
121.06.2018

9ª Reunião da Câmara Consultiva de Mercado



2

Pauta

1. Supervisão de operações de mesmo comitente (OMC) em leilão que deslocam 

demanda

2. Cadastro Simplificado de Investidor Não Residente - INR: Objetivo,   Escopo e 

Resultado do Trabalho da BSM; e 

3. Otimização dos alertas compartilhados – PLD, Layering e Spoofing.
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1. Supervisão de Operações de Mesmo Comitente (OMC) em 

leilão que deslocam demanda
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Operações de mesmo comitente (OMC) intencionais 

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

procedimento para tratamento de OMC:

“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.”

“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”)”

OMC intencional é irregular, pois cria condições artificiais de mercado
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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, que faziam parte da quantidade teórica do leilão, 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 equitativas.

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

• PAD 046/2013 [Infração ICVM 8/79 (a) e ao Regulamento de Operações 

Bovespa]

• PAD 013/2015 [Infração ICVM 8/79 (a) e ao Regulamento de Operações 

Bovespa]

• PAD 026/2015 [Infração ICVM 8/79 (a) e ao Regulamento de Operações 

Bovespa]

• PAD 008/2016 [Infração ICVM 8/79 (a)] e ao Regulamento de Operações 

Bovespa]

• PAD 033/2016 [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, haverá imprevisibilidade no 

fluxo de caixa. Por isso, há a OMC.

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 e todos pontos de consenso foram acatados e incorporados na 

norma.

Em 18.12.2017 a norma sobre cancelamento de ofertas com erro em 

leilão entra em vigor
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Limites para cancelamento

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

027/2017-DO de 05.12.2017, amplamente discutido com o mercado,

possibilita o cancelamento em condições especificas:

A regra permite o cancelamento de erros que criam oscilação de

preço ou que tenham volumes financeiros elevados, nas demais

condições o erro deve ser absorvido pelo responsável para limitar a

interrupção do pregão

Ativos Volume R$mil Osc % Preço ou b.p. Qtde Contratos

Ações do Ibovespa 1.000                                    5% N/A

Ações do Ibrx-100 250 10% N/A

Demais ativos 100 N/A N/A

Opções ações 100 30% N/A

Futuro de DI * N/A +/-9b.p. 1.000                                    

Futuro de Dólar * N/A 1,75% 500

Futuro de Ibovespa * N/A 1,00% 200

* Para contratos futuros as condições se alteram de acordo com vencimento 

Tabela disponível no site da B3: Regulação | Regulamentos e Manuais | Operações | Parâmetros

http://www.bmfbovespa.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8AA8D0976075EB9901607A7B8A694864
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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.

Período de supervisão: 18.12.2017 e 28.02.2018
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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 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.



15

Evolução de ocorrência de OMC: março/2017 a maio/2018

1º avaliação 2º avaliação
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OMC OMC explicadas Nº Corretora

Nos meses de abril/2018 e maio/2018 foram realizados na B3 48.565 leilões que 

resultaram em 820.871 operações e 2.669 foram OMC intencionais (0,33%)
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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.

3. Caso V.Sa. possua conclusão diferente da BSM a respeito das OMC 

notificadas, solicitamos que apresente os elementos da análise no 

prazo de 10 dias úteis.
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2ª Avaliação: OMC realizadas em leilão entre 01.04.2018 e 

30.05.2018

9.865 OMC em 

leilão

Diretos

7.447

Prejudicou mercado

6.037

Conhecimento prévio 

OMC 2.669

Sem conhecimento 

prévio OMC 3.368

Não prejudicou mercado

1.410

Conhecimento prévio 

OMC 551

Sem conhecimento 

prévio OMC 859

Não Diretos

2.418

Mesa*

195

DMA**

2.474

Total de 39 participantes com irregularidades

1° Critério 2° Critério 3° Critério

* Realizadas por intermédio de 31 Participantes

** Realizadas por intermédio de 29 Participantes
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9 Participantes 

representam 

87% das OMC

Dos 78 Participantes, 39 estão em desacordo com o ofício.

