores foram recorrentes por intermédio de 11 Participantes 

92 clientes que operaram via DMA foram recorrentes por intermédio de 17 Participantes
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Diligência esperada – OMC via mesa operações

1ª avaliação
(dez/17 a fev/18)

2ª avaliação
(abril/18)

3ª avaliação
(maio/18)

Determinação 

para não 

reincidência

1ª Reincidência (por operador):

• Abertura de investigação e questionamento 

ao participante e ao operador

• A explicação do participante e/ou do 

operador afasta a irregularidade?

Sim  arquivamento

Não  esclarecimento da BSM sobre porque o 

caso é irregular mesmo após explicação do 

participante e reiteração da determinação

Não houve explicação  medida sancionadora

2ª Reincidência (por operador):

• Abertura de investigação e questionamento ao 

participante e ao operador

• A explicação do participante e/ou do operador afasta 

a irregularidade?

Sim  arquivamento

Não  medida sancionadora

Não houve explicação  medida sancionadora 

Ocorrência nova:

• Determinação para não reincidência 

1ª Reincidência (por operador):

• Abertura de investigação e questionamento ao 

participante e ao operador

• A explicação do participante e/ou do operador afasta 

a irregularidade?

Sim  arquivamento

Não  esclarecimento da BSM sobre porque o caso é 

irregular mesmo após explicação do participante

e reiteração da determinação

Não houve explicação  medida sancionadora
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Diligência esperada – OMC via DMA

1ª avaliação
(dez/17 a fev/18)

2ª avaliação

(abril/18)

3ª avaliação

(maio/18)

4ª avaliação

(junho/18)

Determinação 

para 

participante

adotar 

providências 

para coibir a 

continuidade da 

prática, 

inclusive

notificação do 

cliente sobre a 

irregularidade 

da OMC 

notificada

1ª Reincidência (por cliente):

• Abertura de investigação e 

questionamento ao participante

• Solicitar envio das providências  

para coibir da continuidade

• Solicitar explicação do cliente 

sobre porque houve reincidência 

da OMC mesmo após orientação 

do participante 

• A explicação do participante e/ou 

do cliente afasta a irregularidade?

Sim  arquivamento

Não  esclarecimento da BSM 

sobre porque o caso é irregular 

mesmo após explicação do 

participante e reiteração da 

determinação ao participante para 

coibir a continuidade da OMC

Não houve ação do participante 

para orientar clientes sobre a 

determinação da BSM contida 

na 1º avaliação  medida 

sancionadora

2ª Reincidência (por cliente):

• Abertura de investigação e 

questionamento ao participante

• Solicitar envio das providências para 

coibir da continuidade

• Solicitar explicação do cliente sobre 

porque houve reincidência da OMC 

mesmo após orientação do 

participante 

• A explicação do participante e/ou do 

cliente afasta a irregularidade?

Sim  arquivamento

Não  esclarecimento da BSM sobre 

porque o caso é irregular mesmo após 

explicação do participante; reiteração 

da determinação ao participante para 

coibir a continuidade do OMC e alerta 

sobre a sujeição do participante à 

medida sancionadora em caso de 

reincidência do cliente

Não houve ação do participante para 

orientar clientes sobre a 

determinação da BSM contida na 2ª 

avaliação  medida sancionadora

3ª Reincidência (por cliente):

• Abertura de investigação e 

questionamento ao participante

• Solicitar envio das providências para 

coibir da continuidade

• Solicitar explicação do cliente sobre 

porque houve reincidência da OMC 

mesmo após orientação do 

participante 

• A explicação do participante e/ou do 

cliente afasta a irregularidade?

