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Quem está aplicando o programa? 

FOCAR TRADE BROKER EDITORA E EDUCAÇÃO EXECUTIVA LTDA,  
Empresa que atua em assessoria e consultoria técnica em planejamento 
estratégico e políticas de investimentos, e grande foco em Capacitação e 
Qualificação Profissional. 
 

O professor Pio Mielo, é o coordenador deste projeto. Empresário, matemático 
e especialista em finanças e planejamento financeiro com análise de ambiente 
macroeconômico. 
 
Mestrando em Educação  
 

 
 

-graduado com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas;  
 

ro em Estratégias e Produtos de Investimentos;  
 

ursos de Matemática Financeira, Administração Financeira, 
Mercado de  Capitais, em diversos Centros de Formação Profissional;  
 

tica e matemática financeira do Colégio Fênix Santa 
Paula/Etapa SP; 
 

reparatórios Anbima CPA 10, CPA 20 e CEA; 
 

Professor Pio de Ensino. (Planeje e Invista no seu 
Objetivo); 
 

Institui o Incentivo à Inclusão da Atividade 
“Educação Financeira  E Cidadania” na Rede Pública de São Caetano do Sul. 
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Consultor, palestrante e educador há 20 anos e com mais de 18.000 (dezoito 
mil) alunos participantes de seus cursos e palestras promovidos pelos mais 
diversos órgãos representantes de classe, em especial junto aos bancários; 
Mestrando em Educação; Autor das Cartilhas “Educação Financeira para 
Jovens” e “Educação Financeira para Mulheres”; Autor de diversos textos e 
artigos sobre finanças publicados; Atua em programas de capacitação 
executiva em finanças e gestão, através de cursos, seminários,  
palestras, eventos e debates, além de consultoria em gestão 
administrativa e financeira. 
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Objetivos da CPA 20 

A CPA–20 é uma importante parte do Programa de Certificação Continuada da ANBIMA 
(Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), resultado de 
um esforço empreendido pela entidade e pelos participantes do mercado para elevar o nível 
de conhecimento dos profissionais e a qualidade do mercado de investimento. 
 
O principal objetivo da CPA-20 é a contínua elevação da capacitação técnica dos 
profissionais que atuam na prospecção e venda de produtos de investimento e na 
manutenção de carteira de investimentos de clientes pessoas físicas ou jurídicas atendidos 
nos segmentos: Varejo Alta Renda, Private, Corporate e Investidores Institucionais. 
 
Essa iniciativa, amparada na Resolução 3.158 do Conselho Monetário Nacional, instituiu um 
processo de aferição do conhecimento dos principais aspectos relacionados à distribuição de 
produtos de investimento. 
 
No exame da CPA-20 o candidato deve demonstrar domínio sobre as principais 
características dos produtos de investimento que são ofertados no mercado financeiro, bem 
como primar pelos padrões éticos de comportamento que devem ser adotados no 
relacionamento com os investidores, de tal forma que os produtos oferecidos satisfaçam aos 
objetivos e necessidades dos clientes atendidos. 
 
A ANBIMA acredita que esse esforço de modernização dos mercados financeiros e de 
capitais e a melhoria no atendimento ao investidor - com a disponibilização, pelos 
profissionais, de informações de melhor qualidade sobre os produtos de investimento, em 
especial, sobre os principais fatores de risco envolvidos - resultará em estímulos à 
concorrência leal, à padronização de procedimentos e à adoção das melhores práticas em 
favor do crescimento dos mercados. O resultado final desse esforço refletirá o estímulo ao 
crescimento da poupança financeira no país, uma das maneiras de favorecer o crescimento 
sustentado da economia brasileira. 
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Certificação Profissional ANBIMA – Série 20  

A CPA-20 se destina a certificar profissionais que desempenham atividades de 
comercialização e distribuição de produtos de investimento diretamente junto aos 
investidores qualificados, bem como aos gerentes de agências que atendam aos 
segmentos private, corporate, investidores institucionais, e a profissionais que 
atendam aos mesmos segmentos em centrais de atendimento. 
 
Caso a instituição seja aderente ao Código de Regulação e Melhores Práticas para 
Fundos de Investimentos os profissionais que atuem em centrais de atendimento 
devem possuir, obrigatoriamente, a CPA- 20. 
 
O profissional vinculado a Instituição Participante poderá se inscrever diretamente 
para os exames a serem ofertados pela ANBIMA. Também poderá se inscrever o 
estudante ou profissional sem vínculo com instituição fiscalizada pelo Banco 
Central (Bacen) ou pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).  
 
Não existe pré-requisito quanto à formação acadêmica. 
 