Distribuição de OMC por Participante –01.04.2018  a 30.05.2018 
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Comparação das OMC por período
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Formas de tratar erro em leilão

1. Não participa do preço teórico Participante cancela via sistema de 

negociação;

2. Participa do preço teórico Participante solicita cancelamento para B3:

➢ Atende os critérios (B3 cancela);

➢ Não atende os critérios (não pode ser cancelada)

3. Participante leva para conta erro a operação:

➢ Operação leilão abertura ou período regular zera a mercado ao 

longo do pregão;

➢ Operação no leilão de fechamento:

➢ Ações pode ser zeradas no after-market

➢ Derivativos e futuros zerados na abertura do pregão seguinte
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Diligência esperada –OMC via mesa operações

1ª avaliação
(dez/17 a fev/18)

2ª avaliação
(abril/18 e maio/18)

3ª avaliação
(junho/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 e maio/18)

3ª avaliação

(junho/18)

4ª avaliação

(julho/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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Critérios para Simulações do resultado financeiro da zeragem do 

erro em mercado

Para análise das simulações de reversão dos casos de OMC, foram capturadas as seguintes estatísticas de 

cada instrumento:

• 𝒑𝒎𝒆𝒅: preço médio ponderado dos negócios do instrumento a partir do momento do OMC até o final do 

pregão

• 𝒑𝒎𝒊𝒏: preço mínimo dos negócios do instrumento a partir do momento do OMC até o final do pregão

• 𝒑𝒎𝒂𝒙: preço máximo dos negócios do instrumento a partir do momento do OMC até o final do pregão

• 𝒑𝒐𝒎𝒄: preço da OMC

Sendo assim:

• Diferença simulada dado o preço médio: 𝑫𝒎𝒆𝒅 = 𝑭𝒊𝒏𝒑𝒎𝒆𝒅
− 𝑭𝒊𝒏𝒑𝒐𝒎𝒄

• Diferença simulada dado o preço mínimo: 𝑫𝒎𝒊𝒏 = 𝑭𝒊𝒏𝒑𝒎𝒊𝒏
− 𝑭𝒊𝒏𝒑𝒐𝒎𝒄

• Diferença simulada dado o preço máximo: 𝑫𝒎𝒂𝒙 = 𝑭𝒊𝒏𝒑𝒎𝒂𝒙
− 𝑭𝒊𝒏𝒑𝒐𝒎𝒄

A simulação do pior cenário é obtida a partir do 𝐦𝐢𝐧(𝑫𝒎𝒊𝒏, 𝑫𝒎𝒆𝒅, 𝑫𝒎𝒂𝒙).

Obs 1: para o Segmento BM&F,  a medida do 𝐹𝑖𝑛𝑝𝑚𝑒𝑑
, 𝐹𝑖𝑛𝑝𝑚𝑖𝑛

e 𝐹𝑖𝑛𝑝𝑚𝑎𝑥
são obtidas, recalculando-se o 

primeiro ajuste simulado, dados os possíveis preços dos cenários. Para Bovespa, os financeiros simulados 

equivalem ao volume.

Obs 2: em alguns cenários em que o OMC foi realizado no call de fechamento, consideramos o preço de 

abertura do dia seguinte como preço médio ponderado.

Obs 3: neste primeiro estudo, para o Segmento BM&F , as simulações foram realizadas para contratos 

futuros padrão (não foram considerado os produtos estruturados e rolagens).
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Simulação do resultado financeiro da zeragem do erro em mercado
Todas  2.738 OMC supervisionadas de Jan/18 a Mai/18