Sim  arquivamento

Não  medida sancionadora sobre o 

participante

Ocorrência nova:

Determinação para participante

adotar providências para coibir a 

continuidade da prática, inclusive

notificação do cliente sobre a 

irregularidade da OMC notificada

1ª Reincidência (por cliente): mesma

abordagem
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3. Compartilhamento de alertas
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1. Motivação do compartilhamento  Integridade do mercado:
a) Demora do mercado para estar conforme com a ICVM 301

b) Sobrecarga de alertas (ineficiência) e insuficiência de análise (qualidade)

c) Falta de infraestrutura

d) Intensificar o foco na análise e no registro da conclusão

2. Conteúdo do compartilhamento:

a) Todos os alertas, na visão do Participante, que são utilizados nas investigações

na BSM

3. Beneficio do compartilhamento para o Participante

a) Consideração de que os requisitos do Roteiro Básico sobre a infraestrutura de

monitoração dos incisos II e VII estão atendidos a partir do compartilhamento;

b) Maior previsibilidade para o participante sobre visão da BSM em relação às

atipicidades relacionadas ao objeto do compartilhamento

c) Mais eficiência pela redução do numero de alertas em relação gerado pelos

Participantes em sistemas próprios

Compartilhamento de alertas
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Participantes
Total alertas

enviados no período

Mínimo alertas

enviados na

quinzena

Média alertas

enviados na

quinzena

Máximo de alertas

enviados na

quinzena

Máximo de alertas

gerados pelos

sistemas próprios (*) 

A 682 19 68 129 2.489 

B 99 2 10 18 109 

C 68 1 7 12 236 

D 67 3 7 11 726 

E 65 4 6 11 439 

F 61 3 7 11 2.399 

G 38 2 5 11 544 

H 28 1 3 6 20 

I 26 1 3 6 15 

J 26 1 3 5 1.129 

K 25 2 3 4 342 

L 21 1 2 4 Não monitorava

M 20 1 2                                   9 16

(*) informação obtida nas auditorias operacionais dos participantes, antes do compartilhamento

Alertas enviados por participante

Período: 10/2017 – 03/2018 (6 meses)
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Participantes
Total alertas

enviados no período

Mínimo alertas

enviados na

quinzena

Média alertas

enviados na

quinzena

Máximo de alertas

enviados na

quinzena

Máximo de alertas

gerados pelos

sistemas próprios (*) 

N 17 1 3 5 287 

O 16 1 2 4 216 

P 13 1 2 3 11.827 

Q 12 1 2 3 168 

R 11 1 2 4 26 

S 6 1 1 2 34 

T 2 2 2 2 24 

U 2 1 1 1 Não monitorava

V 1 2 2 2 811 

W 1 1 1 1 Não monitorava

X 1 1 1 1 1.040 

Y 1 1 1 1 144 

(*) informação obtida nas auditorias operacionais dos participantes, antes do compartilhamento

Alertas enviados por participante

Período: 10/2017 – 03/2018 (6 meses)
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1. Situação comunicada já é de conhecimento do Participante (recorrência)

a) A atipicidade (medida como valor extremo) continua nos diversos ciclos

b) A análise é necessária, pois houve atipicidade identificada

2. Retirar determinado cliente da monitoração ou limitar monitoração a partir de

determinado valor

a) Por exemplo, clientes de colocation; clientes ligados ao Participante

b) A norma requer monitoração e análise de todas operações e de todos clientes

3. Alertas em excesso

a) A BSM envia alertas em excesso

b) A resposta demanda tempo e custo para a Corretora

4. Participante não possui informação suficiente para efetuar análise conclusiva

a) Por exemplo: operação atípica gerada no participante executor e repassada ao participante

de liquidação

b) A demanda será atendida no próximo aprimoramento

Argumentações feitas pelos Participantes para a BSM a 

respeito do compartilhamento
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Aprimoramentos identificados pela BSM, que serão 

implementados nos próximos ciclos 

1. Participante (destino) que liquida atipicidade executada em outro 

participante (origem), mesmo que a especificação ocorra no 

participante destino (onde a liquidação ocorre);

2. Atipicidades de clientes de PN deixarão de ser informadas para o PNP

Alertas que não serão enviados após aprimoramento
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Possibilidade de cancelamento das notificações dos 

alertas a qualquer tempo

xx de xxxxxx de 2017 

xxx/2017-SAM-DAR-BSM 

Ilmo. Sr. 

