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01426‑001, insc正也no CNP} sob o n壁22,618.982/0001‑12 I"ABA糾l, vein. perante
esta D. Comiss急o de Valores Mobiliirios ("CVM:I, no contexto do Edital, apresentar

nossa respeitosa manifesta車o em relag5o as quest6es colocadas por esta Comiss5o,

宣｡

INTRODUCÅo

Conforme jま6 de conhecimento desta CVM, a ABAAI 6 uma associa亭ao sem fins

lu関心vos, co雌心血da com a債na賞idade predpua de zelar pelos血teresses e

representar seus associados, todos pessoas fisicas ou jurfdicas autorizadas ao
exerdcio da a屯所dadさへde agente aut6nomo de inves債mento, per孤te os 6rg急os
reg巾adores e demais pa鵬idpantes do mer慣do,

0 objetivo da ABAAu, na qualidade de associa車o de classe, 6 organizar, de forma
independente, os pleitos dos agentes aut6nomos de invest血ento ("AAI")

re庄s廿ados perante a CVM

Ainda, a ABA餌tem por missゑo constr庇r uma linha de

comunica車o direta com o regulador, sem a necessidade de media辞o com as
entidades integrantes do sistema de distribuigao de va獲ores mobiliarios, das quais
os agentes aut6nomos s急o prepostos, de acordo com a regulamentagao em vigor.

A ABAAI 6 formada por sociedades de agentes aut@nomos de investimento dos mais
diversos po鵬es, o que possib王萱iねque suds a心証dades sej袖desenvolⅥd謎

considerando uma relevante gama de preooupa!5es e necessidades de seus
pa競icipantes, os quais apresenねm d龍rentes pe亜s.

Atualmente, a ABAAu conta com 134 sociedades de agentes aut6nomos de
inves廿men仁os como assodados, que r印resenねm aロ調ximadamente 2.000 agentes
aut@nomos de investimento pessoa鯖sica, com cerca de R$ 85 bilh6es de Reais sob

c鵬t6dia das coHetor種s com as qua王s廿aba賞h餌e mais de 200mH clientes, conめme

dados daABÅⅢ de juⅢo de 2019.
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Para a elaborag5o desta manifesta串o, foi formado Grupo de Trabalho, com
participa車o ativa de diversos membros da associa串o, ben como de convidados
n孟○○AA重s, com diferentes especialidades, incluindo exe仁utivos de corretoras e
advogados, para que as questるes trazid尋s peso Edital fbssem discu廿das de forma

pro血nda,瞭cnica, multi‑perspec宙vica e democr細亡a, a量inhando os interesses de
todos os membros da ABAA賞com os主nteresses desta Comiss着o e dos主nvestidores
do mercado nacional. 0 resultado do trabalho deste grupoめi en屯o aprovado pelo
Conse萱ho da ABAA萱, para subm王ss釜o主Ⅴ,S己s.

A ABAA賞parabeniza a inici摘va desta Comiss急o ao abordar assunt〇億〇 relevante de
forma conceitual, demonstrando que a constru串o das regras do nosso mercado 6

feita de foma plural, democratica e intelectualmente honesta, buscando alinhar
nossa legisla車o a realidade pratica do mercado nacionaL
章

Dis.cutir as regras aplicfveis aos AA賞s, neste momento, 6 de profunda relevancia〃 Nao

s6 a atividade tipica dos AA賞s mudou drasticamente nos軸心mos 20 anos, como serま
demonstrado a esta Comiss孟o, como tamb台m o pr6prio mer⊂ado refbrmulou置se em

diversos aspectos. Nos:o mercado de capitals evoluiu, sofisticou‑se, admitiu a
entrada da tecnologia de fbrma maciga○ ○s a心vos dispon子veis multiplicaram輸se, a
poupan9a p互blica passou a ser cada vez mais d王recionada ao mercado de capitals
(embora ainda estejamos longe do ideal), a legisla車o evoluiu, a fiscaliza車o da

regula車o e, da autorregula車o aprimorou‑se e o arcabou!o de precedentes

administrativos e judiciais cresceu, amadurecendo e solidificando seguran
jurまd王ca do mercado e a cul亡ura de compliance, e aper缶i印ando as pr細cas e
controles intemos de todos os seus parti亡ipantes ○

Este processo de ama'aurecimento intensificou‑se nesta心ltima d6cada de foma
exponencial, conjugand○ 0 aumento do両軸co inves亡idor do merぐado de capitals
nacional com a sofistica亭孟o da regulamenta車o de diversos participantes do
mercado, como intermedi急rios, administradores de carteira de valores mobiliarios,
consu賞tores de valores mobiliまrios e analistas de valores mobiliまrios置Considerando

o papel de ex廿ema relev含nda que os AA量s慨vera血na condu亨肴o deste aumento do
p舶1王亡o王nvest王dor, ao atin庄｢ o objetivo primord亜da sua象tiv主dade e realmente
levar os王nvestimentos disponiveis no mercado nadonal para o grande函blico,i
essencial que sua legislagao tamb6m se sofistique. E neste aspecto, a lnstru辞o CVM

497/2011 (̀̀量CVM 497''〕 demanda urgente revis孟o, Basta ver a quantidade e a
relev含ncia das normas que foram editadas por esta Comiss蓋o desde a edi誇o da