Bovespa casos %

Abaixo de  -100.000,00 0 0,0%

entre  -50.000,00 e  -100.000,00 2 0,1%

entre  -10.000,00 e  -50.000,00 16 0,6%

entre  -10.000,00 e  -5.000,00 27 1,0%

entre  -5.000,00 e  -2.5000,00 50 1,8%

entre  -2.500,00 e  0.000,00 1.174 42,9%

entre  0.000,00 e  2.500,00 1.331 48,6%

entre  2.500,00 e  5.000,00 70 2,6%

entre  5.000,00 e  10.000,00 33 1,2%

entre  5.000,00 e  50.000,00 28 1,0%

entre  50.000,00 e  100.000,00 4 0,1%

Acima de  100.000,00 3 0,1%

BM&F casos %

Abaixo de  -100.000,00 1 0,3%

entre  -50.000,00 e -100.000,00 0 0,0%

entre  -10.000,00 e -50.000,00 10 2,7%

entre  -10.000,00 e -5.000,00 9 2,5%

entre  -5.000,00 e -2.5000,00 16 4,4%

entre  -2.500,00 e 0.000,00 134 36,7%

entre  0.000,00 e 2.500,00 170 46,6%

entre  2.500,00 e 5.000,00 8 2,2%

entre  5.000,00 e 10.000,00 9 2,5%

entre  5.000,00 e 50.000,00 7 1,9%

entre  50.000,00 e 100.000,00 0 0,0%

Acima de 100.000,00 1 0,3%

Bovespa casos %

Abaixo de  -100.000,00 2 0,1%

entre  -50.000,00 e  -100.000,00 3 0,1%

entre  -10.000,00 e  -50.000,00 46 1,7%

entre  -10.000,00 e  -5.000,00 74 2,7%

entre  -5.000,00 e  -2.5000,00 142 5,2%

entre  -2.500,00 e  0.000,00 1.594 58,2%

entre  0.000,00 e  2.500,00 873 31,9%

entre  2.500,00 e  5.000,00 2 0,1%

entre  5.000,00 e  10.000,00 0 0,0%

entre  5.000,00 e  50.000,00 1 0,0%

entre  50.000,00 e  100.000,00 1 0,0%

Acima de  100.000,00 0 0,0%

BM&F casos %

Abaixo de  -100.000,00 4 1,1%

entre  -50.000,00 e -100.000,00 4 1,1%

entre  -10.000,00 e -50.000,00 32 8,8%

entre  -10.000,00 e -5.000,00 21 5,8%

entre  -5.000,00 e -2.5000,00 19 5,2%

entre  -2.500,00 e 0.000,00 150 41,1%

entre  0.000,00 e 2.500,00 132 36,2%

entre  2.500,00 e 5.000,00 2 0,5%

entre  5.000,00 e 10.000,00 1 0,3%

entre  5.000,00 e 50.000,00 0 0,0%

entre  50.000,00 e 100.000,00 0 0,0%

Acima de 100.000,00 0 0,0%

91,5% 83,3%

90,1% 77,3%

Preço 

médio 

ponderado 

após leilão 

Preço de 

mercado 

no Pior 

Cenário
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2. Cadastro Simplificado de Investidor Não Residente - INR: 

Objetivo,   Escopo e Resultado do Trabalho da BSM
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Investidor não Residente -Objetivo e Escopo

1. Avaliar a exequibilidade do cadastro simplificado de investidores não residentes

(“INR”) e fornecer subsídios para a CVM na revisão da Instrução CVM 301/1999.

2. Solicitamos ao total de 49 Participantes dos mercados administrados pela B3 que

possuem INR informar, em relação a cada um desses INR cadastrados no

Participante, se o cadastro era completo ou simplificado.

3. Com base nas informações enviadas pelos Participantes que possuem INR

cadastrados de forma simplificada, selecionamos amostra de INR que realizaram

operações no período de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018, de acordo com

os seguintes critérios:
a) Clientes que não sejam fundos de investimento;

b) Mesmo cliente cadastrado em diferentes tipos de Participante - ligados a grupo

estrangeiro ou não ligados a grupo estrangeiro (conglomerados nacionais e

independentes).
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Investidor não Residente -Objetivo e Escopo

4. A amostra de INR cadastrados de forma simplificada abrangeu total de 475

contas em 17 Participantes, conforme detalhado abaixo:

Os resultados do levantamento estão descritos a seguir, com exceção de um

Participante, cujas informações estão em tabulação.

Participante Quantidade de contas

A 39

B 39

C 37

D 36

E 34

F 34

G 33

H 33

I 31

J 29

K 29

L 28

M 25

N 25

O 13

P 9

Q 1

Total 475
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Investidor não Residente -Objetivo e Escopo

5. Para a amostra selecionada, solicitamos as seguintes informações:

I. Contrato firmado entre o Participante e a instituição intermediária estrangeira requerido

para o INR cadastrado de forma simplificada;

II. Valor da situação patrimonial ou financeira do INR cadastrado de forma simplificada

fornecido pela instituição intermediária estrangeira e respectiva documentação suporte;

III. Caso o Participante não possua o valor da situação patrimonial ou financeira do INR,

esclarecer quais providências foram adotadas para obtenção da referida informação e

os motivos da ausência de tal informação;

IV. Caso o Participante não possua o valor da situação patrimonial ou financeira do INR,

esclarecer quais os procedimentos e/ou critérios adotados pelo Participante para

monitorar operações do INR cadastrado de forma simplificada e cumprir a obrigação

disposta no inciso I do artigo 6º da Instrução CVM 301/1999.