Nome do Diretor de Relacionamento com o Mercado

Nome do Participante                                                                                                         

Ref.: Alertas de situações previstas nos incisos II e VII do artigo 6º da Instrução CVM nº 301/99 

Prezado Senhor,

(...)

Caso V.Sa. queira interromper o envio desta notificação periódica, solicitamos encaminhar pedido formal de interrupção para 

a BSM.

Ressaltamos que com o envio dos alertas na forma de notificação para realização das análises e com o respectivo 

encaminhamento do resultado dessas análises para a BSM, consideramos que as obrigações dos participantes de manter 

infraestrutura para supervisão de situações previstas nos incisos II e VII do artigo 6º da ICVM nº 301/99 estão atendidas. 

Entretanto, no caso de solicitação de interrupção do envio, não haverá a consideração de atendimento de tais obrigações e o 

participante deverá manter infraestrutura e controles próprios para efetuar a monitoração dessas situações.

Assim, nos casos em que o Participante optar pela utilização dos alertas notificados 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 previstas nos incisos II e VII do artigo 6º da ICVM nº 301/1999 foi atendido e, portanto, não haverá

pontuação a esse respeito, mesmo que exista apontamento no relatório de auditoria, enviado pela BSM. 
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Qualidade das análises dos alertas compartilhados 

Análises boas:

• Explica a dinâmica e o propósito das 

operações destacadas nos  dos alertas

• Explica o modelo operacional do cliente 

em relação às operações do alerta

• Entende que money pass, na maioria 

das vezes, também é criação de 

condição artificial (simulação) e, por 

isso, combate a continuidade da prática 

abusiva

Do lado da BSM, a principal motivação para o compartilhamento é a 

execução da análise com qualidade pelo Participante (gatekeeper)

Análises ruins:

• Explicação quanto a tudo que o cliente fez 

no período recente, mas não analisa o 

alerta e as operações a ele relacionadas

• Considera a avaliação do relacionamento 

com o cliente ao longo do tempo e não a 

situação específica destacada no alerta

• Entendimento inadequado do money pass

como regular

• Análise não está relacionada ao alerta

• Quando o money pass está associado com 

a criação de condições artificiais 

(simulação), e quando o Participante 

conclui pela atipicidade, a ação restringe-se 

à comunicação ao COAF, sem qualquer 

ação para impedir a continuidade da prática 

abusiva
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Exemplo de análise boa

Ativo: DOLJ18; Pregão: 23.03.2018

Clientes: Institucional e Não Residente

Alerta
Pregão Hora Nº Neg. Qtde. Preço 

Ajuste 

médio qtd

casada

(R$)

Comprador Vendedor

Cliente
Part. 

Exe
Sessão Cliente

Part. 

Exe
Sessão

23.03.2018 11:14:42 4119239 640 3.302,00 -271.808,00 Institucional AA Mesa
Não 

Residente
AA Mesa

23.03.2018 16:26:40 4237789 685 3.315,00 -154.330,50
Não 

Residente
AA Mesa Institucional AA Mesa

Resultado Institucional: 416.000,00 

Resultado Não Residente: -416.000,00

Análise (atipicidade justificada):

• Duas estratégias de hedge com execuções não coordenadas

• A Corretora questionou o operador, que explicou com detalhes a estratégia de hedge

utilizada e os ativos envolvidos, inclusive aqueles relacionados ao alerta

• Concluiu a partir da análise realizada que não identificou irregularidades em relação às

operações mencionadas no alerta
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Exemplo de análise ruim

Ativo: BBAS3; Pregões: 21 e 22.02.2018

Clientes: Investidores Estrangeiros

Alerta:
Pregão Hora Nº Neg. Qtde. Preço 

Volume

(R$)