Dados do Exame: 
 
Aprovação no Exame: Aproveitamento igual ou superior a 70% das questões 
Exame Online 
Número de questões: 60 questões de múltipla escolha com 4 alternativas. 
Duração do exame: 2 horas e 30 minutos 
 
Algumas instituições podem inscrever seus colaboradores através de seu RH.  
Nos casos em que a inscrição deva ser feita pelo próprio aluno, deve-se acessar o 
site http://certificacao.anbid.com.br/home.aspe fazer sua inscrição. 
 
É de grande importância realizar a prova o mais rápido possível após o término do 
curso, uma vez que o conteúdo assimilado ainda estará fresco na memória, 
evitando assim o risco do esquecimento ocasionado pelo tempo! 
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Olá, tudo bem? 

 
Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a você pela confiança depositada 
em nós, ao se matricular em nosso Preparatório. Ao longo dos nossos 
encontros, abordaremos todos os temas e tópicos exigidos pela Anbima 
para a sua prova de certificação. Nenhum assunto exigido em prova 
deixará de ser abordado, e todo esse conteúdo está descrito no índice 
desta apostila. 
 
Nosso preparatório conta ainda com uma série de materiais extras, que 
serão enviados aos emails cadastrados, como as apresentações em slides 
dos módulos, todas as íntegras das leis e códigos complementares que 
fazem parte do conteúdo, um Dicionário de Termos Financeiros, 
totalmente eletrônico e pesquisável, em PDF. 
 
Por fim, aproveitamos para colocar à disposição de vocês, nosso email, 
piomielo@grupofocar.com.br que é o mais rápido e prático canal de 
comunicação para esclarecimento de quaisquer dúvidas que por ventura 
apareçam fora de nossos horários de aulas. 
 
Um abraço, 
Professor Pio Mielo 
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Sistema Financeiro Nacional 

Para sua certificação, a primeira coisa que você precisa entender é: o que é e como funciona o 
Sistema Financeiro Nacional.  
 
Vamos começar conhecendo os principais atores do Sistema Financeiro Nacional, que são as 
Entidades Normativas e as Entidades Executivas. 
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Conselho Monetário Nacional 
 
O CMN é o órgão supremo da Economia, responsável por expedir diretrizes gerais 
para o bom funcionamento do Sistema Financeiro. Ele não é um órgão executivo.  
É de natureza Normativa e Deliberativa. 
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Principais funções do CMN: 

. Normatizar o bom funcionamento da economia; 

. Deliberar a meta para a inflação; 

. Adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia; 

. Regular o valor interno e externo da moeda e o equilíbrio do balanço de pagamentos; 

. Orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras; 

. Propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros; 

. Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras e 

. Coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária e da dívida pública interna e 
externa. 
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Integram o CMN: 

 
 

 

Entidades supervisoras normatizadas pelo CMN: 

Banco Central do Brasil - BACEN 
O Banco Central do Brasil é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da 
Fazenda. Tem por missão assegurar a estabilidade do poder de compra da 
moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente. 
 
Foi criado pela Lei 4.595, de 31 de dezembro 1964 e é composto por: 
. 1 presidente  
. 8 diretores. 
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Atribuições do BACEN: 

. Condução das políticas monetárias, cambial, fiscal, de crédito e de relações 
financeiras com o exterior; 
. Regulação e supervisão do Sistema Financeiro Nacional e 
. Administração do sistema de pagamentos e do meio circulante. 

O BACEN é o banco dos bancos e o banqueiro do  
governo, que controla o orçamento monetário da  
União. Atua  também como Secretaria-Executiva  
do Conselho Monetário Nacional (CMN) e torna  
públicas as Resoluções do CMN. 
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Banco Central do Brasil 

O Bacen é o órgão executor das Políticas: Monetária, Fiscal, Cambial e pelas 
transações correntes, além de ser fiscalizador das decisões do CMN. 
 
Política Monetária é o controle da oferta de moeda na economia. Ou seja, é o 
meio de estabilizar e controlar ao máximo os níveis de dinheiro em circulação 
para garantir a 
liquidez ideal (ou equilíbrio) do sistema econômico do país. 
 
A Política Monetária pode ser do tipo: 
 

Expansionista: quando o Banco Central aumenta a quantidade de dinheiro 
circulando, com o objetivo de aumentar a inflação, ou 
 

Restritiva: quando o Banco Central diminui a quantidade de dinheiro circulando 
para baixar da inflação. 

Inflação é a alta do nível geral de preços na economia.  
Para a economia de um país, é salutar que exista inflação, 
desde que moderada e dentro de níveis de controle. 
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Instrumentos utilizados pelo Bacen: 

. Depósitos Compulsórios: são um percentual retido obrigatoriamente de cada 
captação à vista de recursos das instituições financeiras. 
 