I仁VM 497, quant謎mud急型as e melhor王急s争oram王mplementadas, que compreende‑

se que este momento chegou,

No entanto, n呑o devemos associar a sofistica辞o da nossa legisla車o i imposig孟o de
barreiras a entrada para a atividade, ou a cria車o de regras mais rfgidas de controles

internos, coma se sin6nimos fossem. Neste raciocfnio,
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em nosso campo de Ⅵs春o o momento tecnol6gico atual do mercado de capitais
nacional e os regramentos e con廿oles atualmente existentes na cadeia de
prestadores de servi亨o que ligam o investidor pessoa fisica aos valores mobiliarios,
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No Edital, foram trazidos diversos quesitos, que conjugam grandes assuntos
‑̀

comuns. Tendo em vista a rela軍o intrfnseca entre alguns destes quesitos, nossa

manifesta軍o se dar含considerando o que a ABAAI entende como os prlnclpals
t6picos de discussao, quais sejam Exclusividade, Tipo Socie屯rio e S6cios N室o‑AAI e
Transpar合ncia, e em tada t6pico ser急o referenciadas as quest6es que se pretende

responder,

之,

EXC意U§重V重DADE

0 primeiro ponto a ser abordado na presente manifesta串o refere‑se ao regime de

exclusividade atualmente vigente na ICVM 497. Tal panto 6 questionado por esta
Comiss孟o nas perguntas (e) a (I) do Edital, provocando a reflexゑo sobre a

pertin会ncia deste regime e as consequ合ncias de sua altera串o重
章

Da M皿da血やdo Me賞tado

藍mbora o caminho na調ral da discuss蚤o do航m da exdusiⅥdade pare印ser o do
aumento de controles intemos por sociedades de AAls, esta Associa車o entende que
este caminho parte de uma origem incorreta e n急o deve ser tra亨ado ou perseguido

‑ ao memos nao quando analisado apenas pela 6tica da exclusividade.

A origem a qual mos referimos 6 a premissa adotada quando da edi車o da ICVM 497
que,講poca, estava correta. Conforme descrito por esta Comiss蓋o no Edital:
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0 texto acima transcrito menciona situag5es reais do mercado de capitals nacional
de 2010, epo∽ em que a重CVM 497 esねva sendo dis調也da. Naquela台poca, a
ocorr台ncia de procedimentos incompativeis de comp毒.伽ce entre intemediまrios era
efetivamente frequente, a fiscaliza車o dos ANs era mais di鯖cil, e a pr6pria cultura
de complz

a職ce do mercado nacional estava em formag急o. Os processos intemos dos

intermedi餌os existentes a 6poca ainda diferiam drasticamente entre si, por uma

multiplicidade de fatores que induiam o pr6prio estagio de desenvolvimento do
nosso mercado e da tecnologia亜sponive量重

言sねpremissa, na Ⅵs釜o da ABAA賞, jまn着o re偶ete mais o mercado de cap虹ais nadonal.
Passados quase 9 (nove〕 anos das ICVM 497, a an乱ise das estru血ras de con廿oles
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intemos dos intermediarios 6 motivo de orgulho para os participantes do mercado
･ nacional, A evolu軍o da legisla車o e da autorregula車o, tanto da 83 quanto da

ANB量MA un帥mizou com grande pmd全ncia as exig合ncias de con廿oles intemos
aplicまveis aos intermediarios, e os saltos temol6gicos dados pelos sistemas

utilizados pelos intermediarios e pela pr6pria 83 automatizou diversos processos
de exeou串o de ordens e de controles respectivos nas operag5es de renda variavel.

Os sistemas atualmente utilizados pelos intermediirios s5o de dltima gera車o, tanto
na sua rela車o com a 83 quanto na sua rela車o com os AAls. As regras de compliance

dos intermediarios, antes potencialmente incompativeis, hoje seguem padr6es
intemacionais e s肴o exeoutadas atrav6s de canals tecnol6gicos que muitas vezes nao

dependem da inter鮭r台nda humana.

" os sistemas de interface disponibilizados pelos intemediarios aos seus investidores
finais t台rn avangado a passos largos, e a rela車o entre intermediario, AAI e investidor

passou a se dar mad亨amente a廿av台s deねis ambientes tecnol細cos.

E e justamente este己van印temol6gico que a ABAAI t輪z主aten9釜o desねComiss着o
ao se debru亭ar sobre o t6pico da exc看usividade, Em 2010, as premissas da

exclus崩dade esねvam basねnte reladonadas a uma estⅢ珊輪temol6gica e de
con廿oles intemos que ainda apresenねv脚

部versas ine角d台ndas,ね1has e

diverg合ncias. Hoje, em 2019, gragas ao avango da tecnologia, da regulamentagao,

dos par憤dpantes do mer働do, desねpr6p正a CVM e dos inves債dores, esねs
premissas jまn喜o precis尋m mais serem adoねdas〃

丘na esteira desta percep車o, que poderまser comprovada por esta Comiss各o ao

ve五節car os sistemas de con廿oles intemos a調封mente u皿zados pelos
intemed治rios, que全possivel que hoje seja adoねda uma premissa toねImente
inversa para a disouss各o do assunto〃

Hoje, a̲uanto mais intermediarios contratam o AAm. mais supervisionado e
controlado ele 6.

Esta afirmag釜o jまencontra resson含ncia pritica, n着o se trata de tese. Vejamos os AAls

que atuam sem exclusividade, na intermedia串o de cotas de fundos de investimento
e renda fixa banciria, conforme legisla辞o vigente, Embora a cota do fundo de
investimento seja un valor mobiliario que apresente urn menor "risco de oferta

, o

que permitiu que a exclusividade nao se aplicasse a esta deste o inicio, o AAI que
trabalha com diversos intermediarios
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fiscalizag6es, diligencias, questionamentos e supervisao, teonol6gica, virtual e
presencial, dos intermediarios com quem trabalha.
Hoje, nao deveria ser diferente com valores mobiliarios de renda variive量, e este mos

parece o ponto cen廿al da discuss孟○○ Quando da exig台nda da exdus崩dade, a
possibilidade efetiva de fiscaliza串o de urn AAI que atuasse com diversas corretoras

era minada pelo es略gio de amadurecimento dos controles intemos do nosso
mercado, inclusive do ponto de Ⅵs屯tecnol6駆c○○ Hoje, este obsぬぐu量o鵬o existe
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mais, Os sistemas de controles王nternos e de inter魚ce com os dientes e AA置s
atualmente utilizados pelos intermediirios possibilitam de forma simples e

automatica a fiscalizacao dos AAls, independentemente da exclusividade, Com
confirmag5es de ordens automatizadas, processos robustos de ciberseguranga e de
identifica誇o de diehtes, os intermediarios oferecem seguran

ﾖW&6

forma independente a atua車o dos AAls na execu串o de ordens de renda variまvel.