Comprador Vendedor

Cliente Part. Terminal Cliente Part. Terminal

21.02.2018 16:09:53 205.760 78.450 41,17 3.229.786,50 IE1 AA 167 IE2 AA 167

22.02.2018 11:14:49 106.940 44.775 42,70 1.911.892,50 IE2 AA 167 IE1 AA 167

22.02.2018 15:23:54 Diversos 40.557 42,37 1.718.400,09 IE2 AA 167 IE1 AA 167

Resultado Investidor Estrangeiro 1: - 107.724,09

Resultado Investidor Estrangeiro 2: 107.724,09

Análise (atipicidade não justificada):

• A Corretora informou que atuou na contraparte do cliente para melhorar a execução em

relação ao livro da B3 (facilitation) nas operações com dólar futuro

• As operações do alerta são com ações (BBAS3) e não há atuação do Participante na

contraparte do cliente

• Com base na análise inadequada, o Participante concluiu que não identificou

irregularidade na operações objeto do alerta de swing trade
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1. Situação comunicada já é de conhecimento do Participante (recorrência)

a) A atipicidade (medida como valor extremo) continua nos diversos ciclos

b) A análise é necessária, pois houve atipicidade identificada

2. Retirar determinado cliente da monitoração ou limitar monitoração a partir de

determinado valor

a) Por exemplo, clientes de colocation; clientes ligados ao Participante

b) A norma requer monitoração e análise de todas operações e de todos clientes

3. Alertas excessivos em situações que não são problemas (layering e spoofing) e

pouca atenção com outras práticas irregulares como Front Running

Comentários dos Participantes sobre os alertas de 

layering e de spoofing
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Argumentação da percepção

Investidor A envia oferta para a B3 e não consegue realizar negócio, mas outros

investidores realizam negócio com o mesmo ativo e com base na informação do

Investidor A

Avaliação da Argumentação pela BSM

Dividimos a avaliação em duas situações:

A. Investidor A envia oferta agressora para a B3

B. Investidor A envia oferta não agressora

Percepção de que há Front Running não combatido pela BSM
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Situação A: oferta agressora

Por exemplo, uma oferta de compra (verde) agressora realiza 13 negócios e alcança

o segundo nível de preço. Todos negócios são realizados no mesmo milissegundo e

não há como o mercado evitar a execução. Toda informação será enviada ao

mercado após execução

Negócios realizados 

nos preços R$22,58 e 

R$ 22,59

Spread de PETR4 no pregão de 

03.05.2018 às 10h51min13s

Funcionamento do ePUMA



37

Situação A: oferta agressora

No exemplo, às 10h51min13s028ms a oferta de compra de 50 mil ações ao preço

de R$22,68 agrediu as ofertas de venda disponíveis no livro e executando no

mesmo milissegundo a totalidade do lote aos preços de R$22,58 e R$22,59,

executou 13 operações

Conclusão:

Não é possível ter front running com informação de oferta agressora. Portanto,

a percepção não é adequada

Hora Terminal Cliente Qtde Preço Preço Qtde Cliente Terminal Hora

10:51:13.028 DMA 1600857 50.000 22,68 22,58 4.000      85585 COLO0 10:34:37.848

10:51:12.915 COLO0 38101 500          22,56 22,58 200          89362 DMA1 10:38:31.672

10:51:12.915 COLO0 95836 5.000      22,56 22,58 1.200      85585 COLO0 10:41:59.962

10:51:12.917 COLO0 86790 1.500      22,56 22,58 400          10757 SOTE 10:48:33.987

10:51:12.918 COLO0 38101 500          22,56 22,58 5.000      95836 COLO0 10:51:08.800

10:51:12.929 COLO0 85585 6.300      22,56 22,59 4.300      85585 COLO0 10:34:25.716

10:51:12.930 BVMF_108 79973 21.400    22,56 22,59 10.000    95955 COLO0 10:34:42.925

10:51:12.936 COLO0 38101 500          22,56 22,59 6.000      95955 COLO0 10:34:58.144

10:51:08.617 GLTR 15227 32.300    22,55 22,59 8.000      286335 DMA1 10:38:35.837

10:51:08.725 COLO0 38101 500          22,55 22,59 5.000      2276541 DMA1 10:41:00.042

10:51:08.725 COLO0 38101 500          22,55 22,59 1.400      85585 COLO0 10:43:33.645

10:51:08.734 COLO0 85585 6.300      22,55 22,59 100          95955 COLO0 10:45:31.096

10:51:08.800 COLO0 38101 500          22,55 22,59 5.000      54031 SOTE 10:46:53.948

10:51:09.264 BVMF_194 1400730 1.600      22,55 22,59 500          2102746 DMA1 10:49:37.231

10:51:11.220 GLTR 276885 800          22,55 22,59 5.000      95836 COLO0 10:51:13.023

10:45:09.802 COLO0 95955 100          22,55 22,60 2.000      78451 DMA1 10:34:22.374

10:49:30.860 COLO0 85585 3.500      22,54 22,60 10.000    95955 COLO0 10:34:22.885

Ofertas de Compra Ofertas de Venda
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Efeito da entrada de oferta não agressora de venda (vermelha) no livro:

1º) divulgação da liquidez do livro após nova oferta;

2º) outros investidores reagem à informação e inserem ofertas de venda a preço menor, 

adquirindo prioridade de execução, e cancelamento de ofertas de compra

Situação B: oferta não agressora

Registro da 

oferta de Venda 

de 50 contratos

Deslocamento do Spread de:

V: 74.280

C: 74.265

Para

V:74.275

C:74.260

Spread de INDG18 no pregão de 21.12.2017 às 09h10min02s
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Spread de INDG18 no pregão de 21.12.2017 às 09h10min02s884ms

Oferta de venda registrada 

pelo mercado ao preço de 

R$74.275

Spread de INDG18 no pregão de 21.12.2017 às 09h10min02s886ms

Situação B: oferta não agressora (detalhe do gráfico)

Conclusão:

A reação de investidores à informação pública (market data) não é irregular e não