V. Se o Participante possui ou não a identificação do beneficiário final.

Em caso positivo, esclarecer se tal informação foi fornecida pela instituição

intermediária estrangeira ou por outra fonte. Em caso negativo, esclarecer quais

providências o Participante adotou para obtenção da referida informação e os motivos

da ausência de tal informação.



29

Investidor não Residente -Resultados

I. Contrato firmado entre o Participante e a instituição intermediária

estrangeira

• Do total de 446 contas de INR avaliadas, todos os Participantes enviaram o

contrato firmado com a instituição intermediária estrangeira requerido para o INR

cadastrado de forma simplificada.
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Investidor não Residente -Resultados

II. Valor da situação patrimonial ou financeira do INR

III. Motivos da ausência, se for o caso

Todos os Participantes responderam que solicitaram o valor da situação patrimonial

ou financeira do INR à instituição intermediária estrangeira, que não forneceu a

informação, sob as seguintes justificativas:

Justificativa Número de respostas (Participantes)

Instituição intermediária estrangeira não enviou informação. 6

A situação patrimonial ou financeira do cliente não é informação 

obrigatória na base normativa externa / regulamentação norte-

americana – Customer Identification Programs for Broker-Dealers

(“CIP Rule”).

5

Instituição intermediária estrangeira enviou valor da carteira do 

cliente informado pelo gestor, conforme formulário Regulatory Assets 

Under Management (“RAUM”).

4

Não há obrigatoriedade em norma brasileira. 1

Conflito entre a norma a qual a instituição intermediária estrangeira 

está sujeita em seu país de sede, que estabelece a obrigação de 

sigilo dos dados de seus clientes, e a norma brasileira e refletida no 

contrato, que requer a informação.

1
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Investidor não Residente -Resultados

IV. Monitoramento das operações – Inciso I do artigo 6º da ICVM 301/1999

Procedimento alternativo Número de respostas (Participantes)

Analisa as operações do INR em relação ao seu histórico 

no Participante.
10

Analisa a oscilação de volume de operações do INR no 

Participante em relação ao valor da carteira gerida do 

cliente (“RAUM”) informado pela instituição intermediária 

estrangeira.

4

Monitora o volume operado em relação ao limite 

operacional definido para o INR.
3

Obtém informações do INR por meio de pesquisas públicas. 1
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Investidor não Residente -Resultados

V. Identificação do beneficiário final

Do total de 446 contas de INR cadastradas em 16 Participantes, avaliadas até o

momento:

• 15 Participantes não possuem a identificação do beneficiário final para 444 contas

de INR (*);

• 1 Participante possui a identificação do beneficiário de 1 conta de INR do total de

1 conta avaliada (clientes pessoas naturais com carteira gerida).

(*) Um dos participantes informou que possui identificação do beneficiário final para 2 contas

de INR das 33 contas avaliadas, pois, conforme a avaliação de risco feita pela instituição

intermediária estrangeira, necessitou dessa informação e a obteve via processo próprio

(Conheça seu Cliente). Segundo informação fornecida, os beneficiários finais foram

classificados como “controladores”.
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Investidor não Residente -Resultados

• 15 Participantes não possuem a identificação do beneficiário final para 444 contas

de INR, sob as seguintes justificativas:

Justificativa Número de respostas (Participantes)

O beneficiário final não é informação cadastral obrigatória, de acordo com a 

regulamentação norte-americana. No caso de clientes geridos, a 

responsabilidade pelo “Conheça seu Cliente” é do gestor, que firma reliance 

letter com a instituição intermediária estrangeira.

6

Não há obrigatoriedade em norma brasileira. 3

Instituição intermediária estrangeira não enviou informação. 1

Não possui a informação, mas solicitará para a instituição intermediária 

estrangeira.
1

Devido à forma de constituição do INR, não é viável obter tal informação. Possui 

a informação somente para INR com cadastro completo no Participante.
1

Os clientes são entidades de investimento coletivo (tais como entidades 

governamentais e fundos soberanos), que estão dispensados de prestarem 

informações sobre os beneficiários finais, com base na Instrução Normativa 

RFB nº 1634/2016.