Restritiva, o Bacen aumenta os Depósitos Compulsórios. 
Expansionista, o Bacen reduz os Depósitos Compulsórios. 

 
. Operações de Open Market: são intervenções do Banco Central no mercado 
monetário, comprando ou vendendo Títulos Públicos Federais através do Tesouro 
Nacional. 
 

tica monetária Restritiva, o Bacen coloca títulos à venda. 
Expansionista, o Bacen recompra os títulos. 

 
- Redesconto (de títulos e documentos): regulando o sistema de compensação e 
também de empréstimo emergencial de liquidez às instituições. 
 

Restritiva, o Bacen aumenta o percentual cobrado no 
redesconto. 

Expansionista, o Bacen diminui o percentual cobrado no 
redesconto. 
 
. Taxa de Juros: o Banco Central define a taxa básica de juros SELIC através do 
COPOM, para atender os anseios do Conselho Monetário Nacional. 
 

Restritiva, ele aumenta a Selic. 

Expansionista, ele reduz a taxa. 
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Política Fiscal é a manipulação dos tributos e dos gastos do governo para regular a 
atividade econômica. É usada para neutralizar as tendências à depressão e à inflação. 
 
Podem ser contraídos dois tipos de endividamento: 
. Endividamento Interno: o recurso é captado dentro do país e 
. Endividamento Externo: o recurso de é captado fora do país. 
 
Essas dívidas podem ser: 
. Pública, quando se trata de dívida da união, ou 
. Privada, quando se trata de dívida de entes privados. 
 
Política Cambial é o conjunto de ações e orientações que o Estado dispõe para equilibrar o 
funcionamento da economia através de alterações das taxas de câmbio e do controle das 
operações cambiais. 

Câmbio é o preço das moedas estrangeiras medido 
em moeda nacional. 

O Regime Cambial pode ser: 
. Fixo: quando o Bacen fixa o valor da cotação da moeda estrangeira e as 
operações de compra e venda passam a ser efetuadas por esse valor fixado; 
. Flutuante: em que a cotação da moeda estrangeira passa a depender da 
variação das operações de mercado (compra e/ou venda). 
 
O Regime Cambial Flutuante pode ser ainda: 
. Limpo (puro) - não há intervenção do Bacen 
. Sujo (administrado) - há intervenção do Bacen. O Bacen compra e/ou vende 
moeda, caso necessário, para manter o equilíbrio. 
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. Misto: em que é feito um mix dos regimes fixo e flutuante, sem se deter a nenhum deles, 
especificamente. 
 
Além das Políticas Monetária, Fiscal e Cambial, há também as Transações Correntes, que 
são o resultado de três contas: Balança Comercial, Conta de Serviços e Transferências 
Unilaterais. Vamos entender cada uma delas? 
 
. Balança Comercial (NX): resultado das Exportações menos as Importações. 
. Conta de Serviços: resultado da Saída e/ou Entrada de recursos através de serviços pagos, 
contratados. 
. Transferências Unilaterais: resultado da saída e/ou entrada de recursos através de 
doações. Isto é, quando um cidadão brasileiro residente fora do país, envia dinheiro para cá ou 
quando o cidadão estrangeiro residente aqui, envia dinheiro para o seu país de origem. 

O resultado destas três contas são o superávit (ou déficit) 
das Transações Correntes. 

 Comitê de Políticas Monetárias 
Objetivos do Copom: 

. Implementar a política monetária, 

. Analisar o Relatório de Inflação e 

. Definir a meta da Taxa Selic e seu eventual viés. 
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A taxa de juros fixada na reunião do Copom é a meta para a Taxa Selic, chamada Taxa Selic Meta. 
Esta meta é definida pela taxa média dos financiamentos diários, com lastro em títulos federais, 
apurados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia, o sistema Selic. A meta estipulada vigora pelo 
período entre as reuniões ordinárias do Comitê, que acontecem a cada 45 dias, aproximadamente, e é 
fixa, a menos que seja definida com viés. 

O viés é uma prerrogativa do presidente do Banco 
Central para alterar a meta para a Taxa Selic a 
qualquer momento, entre as reuniões ordinárias. 

Comissão de Valores Mobiliários 
 
A CVM é outra importante entidade executiva e supervisora do Sistema Financeiro. Foi criada em 
07/12/1976 pela Lei 6.385, com o objetivo de fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o 
mercado de valores mobiliários no Brasil. 
 
A CVM é composta por: 
. 01 presidente e 
. 04 diretores. 