caracteriza front running. Portanto, a percepção não é adequada

Hora Terminal Cliente Qtde Preço Preço Qtde Cliente Terminal Hora

09:07:41.047 COLO0 95603 5      74.265,00 74.280,00 5      60820 DMA1 09:10:00.341

09:09:48.212 COLO1 37968 5      74.260,00 74.280,00 50    5756 GLTR 09:10:02.884

09:00:47.156 COLO0 37786 5      74.260,00 74.285,00 5      96007 COLO0 09:09:58.669

09:09:47.377 COLO1 37968 5      74.255,00 74.285,00 5      37968 COLO1 09:09:58.669

09:09:47.388 COLO0 95601 5      74.255,00 74.285,00 5      37786 COLO0 09:06:58.448

09:09:10.712 COLO0 38852 5      74.250,00 74.290,00 5      37968 COLO1 09:09:56.964

09:09:49.786 COLO0 86789 5      74.250,00 74.290,00 5      37584 COLO0 09:00:47.157

09:07:07.606 COLO0 86788 5      74.245,00 74.290,00 5      86789 COLO0 09:10:02.260

Ofertas de Compra Ofertas de Venda

Hora Terminal Cliente Qtde Preço Preço Qtde Cliente Terminal Hora

09:00:47.156 COLO0 37786 5      74.260,00 74.275,00 5      37968 COLO1 09:10:02.886

09:09:47.377 COLO1 37968 5      74.255,00 74.280,00 5      60820 DMA1 09:10:00.341

09:09:47.388 COLO0 95601 5      74.255,00 74.280,00 50    5756 GLTR 09:10:02.884

09:09:10.712 COLO0 38852 5      74.250,00 74.280,00 5      95601 COLO0 09:00:47.156

09:09:49.786 COLO0 86789 5      74.250,00 74.285,00 5      96007 COLO0 09:09:58.669

09:07:07.606 COLO0 86788 5      74.245,00 74.285,00 5      37968 COLO1 09:09:58.669

09:09:21.194 COLO0 95601 5      74.245,00 74.285,00 5      37786 COLO0 09:06:58.448

09:04:29.828 NELO 74945 5      74.240,00 74.290,00 5      37968 COLO1 09:09:56.964

Ofertas de Compra Ofertas de Venda



40

ANEXOS



41

Resultado da auditoria sobre o cumprimento do Art. 6º 

da ICVM 301 em 2016 – Resumo do Mercado
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1. Motivação do compartilhamento  Integridade do mercado:

a) Demora do mercado para estar conforme com a ICVM 301

b) Sobrecarga de alertas (ineficiência) e insuficiência de análise (qualidade)

c) Intensificar o foco na análise e no registro da conclusão

2. Conteúdo do compartilhamento:

a) Todos os alertas, na visão do Participante, que são utilizados nas investigações

na BSM

3. Fluxo do Compartilhamento:

a) Da BSM para o Participante - envio quinzenal dos alertas na forma de

notificação

b) Do Participante para a BSM - encaminhamento da conclusão da análise sobre

os alertas enviados

Compartilhamento de alertas
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ICVM nº 301/1999 - Incisos II e VII

Inciso II: Ganhos/Perdas entre as mesmas partes.

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 VII: Ganhos/Perdas sem fundamento econômico.

Operações realizadas com finalidade de gerar perda ou ganho para as quais falte,

objetivamente, fundamento econômico.

Premissas para alerta eficiente:

a) Intersecção entre índice de acerto, resultado e concentração de contraparte

(Comunicado Ofício Circular nº 05/2015/CVM/SMI) utilizando todas as operações

realizadas

b) Acumular alertas por Período (identificar sistematicidade), duas vezes por mês: entre o

1º e 15º dia do mês (inclusive) e entre 16º e último dia do mês (inclusive)

c) Identificação do valor atípico e seleção dos casos para análise (seleção dos casos

extremos e eficácia na análise: análise do que é relevante)
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1. Implantação inadequada da ferramenta de monitoração:

a) Parâmetro inativo ou incompleto no sistema

b) Parâmetro no sistema diferente do definido na regra (política)

2. Corte da base de dados:

a) Redução da base de dados via cortes antes de aplicar filtro

b) Exclusão de ativos, clientes. Por exemplo: não avalia derivativos; não avalia custódia;

exclui clientes do conglomerado (acima de qualquer suspeita)

c) Corte de valor. Por exemplo: monitorar operações a partir de R$100 mil no

pressuposto de que o problema de PLD ocorre com uma única operação e com

valores altos ou que isso melhora a eficiência da monitoração e da análise

Motivos da monitoração ausente ou parcial – Diagnóstico 
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3. Indicador não atende ao requisito (indicador não mensura a atipicidade);

a) Requisito de quebra de padrão operacional, volume ou frequência de negócios, mas o

filtro compara volume operado com a capacidade financeira ou compara volume no

período com valor fixo

b) Requisito de quebra de padrão operacional, volume ou frequência de negócios, mas o

filtro mede operações fora do perfil de investimento (suitability). Problemas:

I. Há clientes dispensados de perfil de investimento, logo não são monitorados

II. Há clientes que não possuem perfil de investimento, logo não são monitorados

III. Pode haver quebra de padrão operacional ou de volume dentro do mesmo perfil

c) Requisito de monitoração de seguidos ganhos ou perdas, mas o filtro mede resultado

geral de operações

d) Ganhos ou perdas recorrentes com determinada contraparte, mas o filtro mede

frequência de contraparte, sem avaliar resultado (perda ou ganho) ou o filtro é uma

lista dos negócios diretos

e) Requisito pede ganho ou perda recorrente com contraparte, mas os filtros medem,

isoladamente, resultado de day trade geral e frequência de contraparte, sem associar

ganho ou perda com contrapartes

f) Compara volume operado pelo cliente com valor de renda fixo do segmento do cliente

e não com a situação financeira e patrimonial do cliente

Motivos da monitoração ausente ou parcial – Diagnóstico 
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4. Baixa qualidade dos filtros:

a) Falta de retroação quando o requisito solicita recorrência

b) Avalia resultado individual quando o requisito solicita acumular resultado

(sistematicidade)