A賞台m de admit主rmos que a tecnologia de compliance a請almente disponivel pelos
intermediirios refor?a a seguranga do mercado na execu車o de ordens, tamb6m
devemos trazer outro reforgo jまexistente para a prote車o dos investidores ao

operarem no mercado de renda variまvel com AAlsこo息to de que todas種s
opera亭6es de renda variまvel s蓋o centralizadas na隣, e que a pr6pria 83, atrav6s
da BSM, e a atual responsまvel pela supervisao, fiscaliza車o e san車o dos AAls,

confome reforgado na.In5tru車o CVM 610/2019.

Temos, assim, uma estrutura de mercado onde todas as opera亭6es de renda vari孟vel

correm junto a 83, comandadas pelos intermediarios. Os intermediarios, por sua
vez, utilizam sistemas de execu車o de ordens junto aos seus investidores e AAls que

conectam‑se com sua relagao de cust6dia junto a 83. A pr6pria 83, que centraliza as
operag6es, 6 responsavel pela supervis孟o e fiscaliza車o tanto dos intermediarios

quanto dos AAls. E os intermediirios, adicionalmente, tamb6m supervisionam e
fiscalizam o? AA賞s atrav6s dos sistemas anteriormente mencionados. S呑o diversas
linhas de de鮭sa,

A ABAAI entende que, no estagio de desenvolvimento atual do mercado, a
exclusividade deixou de ser necessiria, independentemente de quaisquer quest5es
adicionais, pois o motiiro que a trouxe jまn5o existe mais. Hoje, n各o 6 difi'cil fiscalizar,

apurar, controlar, supervisionar e inspecionar o AAI no ambiente de renda variivel,
mesmo que este trabalhe com mais de uma corretora. Com a automatiza車o das
ordens, este obstまculo fbi superad○○

A dificuldade de constata串o de mi‑艇de urn AAI no caso de operag6es cursadas
atrav6s de vまrios intermediまrios n急o 6 uma realidade em urn mercado onde todas
as opera亨6es de renda var治vel s急o realizadas em u皿a血ica bolsa. que tamb怠m tern
responsabilidade de supervis負o, A apura串o de responsabilidades das partes

envolvidas tamb6m nao encontra dificuldades em urn ambiente de alta

sistematizagao e de controles intemos robustos, como 6 o do nosso atual mercado.
As d靖culdades previstas s急o superadas apenas com a ap重ica9蓋o dos sis亡emas e
m6todos que jゑtemos hoje e ser呑o ampliadas continuamente com a evolu車o da

te mologia.
Assim, a vis急o desta ABAAI 6 a de que ji nゑo ha mais quaisquer motivos para a

manuten車o da exclusividade em operag6es de renda variまvel em raz急o de
eventuais dificuldades de controle. A remo串o da exclusividade irゑ, na verdade,
aumentar a supervisao a qual o AAI es屯sujeito pois, ao atuar com diversos
intermediirios, ser釜o diversos os olhos sobre seus materials de divulgac急o, seu
website, a atua車o de seus s6cios e seus limites de atua車o. E, no que se refere as
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opera96es de renda variまvel em si, estas ser急o cursadas em ambientes tecnol6gicos
‑ de alta sofisticagao, e serao liquidadas em ambiente de alta supervisao.
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regime de exclusividàde aumentarまa seguranga dos investidores e aumentarゑa
supervisゑo dos AAls. Neste sentido, a ABAⅢ tamb6m entende que, a exce車o das

sugest6es trazidas mos items 3 e4, abaixo, a mudanga do regime de exclusividade

nao deve trazer qualquer obriga
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ao AAu, pois isso ocorrerまnaturalmente atrav6s de sua mdltipla fiscaliza車o.

Adicionalmente, a ABAAI tamb6m entende que a figura de prepos岬ao pode ser

exercida sem o ob正常t誼o vinc山o de exdusⅣidade. jまque serまpossⅣel dis慣nguir
ao investidor em qual intermediario cada opera串o ocorre ‑ sendo certo que sempre

caberまao investidor deヰdìr qual intemediario utilizar.
¥1

T)

Do Preうu王zoえLivre Conごorr全nぐia

0 regime de exclusⅣidade tern impacto relevante na conco調合nda no mercado de

distribui車o. Conforme descrito no Edital, esta Comiss至o demonstra preooupa車o
com este ponto, jまque a grande concentra串o de AAus em poucos intermedidrios em
raz春o da regra de exclusividade dificulta o acesso de novos intermediarios no
mercado de distribui車o ‑ o que prejudica, por創timo, o investidor final, gestoras

pequenas e m6dias, bancos pequenos e m6dios, empresas que precisam captar
recursos, seja emitindo divida, seja pela abertura de capital.