1

Considera o comitente das operações ou o gestor (no caso de clientes geridos) 

como o beneficiário final.
1

Não possui a informação, mas realiza procedimentos de “Conheça seu cliente” 

com base em pesquisas públicas.
1
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Investidor não Residente -Próximos passos sugeridos

1. Algumas respostas demonstram entendimento inadequado das normas. Por isso,

consideramos relevante a emissão de orientação ao mercado sobre cumprimento

da ICVM 301 e da ICVM 505.

2. Considerando as dificuldades apresentadas para a obtenção da informação sobre

o beneficiário final, avaliar a pertinência de tratar tal dificuldade na futura

abordagem baseada em risco para PLDFT que poderá indicar que, nesse caso,

tais investidores sejam classificados como de alto risco e monitorados como tal.

Eventualmente, na hipótese de manutenção da dificuldade, a sua situação de não

indicação do beneficiário final implicará comunicação ao COAF.

3. Na ausência das informações sobre a situação patrimonial ou financeira do INR, o

intermediário poderá monitorar:
a) O inciso I do artigo 6º da ICVM 301 a partir do monitoramento dos incisos III e VI

(análise de mudança do perfil operacional);

b) O inciso I do artigo 6º da ICVM301 por meio de uso de informação alternativa (proxy).

4. Definir, em conjunto com a SMI, a orientação a ser dada aos Participantes,

considerando o resultado da avaliação.
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3. Otimização dos alertas compartilhados – PLD, Layering e 

Spoofing



36

Otimização dos alertas compartilhados

Alertas de PLD

1. A filtragem atual utiliza critério único para todos os investidores. Está em avaliação a 

criação de benchmarks por perfil de negociação dos clientes finais. Com isso, os 

parâmetros serão adequados a cada participante e a consequente redução de falsos 

positivos, conforme resultado dos testes iniciais.

2. Está em avaliação, a correlação entre o tempo de permanência da oferta no livro e o 

propósito de coordenar ofertas para realização de money pass. A filtragem atual não leva 

em consideração o tempo de permanência da oferta antes do negócio que formou o alerta 

de money pass (vai e vem). Entretanto, a avaliação dos resultados produzidos, inclusive 

considerando as respostas dos participantes, mostram que quanto maior o tempo de 

permanência da oferta antes da execução do negócio, maior é a geração de alertas com 

falsos positivos. 

Alertas de Layering/spoofing

1. A filtragem atual utiliza critério de recorrência por investidor para gerar os alertas, ou seja, 

na quinzena os investidores que realizaram mais de 8 ciclos são, em qualquer ativo, 

enviados para análise. Está em avaliação ajustar o critério de recorrência que considere o 

investidor em cada ativo que ele negocia. Após um ano de compartilhamento identificamos 

que os investidores que praticam a irregularidade utilizam a estratégia em ativos 

específicos. 
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Aprimoramento dos alertas compartilhados de PLD

Demanda dos Participantes 

a) Parte dos alertas são operações executadas em outros participantes que 

repassam para o destino ou operam para um PN, de forma que os mesmos 

alegam que não há elementos suficientes para análise.

Aprimoramento: Casos que não serão mais enviados aos Participantes

a) Participante (destino) que liquida atipicidade executada em outro 

participante (origem), mesmo que a especificação ocorra no participante 

destino (onde a liquidação ocorre). 

b) Participante PNP cuja atipicidade de cliente ocorreu no PN.
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Aprimoramento dos alertas compartilhados de PLD

Resultado do aprimoramento 

Com as alterações, na primeira quinzena de maio de 2018 houve redução de 14% dos 

alertas. Na segunda quinzena, houve redução de 17%.

Primeira quinzena

• 3 participantes deixaram de receber alertas (5 alertas no total)

• dos 17 que receberam, 6 participantes deixaram de receber um total de 21 alertas.

• o participante que mais deixou de receber alertas, apresentou redução de 11 alertas 

(69%).

Segunda quinzena

• 3 participantes deixaram de receber alertas (9 alertas no total). 

• dos 18 que receberam, 5 participantes deixaram de receber um total de 25 alertas.

• o participante que mais deixou de receber alertas, apresentou redução de 18 alertas 

(86%).
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