5. Falta de acurácia dos indicadores:

a) Filtros muito abrangentes geram excesso de alertas

b) Excesso de alertas em relação à capacidade de análise incentiva uso de critério ad

hoc para análise e produz crescimento de estoque não analisado

c) Baixa otimização da filtragem – pouca ou nenhuma utilização de alertas em série ou

combinação de alertas

6. Alertas não analisados

Motivos da monitoração ausente ou parcial – Diagnóstico 
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7. Análise ineficaz:

a) Falta de critério uniforme de análise, que leva para avaliação ad hoc

b) Interpretação inadequada da norma

c) Ausência de instrumento flexível para aprofundar análise

d) Sobrecarga de alertas para análise

8. Ferramenta de vendors pouco adaptadas para a monitoração de PLD em mercado de

capitais

a) Filtros ineficazes

b) Pouca ou nenhuma otimização de filtragem

c) Configuração com pouca flexibilidade

d) Não é plug and play

Motivos da monitoração ausente ou parcial - Diagnóstico 
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Alerta eficiente

Resultado

Concentração 
de contraparte

Índice de 
acerto

Alerta

t= -15 dias (parametrizável)
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O que a monitoração procura na base de dados?

O alerta tem a premissa de que o money pass precisa ser custo efetivo 

(rapidez e baixo custo de transação). Assim, as transações elegíveis são:

1. Day trade: abertura (vai) e encerramento (vem) de posição no mesmo pregão. Money 

pass é o resultado 

2. Swing trade: abertura (vai) em D0 e encerramento (vem) em D+1. Money pass é o 

primeiro ajuste

Critério de definição da quantidade do money pass:

1. Compra e venda tem a mesma quantidade: utiliza-se a quantidade operada

2. Compra e venda tem quantidades diferentes: utiliza-se a menor quantidade (quantidade 

casada)

3. Apenas uma operação (compra ou venda) entre as partes: não há money pass

Conta A Conta B

A compra de B

A vende para B

Transações que transferem recursos de A para B (money pass ou vai e vem) 

em operações custo efetivas: day trade e swing trade
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Acerto Concentração

Resultado

Todos relacionamentos entre parte e contraparte possíveis:

AB, AC, AD, AE, ..., BA, BC, BD,..., CA, CB, CD,.., DA, DB, DC,...

AB

Como o objetivo da filtragem é selecionar money pass, o alerta precisa

conectar as três dimensões por intermédio do relacionamento de parte e

contraparte

Como relacionar as 3 dimensões de filtragem?

AB ≠ BA A e B podem ter volume total de operações diferente
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Grupo de ativos para cálculo dos indicadores

Segmento Bovespa

1. Opções

2. Ações pertencentes ao Índice Bovespa

3. Ações não pertencentes ao Índice Bovespa

Segmento BM&F

4. Opções

5. Commodities

6. Futuros financeiros
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Filtragem de atipicidade nas três dimensões

O cubo hachurado são os

valores atípicos

A filtragem:

a) não descartou quaisquer 

operações conforme 

requerido pela ICVM301

b) em valor extremo é 

compatível com o princípio 

da supervisão baseada em 

risco (mais atípico)

c) com base no cubo de 

valores extremos produz  

maior acurácia em relação 

ao cubo total

d) com base no cubo de 

valores extremos possibilita 

mais efetividade da 

monitoração e análise

e) otimiza o tempo do analista

(-) Concentração % (+)
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