0 investidor, ao contrario do que ocorre com a renda variavel, n孟o encontra todos

os fundos e opg5es de毒nda fixa em urn thco distribuidor, assim ele pode atrav6s
do seu assessor encon廿ar em ou廿os dist正buidores op亨6es de inves血mento que
melhor atendam主s suas necessid種des,

Podemos creditar a entrada de alguns intermediarios mos dltimos anos a liberdade
de昂s廿ibui事象o de coねs de血ndos e renda縄Ⅹa, ao ponto de temos exemplos de

intermedidrios que somente ap6s terem uma plataforma de fundos e renda fixa
passaram a fazer distribui車o de renda variivel. demonstrando a forga da livre
concorr台ncia dos intermedi証ios, mesmo com as restrig6es atuais,

Conforme acima mencionado, a ABAAI compreende a ado車o do regime de

exclus崩dade qu尋ndo da e坤急o da賞CVM 497, tendo em Ⅵs屯as raz6es廿azidas pela

Comissao a 6poca. No entanto, o mercado de capitals nacional mudou e, hoje, a
ext量usi所dade ac種ba鴫ndo m証s e耗王tos nodvos do que pos虹ivos. ao inter耗正r
na獲iv車e conco富r台ncia dos intemed誼rios｡

Tais efeitos j孟foram debatidos em caso pratico peso Conselho Administrativo de
Defesa Econ6mica ("CADE"), e a concentra車o de mercado

6 inequivoca.

Gostarfamos de reiterar, nesta manifesta車o, nossa percep串o de que hi, sem

d心vidas, prejufzos a concorr
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exclusividade, e que a sua mudanca trarまbeneffcios diretos aos investidores,
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possibilitando aos AAls oferecem valores mobiliarios de diferentes plataformas e

"･ em d龍rentes modali血des de execu串o, bene鯖dando ainda mais os investidores

brasileiros e seu poder de escolha,

Como dito: a ABAA重さ皿tende que a concentra事象o de mercado atualmente existente

no Brasil nao foi resultado direto da adogao da regra de exdusividade na ICVM 497,
mas entende que. a manuten車o deste regime, no status atual do mercado nacional,
d脆culta a liⅥe concorr台nda e a entrada de novos par心cipantes, Neste sentido, a

ÅBAAI solicita a es屯Comiss急o que considere, nes屯audi台ncia p竜blica, para an錨se
desta ques略o, os argumentos trazidos por outros par址ipantes do mercado em
audi台ncias p丘blicas anteriores sobre a重CVM 497, hem como alguns outros materials

sobre o assunto, abaixo elencados:

(i)
i

Os argun?entostrazidos pelo CADE noAto de concentra車o ordinirio

08700.004431/2017‑16, em rela車o as consequ6ncias concorrenciais da

怒声止

ado車o do regime de exclusividade;

(ii)

Manifesta碑o da CECORE/OAB sobre a legalidade do regime de

exclusividade dos AA賞s, de 18 de jane王ro de 2018, na ocas治o d〇日dita賞de

Audi合nda P心blica SDM n聖06/17;

(iii) , Manifesta95o do Sr. Matheus Humberto Migliari Ramalho, na ocasiao
do巳dital de Aud主合n仁王a耽blica SDM n皇06/17, espec描camente no que sき
re缶re ao Parecer Tきcnico n, 24 do CADE,岨mbem no含mbito do ato de
concentra亨春o descr王to no sub‑item 〔i〕, adma.

A mudan!a do regimき'de exclusividade, al6m de permitir maior concorr台ncia no
mercado de capitais na仁ionaL tam胱m tern como bene批io d王ret○ 0 hem ma王or
tutelado por esta comiss釜o: a seguranga do investidor. Ao poder escolher a execu車o
de seus investimentos dentre d碗rentes corretoras, o investidor national que se
relaciona com urn AAI ter台maior poder de escolha e de analise, possibilitando a

compara車o entre os diversos servigos de difeientes intermediarios. 0 valor da
liberdade de escolha 6 incalculまvel, e as consequ6ncias da aus台ncia desta liberdade
s急o visiveis a olhos nus, ao percebermos a jまreferida concentra車o de mercado

atualmente vigente,

Vale reiterar que esta pr6pria Comissao demonstra preocupa串o e uma percep辞o
cir心rgica da situa5:ao atua] do mercado de capitais nacional em suas manifesta

fW0

trazidas no EditaL Neste sentido, 6 necessirio reconhecermos as necessidades
○

′

′○′

atuais de mercado, gem mos prendermos a魚tos hist6ricos que 〕a nao mais
representam a realidade presente. 0 mercado de capitals nadon尋l evolu主u, e a
exdusividade do AAI jまn各o tern mais lugar ou pretexto, pois seus impactos praticos,

hoje, demons廿am‑se mais prejud王cia主s do que ben維cas ao investidor.

Finalmente, vale tamb6m trazer a baila as iniciativas do Banco Central do Brasil em
relag§o ao open banking, Estamos chegando a urn estagio evolutivo onde a conversa
sobre "de quem 6 o cliente''deixa de fazer sentido, jまque este se toma cada vez mais

7/16

賎So鋤Aco鮫圃場閃即櫛的膝S
他ITaNOMas Df mivr§Ti部騨wQ

dono de seus pr6prios dados. Nesta seara, urn cenario regulat6rio que permite o
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Esta opgao deveria:

(i)

admitir a participa蜜o de s6cios n孟o‑AAIs, cuja atua辞o seguma

orienta車o da CVM descrita no Oficio‑Circular nQ 4/2018‑CVM/SMI; T6pico
"Contrata亭ゑo de funcionirios

limites

de

atua亨急o

para

, items 75 a 79. Neste o鯖cio a CVM estabelece

varias

atividades

como

Marketing,

Administrativo/Financeiro, Tecnologia da lnformagao entre outros. Nesta
rela車o de pessoas que tern acesso ao escrit6rio de AAI sugerimos incluir o
s6cio n書○○AAI, onde es亡e seria submetido as mesmas regrasj

(ii)

exigir que a atividade seja exerdda apenas por pessoas credendadas.

com os mesmos requisitos de億anspar台ncia hoje exigidos (como a listagem
dos AAls pessoas鯖sicas vinculadas em websites), mantendo a exigencia de
que todos os crede血ciados que atuem na at崩dade sejam s6cios da sodedade,
mantendo a estr庇ura de responsabiliza車o de s6cios atual.