          

A CVM zela pelo funcionamento eficiente e pela 
integridade e desenvolvimento do mercado de 
capitais. 
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Responsabilidades da CVM: 
 

. Estimular a formação de poupança e sua aplicação em valores mobiliários; 

. Fixar e implementar as diretrizes e normas do mercado de valores mobiliários 
(IPO, FI, FIC, AÇÕES, etc.);  
. Assegurar o funcionamento eficiente e regular do mercado, normatizando, 
fiscalizando e coordenando; 
. Fiscalizar as companhias abertas, a Bolsa de Valores, os agentes do mercado 
de capitais e os Fundos de Investimento;  
. Proteger os investidores, assegurando rígidos controles; 
. Assegurar o acesso do público a informações tempestivas e de qualidade;  
. Assegurar a lisura nas operações de compra e venda de valores mobiliários e 
. Condenar efetiva e tempestivamente os responsáveis por infrações. 

          

Valores Mobiliários são documentos na forma de créditos 
tomados, emitidos por empresas Sociedades Anônimas ou 
outras entidades, em quantidade, que representam direitos 
e deveres, podendo ser comprados e vendidos. 
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Superintendência de Seguros Privados 
 
A Susep é o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, 
previdência privada aberta, capitalização e resseguro. É uma Autarquia vinculada ao 
Ministério da Fazenda. 

          
a entidade executiva que responde ao Conselho Nacional de 
Seguros Privados, o CNSP, que por sua vez, atua como 
entidade normatizadora. 

Atribuições da Susep: 

. Fiscalizar a constituição, organização, funcionamento e operação das Sociedades Seguradoras, 
de Capitalização, Entidades de Previdência Privada Aberta e Resseguradores;  
. Atuar no sentido de proteger a captação de poupança popular que se efetua através das 
operações de seguro, previdência privada aberta, de capitalização e resseguro;  
. Zelar pela defesa dos interesses dos consumidores dos mercados supervisionados;  
. Promover o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos operacionais a eles vinculados 
para maior eficiência do Sistema Nacional de Seguros Privados e do Sistema Nacional de 
Capitalização;  
. Promover a estabilidade dos mercados sob sua jurisdição, assegurando sua expansão e o 
funcionamento das entidades que neles operem;  
. Zelar pela liquidez e solvência das sociedades que integram o mercado;  
. Disciplinar e acompanhar os investimentos destas entidades, em especial os efetuados em bens 
garantidores de provisões técnicas;  
. Cumprir e fazer cumprir as deliberações do CNSP e exercer as atividades que por ele forem 
delegadas;  
. Além de prover os serviços de Secretaria Executiva do CNSP.  
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Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

A Previc é uma autarquia de natureza especial, tem autonomia administrativa e financeira e 
patrimônio próprio. É vinculada ao Ministério da Fazenda e normatizada pelo CNSP. 

A sede e foro da Previc é no Distrito Federal, mas 
ela atua em todo o território nacional. 

A Previc fiscaliza e supervisiona as atividades das entidades fechadas de previdência 
complementar e de execução das políticas para o regime de previdência complementar operado 
por estas entidades. 
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Principais atribuições da Previc: 

. Fiscalizar as atividades das entidades fechadas de previdência complementar e das suas 
operações e  
. Expedir instruções e estabelecer procedimentos para a aplicação das normas relativas à 
sua área de competência. 
. Autorizar: 
- a constituição e o funcionamento das entidades fechadas de previdência complementar e a 
aplicação dos respectivos estatutos e regulamentos de planos de benefícios; 
- as operações de fusão, cisão, incorporação ou qualquer outra forma de reorganização 
societária, relativas às entidades fechadas de previdência complementar; 
- a celebração de convênios e termos de adesão por patrocinadores e instituidores e as 
retiradas dos patrocinadores e instituidores e 
- as transferências de patrocínio, grupos de participantes e assistidos, planos de benefícios 
e reservas entre entidades fechadas de previdência complementar. 
. Decretar intervenção e liquidação extrajudicial das entidades fechadas de previdência 
complementar e nomear interventor ou liquidante, nos termos da lei; 
. Nomear administrador especial de plano de benefícios específico, podendo atribuir ao 
administrador poderes de intervenção e liquidação extrajudicial, na forma da lei;  
. Promover a mediação e a conciliação entre entidades fechadas de previdência 
complementar e entre as entidades e seus participantes, assistidos, patrocinadores ou 
instituidores, bem como dirimir os litígios que lhe forem submetidos na forma da Lei 9.307, 
de 23 de setembro de 1996. 
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Leitura Obrigatória 

ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais 

O papel da Anbima e quem ela representa: 
A Anbima representa instituições como bancos, gestoras, corretoras, distribuidoras e administradoras. 
Reúne diversas empresas diferentes entre si com o objetivo de reproduzir dentro de casa a pluralidade 
dos mercados. Foi criada em 2009 a partir da união de duas entidades, mas é representante dos 
mercados há quatro décadas. 
 