Conめrme se pode notar, esta Associa亨書o entende que a necessidade de controles

intemos ser急sim necessiria para algumas sociedades de AAls, mas em rela串o a
preocupa串o especffica da atuagao por n各o‑credenciados ‑ e, portanto, nas

sociedades formadas como empresirias. Isso porque, em rela辞o a outros pontos
tfpicos de controles intemos como suitability, cadastro, preven串o e lavagem de
dinheiro, a spciedade de AA重permaneceria sujeita as regras dos intermediarios que
She contratam, e露o de suas prdprias regras,

Com este caminho, teriamos n呑o uma segmentagao de AAI por tamanhos ou por
alcances e tipos de atividades, e sim uma segmenta事象o de AAI apenas por tipos

societarios, sendo as垂?5es:

(i)

A sociedade empresiria de AAls, com s6cios n蓋o AAls, cujas atividades

sejam exerddas apen盈s por credenciados; ou

(ii)

A sociedade simples de AAls, apenas com s6ciosAAls, cujas atividades

sejam exercidas apenas por credenciados,

A ABAA置entende, neste case, que a necessidade de con廿oles intemos em uma
sodedade de AA量るoriunda da necess王dade de controles sobre quem exerce a
atividade, mas n各o de contro看es sobre processos jまmuito hem feitos pelos

intermediarios. Adicionalmente, conforme descrito no item 5 (i), abaixo, a ABAAI
pretende atuar de forma consistente na autorregula車o de AAls, adicionando uma

nova canada de protegao ao mercado e auxiliando as sociedades de AAI na
condu辞o de seus neg6cios de forma 6tica, responsまvel e com os devidos controles

intemos. Desta fbrma, a ABAA霊entende que a nova realidade dos AA量s traria
bene債cios diversos ao mercado, dando livre poder de escolha aos investidores, liⅥe
inici亀亡iva aos AA重s e trazendo, conjuntamente, novas estruturas de con億ole,

Ainda neste conte虻o, a ABAAI entende que. no caso da sodedade de AAI organizada
como sociedade empresiria, esta n孟o demandaria objeto social exclusivo, podendo
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ser a a出所dade dos agentes aut∂nomos de inve抽mento apenas uma das a正vidades
‑ da sociedade, desde que devidamente segregada de outras atividades da mesma
sociedade ‑ do mesmo modo que jまfunciona com todos os outros participantes do

mercado, como administradores fiduciirios, gestores de recursos, consultores de
valores mobiliまrios e a'nalistas de valores mobiliゑrios.

Nesta seara de tratamento do AAI, na sociedade empres誼a, como '̀atividade da
sociedade'', e nao coma "sociedade da atividade'', passaremos ao pr6Ⅹimo t6pico｡

4｡

TRANspAR宜Ncm

･

Nas perguntas (in) a (o), o Edital trata da transpar台ncia de remunera車o. Neste
t6pico, a Associa串o gostaria de tratar o assunto transparencia de foma mais ampla.
提

Nos.termos das sugest6ès apresentadas mos t6picos acima, a ABAAI demonstrou sua
percep串o de que entende que 6 possivel que a noma aplicivel aos AAls seja
Hexibilizada em al糾ns aspectos, sem que isto necessa正amente gere urn anus
operacional ou de controさes intemos a sociedades de AAls, jゑq皿e os controles

a血almente adoねdos pelo mercado jまs善o basねnte robustos,

Neste ponto,

儲

'F

蹤R

&V6

諞V6W"

VR

F庸芳

FR

F

b

relevancia pa,ra o desenvolvimento do mercado, mas a infraestrutura atual dos
intemed清正os e d印os蒔高os cen師js pemi亡e que a a個所dade do AA丁demande
poucos con廿oles intemos言ndependentemente de seu alcance･ Neste sen憤do, a

ABAAI defende que o regime de exdus崩dade pode ser a魚s屯do gem que haja

qualquer reflexo adicional de estrutura de diretorias. No entanto, a ABAAI tamb6m
entende que o valor

da transparencia 6 iniprescindivel, e que quanto mais

廿ansp甜ente, melhor o mer∽do,

Em rela車o ao questionamento desta Comissao no Edital, especificamente sobre a
transparencia de remunera串o do AAI, a ABAAI primeiramente manifesta seu
entendimento e compreensao dos motivos pelos quais associa‑se a remunerag呑o do

A餌a con飢tos de interesse｡ A債nれqualquer加iⅥdade de venda de algo, qualquer

que seja o bern, do ponto de vista pratico, remunera o vendedor no ourto prazo pelo
sucesso da vend尋, e n急o pela felicidade poste正or do cliente ‑ seja o vendedor de

carros, seja a vendedor de roupas, seja o vendedor de valores mobiliarios. No
ent紬to, a felicidade posterior do diente色o verdadeiro ince血ivo do vendedor, pois

全o cliente sa屯s缶ito que re調ma,

AABAAI entende que a proposta de que a remunera串o do AN seja transparente ao
cliente parte da premissa de que, com esta divulga車o, ficaria claro ao cliente caso o

AAI esteja ̀̀empurrando

algum valor mobili缶io de menor qualidade apenas por sua

remunera串o mais alta, E neste aspecto, a ABAAI entende que tal preocupa辞o, se
houver, 6 e deve ser aplicまvel a qualquer elo da cadeia do sistema de distribui車o

de valores mobiliarios, Afinal, o conflito entre ser remunerado pela venda e vender
o que 6 o melhor para o cliente esta presente em quaisquer posi

fW2
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o que indui o intermedi誼o e institui!5es financeiras em geral.
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Neste sentido, a ABAAI concorda que 6, sim, de grande valia a divulgag5o deste tipo

de informa碕o ao investidor. No entanto, a ABAAI entende que a informagao que

deve ser divulgada 6 a da remunera車o total pela distribui車o/intermediagao em
rela9ao a cada transa車o, inclufda ai a remunera車o do intermediario, de forma
global, gem a necessidade de d王scriminar a parcela de cada urn, dado que o AA重n各o
tem liberdade de escolha da sua remunerag§o perante o intermediまrio, pois
geralmen亡e o que se pratica no mercad〇

台

uma tabela apresentada pelo

intermediario com pouco ou nenhum poder de interfer合ncia do AAI.

Desta forma, o investidor poderまter acesso a informa?5o do estimulo que toda a

cadeia de intermedia事象o de un determinado valor mobili缶io esti recebendo pela
transag蓋o, e analisar se o prego que esti sendo pago aos ofertantes esti dentro dos

padr6es que entende ra2oaveis para a remunera車o do ente que intemedia a

tra.nsaGao entre o investidor e o emissor.

岳importante notar que nossa sugestao n呑o se trata da abertura da remuneragao de
todos os pres屯dores de seⅣi9o de uma de亡erminada emiss急o, mas apenas da

remunera串o daqueles prestadores de servigo responsまveis pela venda e
intermedia軍o da respectiva transagao perante o investidor.

Adicionalme,nte, 6 importante reiterar que "a remunera車o do AAI

, quando

discutida por esta CVM, nao agrega qualquer custo adicional ao investidor. Seja
fazendo suas transa?5es com urn AAm ou diretamente com urn intermediario, o
investidor final terまsempre o mesmo unto na aquisigao do ativo, Ao utilizar urn AAし

nao recai qualquer sobretaxa ao investidor. Desta forma, a ABAAm entende que a
relev含ncia do assunto'^se dゑna "remunera車o pela distribuigao" conforme acima
descrito, n急o havendo razao para se tratar apenas e especificamente sobre a

remunera車o dos AAls, jまque estas nao surtem impacto econ6mico adicional ao
inves観dor,

与｡

OUEST6ES AD賞CIONA暮S

A16m dos pontos acima manifestados, a ABAAu tamb6m gostaria de trazer a esta
Comiss孟o algumas re組ex6es adidonais, qua萱s se】amこ

く王)
A ABAA賞

COMPROMISSO DA ABA仙

pretende expandir su務

a心証dades de desenvolver置se come

autorregulador. Neste sentido, a ABAAI elaborou urn C6digo de Etica, de urn
processo de supeⅣis孟o de re鮭正do c6亜go e de procedimentos p皿咄vos pa輪

desvios de conduta para seus associados. A16m disso, a ABAAI pretende criar novos
gmpos de血balho juntoまANCORD, ANBIMA e B3, com a鰯nalidade de es債mular
esforgos conjuntos para a melhoria da autorregula串o aplicまvel as suas atividades.

A ABAA量reitera seu compromisso com o desenvolⅥmento e me皿o血do mer∽do

de capitals nacional, e com a seguranga dos nossos investidores;
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(ii) OP看N暮らESDOAA賞
A ABAAI entende que o Artigo 1聖, Parigrafo 4Q da lnstru車o CVM 592/17 reconhece
a possibilidade de que o AA書se man睦ste sobre uma呂ama diversa de produtos, de

forma consolidada, desde que sejam produtos disponiveis na plataforma do

intermediario ao qual 6 vinculado ‑ resultando, assim, em discuss6es sobre
composig6es de ,valores mobiliarios, e n各o apenas de valores mobiliarios

individua王s. 0 Pa孟graめ6聖do mesmo a巾igo exige que, nestas situa写るes, o AAI deixe
claro que tais informa95es ou recomendag6es n呑o se tratam de consultoria

independente de valores mobiliarios,

Como
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questiona
o AAI sobre investimentos detidos pelo cliente em outras institui!6es nao
'vinculadas ao AAI, por?stabelecer uma necessaria rela辞o de confianga. E nestas
●ノ

こ,.= 1 situ印6es, o AAI se encohtra em situa車o comercial de extrema desvantagem, ia que
n着o pode manifestar qualquer opmlao, prejudicando a rela車o de confianga t6cnica

que o investidor tern com o AAI, Em urn cenirio em que a exdusividade deixa de ser
uma real王dade, a gama de produtos dispon子ve主s p甜a屯is discuss6es Com os亡霊主entes

aumentar台, dando ao AA喜a poss王bilidade de opinar sobre uma variedade ainda
maior de produtos financeiros ‑ sempre com os仇

sc砧

朋ers necessarios sobre sua

atividade n急o se confundir com a consultoria independente de valores mobiliarios.

Neste sentido, a ABAAI entende que tal altera

FR
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possib班dade de emiss室o de inめma写るes e recomenda写るes/opini6es peso AA冒ainda

mais ampla, reconhecendo o impacto natural da retirada da exdusividade e
removendo o obstまculo a relagゑo comercial entre o AAI e o investidor. A sugestao da

ABAAI 6 no sentido de'que, neste novo cenirio, o AAI possa emitir opini6es sobre
quaisquer valores mobiliirios que o investidor lhe questionar, independentemente
do respectivo valor mob班irio ser distribufdo pelo AAI. No entanto, tais opini6es
dever孟o ser sempre acompanhadas do aviso expresso de que n蓋o se tratam de
consultoria independente, e de qual 6 o papel do AAI, Com esta mudanga, a Comiss急o
desataria varios n6s relevantes na atual relac§o dos investidores de varejo com o

mercado de capitals:
‑

0 d6ficit da educa串o financeira que prejudica o investidor de todos os portes,

onde somos procurados par investidores que desconhecem preceitos basicos como
benchmark, CD量, taxa de juros, ganho real. vo量atilidade, etc,

‑ A di任culdade que o investidor tern de compreender os motivos pelos quais os AA重s

nao podem responder a algumas perguntas que o investidor faz, quando o gerente
do banco n5o tern qualquer limita車o. E neste sentido, 6 mister reconhecer que a
qualifica車o exigida dos AAls dまsuporte t6cnico mais do que suficiente para este

nivel de presta車o de informag6es.