Como a Anbima atua: 
A atuação da Anbima é organizada em torno de quatro compromissos: representar, autorregular, 
informar e educar. 
 
. Entenda o Compromisso Representar: 
Representar é razão de existir da Anbima, afinal, um mercado forte se faz com instituições sólidas e 
bem representadas. Traz em seu DNA o respeito à pluralidade dos associados e a defesa de seus 
interesses. A força da representação está no diálogo. Mais de 1000 profissionais que trabalham nas 
instituições associadas participam voluntariamente dos comitês, subcomitês e grupos de trabalho. É 
nestes fóruns que nascem as propostas de aprimoramento das normas do mercado e as sugestões 
enviadas aos órgãos reguladores. Estes grupos também elaboram as regras que compõem os códigos 
de autorregulação, propondo boas práticas de negócios. 
 
. Entenda o Compromisso Informar: 
A Anbima é a principal provedora de informações sobre os segmentos de mercado que representa. 
Produz e divulga um conjunto de relatórios, estatísticas, estudos, rankings, referências de preços e de 
índices, além de uma série de ferramentas de consulta que oferece aos associados e ao mercado. 
Acreditamos que a construção de uma base de dados consistente contribui para a transparência e para 
a segurança dos mercados. Consequentemente, ajuda também a fomentar negócios. 
 
. Entenda o Compromisso Autorregular: 
Um mercado forte se faz com regras claras, que reflitam a realidade das instituições e assegurem a 
busca constante pelo aprimoramento. O modelo de autorregulação da Anbima é privado e voluntário, 
baseado em regras criadas pelo mercado, para o mercado e em favor dele. As regras são expressas 
em Códigos de Autorregulação e Melhores Práticas, às quais podem aderir, inclusive, instituições que 
não são associadas ANBIMA. O cumprimento das normas é acompanhado de perto pela equipe 
técnica que supervisiona as instituições, dá orientações de caráter educativo e ajuda na condução de 
processos avaliados pelos conselhos de autorregulação. 
 
. Entenda o Compromisso Educar: 
A Anbima acredita que é possível transformar o mercado por meio da capacitação de seus principais 
agentes: profissionais e investidores. Por isso, suas ações se estendem à certificação e à educação de 
investidores. O programa de certificação capacita os profissionais do mercado para que sejam 
multiplicadores de informações e de boas práticas. A Anbima apoia a educação continuada, afinal, 
o dinamismo dos mercados exige aprimoramentos e atualizações constantes. Na área de educação de 
investidores, apoia estratégias que ampliam o acesso de atuais e futuros investidores a programas 
educacionais, bem como incentiva a produção e a disseminação de conteúdos relevantes para o 
desenvolvimento dos mercados. 
 
 
 
 
 
 



Certificação Profissional ANBIMA CPA 20 

 

 28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visão e Missão da Anbima: 

. Visão: Mercado forte se faz com instituições fortes. 

. Missão: Fortalecer a representação do setor e apoiar a evolução de 
um mercado de capitais capaz de financiar o desenvolvimento 
econômico e social local e influenciar o mercado global. 
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Códigos de Regulação e Melhores Práticas: 
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Para que as Regras Anbima sejam seguidas com relação ao mercado financeiro, 
os profissionais certificados devem: 

. Manter sigilo das informações confidenciais; 

. Não disseminar informações que não correspondam à verdade; 

. Recusar operar com recursos de origem duvidosa; 

. Conhecimento das normas, leis, regulamentos, e também os 
códigos de Regulação Anbima; 
. Manter padrões éticos e conduta ilibada em suas atividades; 
. Manter práticas equitativas. 

Para que as regras Anbima sejam seguidas com relação as instituições 
Participantes, os profissionais financeiros devem: 

. Não opinar em nada que possa trazer risco de imagem a 
si ou à instituição em que trabalha; 
. Não receber valores adicionais que não sejam sabidos 
pela instituição em que trabalha; 
. Informar os bens possuídos que possam sofrer impactos 
com sua atividade profissional; 
. Não emitir opinião sobre produtos de investimentos de 
outras instituições e 
. Não entrar em competição com a instituição em que 
trabalham, participando de atividades afins. 
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Para que as regras Anbima sejam seguidas com relação aos investidores, os 
profissionais certificados devem: 

. Ser objetivos e independentes nos aconselhamentos e 
indicações; 
. Manter postura ética e transparente, quando o interesse do 
cliente for conflituoso ao seu; 
. Deixar claro ao investidor que recebem “comissões” nas 
indicações, se for o caso, e 
. Orientar claramente o investidor, evitando induzi-lo ao erro. 
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Função dos Intermediários e definição de Intermediação 
Financeira 

O papel desempenhado pela intermediação financeira no cenário econômico é fundamental. É por 
meio dos intermediários que se realiza a transferência de recursos dos agentes econômicos 
superavitários para os deficitários. 

          
Agentes superavitários são aqueles que dispõem de 
excesso de recursos e desejam poupá-los para 
posteriormente consumir, ou ainda investir. 

Existem 02 tipos de intermediários financeiros: 
. Monetários: que captam recursos diretamente de agentes superavitários e emprestam 
aos deficitários e 
. Não Monetários: que não captam recursos, mas promovem a migração através da 
intermediação financeira. 

Intermediários 
 
. Bancos Comerciais: são instituições financeiras privadas ou públicas. Seu principal objetivo 
é proporcionar o suprimento oportuno e adequado dos recursos necessários para financiar, 
a curto e médio prazo, o comércio, a indústria, as empresas prestadoras de serviços e as 
pessoas físicas. O banco comercial é um intermediário financeiro monetário. A captação de 
depósitos à vista, livremente movimentáveis, é sua atividade típica. Mas há também os 
depósitos a prazo, conhecidos como CDB, os descontos de títulos, concessão de crédito 
simples em conta corrente, crédito rural, câmbio, captação de depósitos a prazo fixo, obtenção 
de recursos externos, e até mesmo de entidades oficiais para repasse aos clientes, entre 
vários outros serviços, como a cobrança simples de títulos e o comércio internacional. 
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. Bancos de Investimento: são Instituições financeiras privadas especializadas em operações de 
participação societária de caráter temporário (mercado de capitais/ações), de financiamento da 
atividade produtiva para suprimento de capital fixo e de giro, da administração de recursos de 
terceiros e da administração de Fundos de Investimentos. Entre as atividades de um Banco de 
Investimento também estão: Abertura de capital, atuar na subscrição de novas ações de uma 
empresa IPO (Oferta Pública Inicial de ações) e Underwriting (quando o Banco endossa a emissão). 
 
 

Os bancos de investimentos não podem fazer a 
captação de depósitos à vista, nem manter contas 
correntes. Por isso, eles são intermediários financeiros 
não monetários. 

A captação dos recursos dos bancos de investimentos se dá através da emissão de 
CDB, da captação e repasse de recursos de origem interna ou externa, ou ainda, pela 
venda de cotas 
de fundos de investimentos que eles administram. 
 
Os Bancos de Investimento são cada dia mais importantes no Sistema Financeiro por 
conta do crescimento do Mercado de Capitais. 
 
. Bancos múltiplos: são instituições financeiras privadas ou públicas que realizam as 
operações ativas, passivas e acessórias das diversas instituições financeiras, por 
intermédio das seguintes carteiras: comercial, de investimento e/ou de desenvolvimento, 
de crédito imobiliário, de arrendamento mercantil e de crédito, financiamento e 
investimento. O banco múltiplo deve ser constituído com, no mínimo, duas carteiras, 
sendo uma delas, obrigatoriamente, comercial ou de investimento. Ele tem que ser uma 
S/A, sociedade anônima, e tem que ser composto por vários bancos, cada um com sua 
carteira e CNPJ próprios, podendo publicar um balanço único que englobe a todos. 

De acordo com a Resolução do CMN 2.099, de 1994, 
na denominação social de um banco múltiplo deve 
constar a expressão “Banco”. 
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. Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários (CTVMs e DTVMs): são 
instituições financeiras que têm como atividade principal ou acessória a intermediação de 
operações nos mercados regulamentados de valores mobiliários, como é o caso dos mercados 
de bolsa e de balcão (organizado ou não). 
 
Este serviço consiste na execução de ordens de compra e de venda de valores mobiliários para 
seus clientes, mas também podem se incluir entre as atividades por elas oferecidas: 
. A disponibilização de informações de análise de investimentos; 
. A administração de carteiras de valores mobiliários, inclusive fundos de investimentos, e 
. A prestação de serviços de custódia e outras. 
 
Algumas dessas atividades dependem de autorizações específicas. 

A competência da CVM em relação às CTVMs e 
DTVMs está limitada ao que prevê a Lei 6.385/76, 
ou seja, às operações com valores mobiliários. 

Entre os valores mobiliários sujeitos ao regime dessa lei estão incluídos, por exemplo, ações, 
debêntures, e contratos derivativos. Já os títulos públicos não são incluídos. Toda a atividade 
relativa a esses ativos está sujeita à regulamentação e fiscalização do Banco Central do Brasil. 
 
A Instrução CVM 505 estabelece normas e procedimentos a serem observados nas operações 
realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados de valores mobiliários, 
tratando de requisitos mínimos que os intermediários devem observar no relacionamento com 
seus clientes. Quem quiser saber quais são esses requisitos, vale a pena dar uma olhada na 
redação consolidada da instrução 505, no site oficial da CVM, ok? 