Vale notar que esta suges亡各o n急o pretende permitir ao AAI qualquer atividade

d挽rente das que hoje lhe s孟o permitidas葵Suas a亡iv王dades permaneceriam as

mesmas, mas suas recomendag6es poderiam ser emitidas sobre valores mobiliarios
血ra de sua rede de distribui碕o, desde que apenas quando solicitadas pelo
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investidor e acompanhadas de aviso expresso. Adotando as cautelas necessarias,
‑

esta permissao refor?aria rela車o de confianga entre investidor e AAl e estimularま

o cresdmento do nosso mercado de capitals.

〔輔) T弧NS下ER宜Nc重A D話AT量vos ENTRE重NTERMED血ⅢOs E叩NDOs

ESPE｣HO

A ABAAI sugere que esta Comissao analise possibilidades regulat6rias que impegam
praticas prejudiciais aos investidores em casos de transfer台ncias de cust6dia de

valores mobiliirios entre intermediまrios (informalmente chamado de

"portabilidade"). Atualmente, as exigencias de documentos e informag6es quando

do cadastro de urn investidor s盃o in債ni屯mente menores do que as exig合ndas feitas
ao mesmo investidor quando este solici屯a transねr台ncia de cust6dia de seus ativos

para outro intermediarid. De forma simplista: sao oferecidas muitas facilidades
章

cadas廿鼠is quando se "鴻nha''o diente, mas se霊mpoe muitos obstまculos para n呑o

perde‑lo. Existem situa!5es em que apenas uma foto da carteira de identidade basta
para realizar o cadastro, mas
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autenticidade em car亡6rio para que o ativo seja trans鰹rido para um己conta de

mesma titularidade em outro intermediario. N喜o hi, nas boas praticas, qualquer
classifica車o de risco que justifique essa varia車o de seguranga de procedimento,

A ABAAI ent,ende que os detalhes das regras de cadastro e preven誇o a lavagem de

dinheiro das institui96es s5o definidas por elas pr6prias, e nao caberia a CVM impor
urn procedimento minim○ ○u m㌫imo para prevenir este tipo de conduta, No
entanto, a ABAAI entende que esta Comiss看o poderia vedar, na lnstrugao CVM

505/2011, que intermediarios adotem procedimentos cadastrais/documentais
para transfer6ncia de'̀^cust6dia que sejam mais onerosos do que o processo de
cadastro inicial, excetuados os casos de cadastros desatualizados e opera誇es

suspeitas conforme definido na legisla軍o aplicfvel de lavagem de dinheiro.
Alinhando as exig台ndas mos dois procedimentos 〔c尋dastro initial e trans耗r合nda〕,
os intermediirios poder釜o tomar as medidas adequadas para equilibrar seus

interesses comerciais com sua protegao legal,
Ad王cionalmente, a ABAAI man崩sta sua preocupa車o com o n王vel de transpar合ncia
atualmente dado aos investidores em rela車o as restri?6es de fundos de

investimento destinados a clientes de urn intermediario especffico. Quando da
mudanga de intermediirio, muitos investidores ten sido comercialmente for亭ados
a resgatar suas posう!5es ‑ sendo certo que n5o ha qualqu,er regra que force o resgate
de urn investid〇㌦ a n急o ser em cases espec錨c○s de res富ates compuls6rios｡ Neste
sentido, a ABAA量recomenda a esta Comiss肴o que exi】a, no case de ･胤ndos espelho'',

a divulga碑o aos investidores sobre eventuais consequ台ncias da troca de

intermed治rio.

(竃可

R藍DU事Åo DO VALOR DA TAXA DE F重SCA重賞ZACÅo

A ABAAI entende as restri
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discussゑo sobre taxas de fiscaliza串o. Entretanto, a ABAAI tern como inten5:昌o, nesta
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manifesta亨ao, trazer seu diagn6stico completo em rela串o as quest6es legais que
‑ hoje afetam a atividade de AAr, E a incid合ncia da Taxa de Fiscaliza車o, da forma como
6 hoje, tern interfer全ncia direta em seus negoclos, e mostra uma rela車o de extrema

assimetria quando comparada a outras atividades reguladas.

Neste aspecto, os ndmeros falam par si s6. A ABAm ten 134 escrit6rios de afiliados
e nestes escrit6rios trabalham cerca de 2.000 AAls. Podemos, assim, considerar uma
mきdia de 1与AⅢs por esc正t餌○○

Se multiplicarmos 15 AAls por R$ 634,63 (taxa CVM individual) e somarmos com
R$1.269,25 (taxa CVM da empresa), cheganos a R$ 10.788,70, que 6 a m6dia que urn

escrit6rio de AAI afiliado a ABAAI paga por trimestre para a CVM.
ty os maiores bancos do Br早sil, por suavez, pagam a CVM uma Taxa de Fiscaliza車o de

∴ R$12.692,57. 0 AAI m6dfo, com 15 s6cios, arca com urn ousto de taxa de fiscaliza
que chega a quase 85% (oitenta e cinco por cento) do valor pago par uma institui碑o

角nancei輪de g輪nde po巾e!