Tipos de Investidores: 

 

. Investidores Qualificados: segundo a Instrução CVM 
554/2014, são as pessoas físicas e jurídicas que possuem 
aplicações financeiras em valor igual ou superior a R$ 1 
milhão e que atestem esta condição por escrito. 
. Investidores Profissionais: pessoas físicas e jurídicas que 
possuem aplicações financeiras em valor igual ou superior a 
R$ 10 milhões, e que também atestem esta condição por 
escrito. 
. Investidores Não Residentes (INR’s): pessoas físicas ou 
jurídicas, inclusive fundos ou outras entidades de investimento 

coletivo com residência, sede ou domicílio no exterior e que 
investem no Brasil. 
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. Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPCs): são operadoras de planos de 
benefícios, constituídas na forma de sociedade civil ou fundação, sem fins lucrativos. As EFPCs 
devem ser estruturadas na forma do artigo 35 da Lei Complementar número 109, de 29 de maio de 
2001, e têm o objeto exclusivo de operar planos de benefício de caráter previdenciário, patrocinados 
e/ou instituídos. 
 
As EFPCs podem ser qualificadas de acordo com os planos de benefícios que administram, sendo: 
. De plano comum: quando administram plano ou conjunto de planos acessíveis ao universo de 
participantes, ou 
. De multiplano: quando administram plano ou conjunto de planos para diversos grupos de 
participantes, com independência patrimonial. 
 
 
E de acordo com seus patrocinadores ou instituidores, sendo: 
. Singulares: quando estiverem vinculadas a apenas um patrocinador ou instituidor; ou 
. Multipatrocinadas: quando congregarem mais de um patrocinador ou instituidor. 
 
 
 

A criação de uma EFPC está condicionada à motivação do  
patrocinador ou instituidor em oferecer aos seus empregados  
ou associados planos de benefícios de natureza previdenciária.  
Por isso, elas são acessíveis, exclusivamente, aos servidores ou 
aos empregados dos patrocinadores e aos associados ou 
membros dos instituidores. 

As EFPCs são mantidas pela contribuição dos participantes, dos empregadores 
destes ou de ambos. Os recursos devem ser alocados nos seguintes segmentos: 
 
. Renda Fixa, 
 
. Renda Variável, 
 
. Imóveis, 
 
. Empréstimos e financiamentos. 
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Toda EFPC é um investidor profissional e pode 
cobrar taxa de performance. 

As EFPCs terão as Taxas Selic e DI como referência para renda fixa, e 
Ibovespa, IBRX, entre outros, como referência para renda variável. Também 
podem ter outros índices aprovados pela Previc e pela CVM. 



Certificação Profissional ANBIMA CPA 20 

 

 37 

 



Certificação Profissional ANBIMA CPA 20 

 

 38 

 
 
 

 

Compliance Legal 
 
Compliance Legal significa estar absolutamente em linha com normas, controles internos e 
externos, além de todas as políticas e diretrizes estabelecidas para o seu negócio. É a atividade 
de assegurar que a empresa está cumprindo à risca todas as imposições dos órgãos de 
regulamentação, dentro de todos os padrões exigidos de seu segmento. E isso vale para 
as esferas trabalhista, fiscal, contábil, financeira, ambiental, jurídica, previdenciária, ética, etc. 
 
Não estar em Compliance leva a alguns riscos: 
. Risco de Imagem (Reputação): que é a possibilidade de perdas decorrentes da instituição ter 
seu nome desgastado junto ao mercado ou às autoridades, em razão de publicidade negativa, 
verdadeira ou não. O risco de imagem em uma instituição provoca a diminuição do valor de suas 
ações e também a fuga de clientes. 
. Risco Legal (não cumprimento da Legislação/Regulamentação): pode ser definido como a 
possibilidade de perdas decorrentes de multas, penalidades ou indenizações resultantes de ações 
de órgãos de supervisão e controle, ou perdas decorrentes de decisão desfavorável em processos 
judiciais ou administrativos. Podemos definir como risco legal tudo aquilo que não se enquadra ao 
que a legislação em vigor determina. 
 

Controles Internos 
Os Controles Internos estão definidos na Resolução CMN 2.554/98, Artigo 1 o . 
 
. Chinese Wall: controle interno que evita e afasta o conflito de interesses entre administradores 
de recursos próprios e recursos de terceiros. 
. Política de Segurança da Informação: tem por objetivo possibilitar o gerenciamento da 
segurança em uma organização, estabelecendo regras e padrões para proteção da informação. 
Possibilita manter a confidencialidade, garantir que a informação não seja alterada ou perdida e 
permite que a informação esteja disponível quando for necessário. 
 
Os controles internos devem ser definidos levando em conta as características de cada empresa, 
considerando o que é permitido e o que é proibido. 