Se considerarmos os grandes escrit6rios de相Ns, como aqueles com mais de
100 (Gem) s6cios, este tern o clever de pagar急CVM, t正mes血血mente,

R$64,732,25, Por ou廿o霊盈do, os重くdnco〕血a王ores bancos do B輪si賞. somados.

pagam主CV叩R$健｡462,8曇pelo血es血o pe正odo. Ou seja, um心血co esc血t6血o
de AAI contribui mats a CVM do que os 5 maiores bancos do pats, H台algo de

muito e鵬do nisso｡

A ABAAI entende que 6 compet6ncia do Minist6rio da Economia alterar estes
valores. Neste aspecto, aへABAAI solicita a esta CVM que auxilie o AAI a reduzir este

custo sensivelmente. Tendo em vista as peouliaridades regulat6rias da atividade,
plenamente compreensivel que o AAI pessoa鯖sica tenha sua Taxa de Fiscaliza車o
sensivelmente reduzida em compara車o a outros agentes de mercado,

(Ⅴ〕

REOU萱S萱TOS DE ⊂REDENC量AMENTO

A ABAAI sugere a esta CVM que traga, al6m da admiss5o em exames de entidades
credenciadoras, a altemativa de credenciamento do AAI pessoa鯖sica atrav6s da
comprova車o de experi台ncia na atividade, somada a conclus着o do ensino superior,

Assim como台possfvel ao admin王s廿ador de car博王輪s e ao consultor de valores

mobiliarios, a preva嘩o em exame de certifica串o deve ser uma op舜o de
credenciamento ao AAm, mas n急o sua dnica via. A comprova軍o de experi台ncia na
distribui串o de valores mobiliarios, quando somada a exig合ncia de curso superior,

ねmb台m deve ser considerado血mato v紬do para o ∬edenciamen亡o do AA重
individual, Vale notar que, sem tat possibilidade, a experi台ncia na area de

d与紺ib面婦o ac袖a n諦te融o qualq鵬r valor para鎌屯Comissao para倍鵬de
credendamento em qualquer a互vidade, 0 valor da expe五台nda, m竜也s vezes, excede
em muito o valor da capacidade de aprova串o em un exame, Desta forma, a cna亭ao

desta via altemativa certamente traria beneficios adicionais a inddstria, trazendo o
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圏謹圏園
c正vo desねComissaoまs comprovadas expe五台ndas daqueles que a請am no mercad〇

･･ nadon封膝tempos,

Outro ponto sensivel e importante de observar 6 a obrigatoriedade do recertifica串o
peri6d王ca do AA量, a ABAⅢ entende que o born pro角ssioml deve es屯r sempre se
qualificando, por6m 6 contra a exig台ncia que ele fa印uma prova a cada 5 anos para

seguir atuando, ji, que isto onera ainda mais a atividade de AAu, aumentando os
Ⅲs同s de obseⅣ含nda e n着o oco町e com nenhuma ou廿a pro角ss吾o, como gestor de
ca忙eira, con軸1t〇㌦ medico ou advogad○○

(Ⅵ〕 OUAHFICACÅo DO量NVEST量DOR
タOu廿o assunto que a ABA餌entende que merece amplo debate台aque量e reladonado
a qualifica車o do investidor nacional. A atual metodologia de classifica車o de

‑ investidores, trazendo requisitos objetivos relacionados aos volumes financeiros
que estes鵬m ap獲icados no mercado 〔qu血i角cados e pro角ssionais〕, muiねs vezes

restringe investid調es plenamente capacita如s de r鴇lizar弛v鐙ti卿軸tps q鵬

desejam em raz5o de sua capacidade financeira,

Conforme a pr6pria lnstru車o CVM 539 disp5e ao exigir o拙融bl

l]

少, mats

impo鵬nte que a capaddade債nancei輪do inves債dor色a sua capaddade de

entendimento dos valores mobiliarios que esti transacionando.

Neste sentido, a ABAAI entende que tambem 6 momento oportuno para se rediscutir
a objetividade dos crit6rios financeiros apliciveis a qualificagao do investidor
nacional. Com a maturidade da ado車o de urn processo robusto de糊i

亡ab親

ty, os

血ves債dores nadonais deve正am ter a liⅥe escolha dos inves畦mentos que lhe
a廿aem, confome seus pe軸s de正sco eぐonhecimento ‑ e n孟o confbrme sua

capacidade債nanceira｡ Por isso, a ABAA重sugere a esねCVM que considere a
possibilidade de se aferir a qualifica車o do investidor atrav6s do processo de

s諦如掘i切cone億:ando n各o apenas seu pe血1 de･血sco, mas seu conhedmento de
mer∽do, aos produtos que lhe s急o disponiveis.

Desta forma, a qualifica車o do investidor como qualificado ou profissional poderia
se dar atrav6s dos m6todos jまatualmente utilizados (como a aprova辞o em exames

e a capacidade financeira), acrescidos da possibilidade de aferigao destas condig5es
Ⅵa processo de s両軸bil砂, acompanhado dos deⅥdos con廿oles e disclai朋e購
necessarios para que o investidor compreenda os reflexos de tal qualifica串o. A
ABAAI entende que tal procedimento 6 plenamente factivel, j台que a necessidade do
swr

t抽r

Jr

少ji 6 uma realidade de mercado, e seria uma oportunidade de extrema

conveniencia t6cnica e comercial para a aferi辞o de qualificagao.

(Ⅵ王)萱NVESTIMENTO§量NTERNACIONA重S
言m urn mercado de capiねis so航s加ado e com inves龍dores engajados, a
diversifica車o de investimentos em diferentes pafses e moedas toma‑se lugar
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