Para ser bem-sucedida, a implantação dos controles 
deve partir da diretoria da empresa para os demais 
funcionários (abordagem top- down). Mas, eles 
devem ser divulgados para todos os funcionários da 
organização, de forma a manter a segurança das 
informações. 
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Lavagem de Dinheiro 

Lavagem de Dinheiro significa ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, 
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, 
de infração penal.  
O crime é caracterizado por um conjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam a 
incorporação destes recursos, bens ou valores de origem ilícita na economia de um país, de modo 
transitório ou permanente. É um processo dinâmico que envolve, teoricamente, três fases 
independentes, que podem ocorrer simultaneamente. Vamos entender cada uma destas fases: 
 
Fases da Lavagem de Dinheiro: 
A primeira etapa do processo é a colocação do dinheiro no sistema econômico. Com o objetivo 
de ocultar a origem do dinheiro, o criminoso procura movimentar o recurso em países com regras 
mais permissivas, aqueles que possuem um sistema financeiro liberal. O distanciamento dos 
fundos de sua origem ajuda a evitar uma associação direta deles com o crime.  
A colocação se efetua por meio de depósitos, compra de instrumentos negociáveis ou compra de 
bens.  
Para dificultar a identificação da procedência do dinheiro, os criminosos aplicam técnicas 
sofisticadas e cada vez mais dinâmicas, como o fracionamento dos valores que transitam pelo 
sistema financeiro e a utilização de estabelecimentos comerciais que usualmente trabalham com 
dinheiro em espécie. 
 
Ocultação é a segunda etapa do processo e consiste em dificultar o rastreamento contábil dos 
recursos ilícitos, disfarçando as suas várias movimentações.  
O objetivo é quebrar a cadeia de evidências para evitar a realização de investigações sobre a 
origem do dinheiro. Os criminosos buscam movimentar os recursos de forma eletrônica, 
transferindo os ativos para contas anônimas, de preferência, em países amparados por lei de 
sigilo bancário, realizando depósitos em contas abertas em nome de “laranjas” ou utilizando 
empresas fictícias ou de fachada. 
 
A última etapa é a Integração, quando os ativos são incorporados formalmente ao sistema 
econômico. Depois de ter sido suficientemente movimentado no ciclo de ocultação e o 
dinheiro parece “limpo”, é hora de disponibilizá-lo novamente para os criminosos. Uma vez 
formada a cadeia, torna-se cada vez mais fácil legitimar o dinheiro ilegal. As organizações 
criminosas buscam investir em empreendimentos que facilitem suas atividades podendo tais 
sociedades prestarem serviços entre si. 
 
Agora que já sabemos o que é e como se dá o esquema de Lavagem de Dinheiro, vamos 
conhecer as Leis que dispõem sobre este crime e saber quem está sujeito às penalidades. 
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Conselho de Controle de Atividades Financeiras 

O COAF é o órgão responsável por investigar e punir os indícios de Lavagem de Dinheiro. Tem 
por missão produzir inteligência financeira e promover a proteção dos setores econômicos contra 
a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. 
 
Em 1998, o Brasil aprovou a Lei de Lavagem de Dinheiro, ou Lei 9.613, para dar continuidade a 
compromissos internacionais assumidos a partir da assinatura da Convenção de Viena de 1988. 
 
Essa lei atribuiu às pessoas físicas e jurídicas de diversos setores econômico-financeiros maior 
responsabilidade na identificação de clientes, na manutenção de registros de todas as operações 
e na comunicação de operações suspeitas, sujeitando estas operações suspeitas às penalidades 
administrativas pelo descumprimento das obrigações. 
 
A Circular Bacen 3.461/09 também dispõe sobre este crime. E em 2012, a Lei no 9.613, de 1998, 
foi alterada pela Lei no 12.683, que trouxe importantes avanços para a prevenção e combate à 
lavagem de dinheiro. Vamos conhecer estes avanços: 
 
. Extinção do rol taxativo de crimes antecedentes, admitindo agora como crime antecedente da 
lavagem de dinheiro qualquer infração penal; 
 
. Inclusão das hipóteses de alienação antecipada e outras medidas assecuratórias que garantam 
que os bens não sofram desvalorização ou deterioração; 
 
. Inclusão de novos sujeitos obrigados, como cartórios, profissionais que exerçam atividades de 
assessoria ou consultoria financeira, representantes de atletas e artistas, feiras, entre outros, e 
 
. Aumento do valor máximo da multa para 20 milhões de reais. 
 
Estão sujeitos à Lei e à Regulamentação sobre Lavagem de Dinheiro pessoas físicas ou jurídicas, 
nacionais ou estrangeiras, que operem no Brasil como agentes, dirigentes, procuradoras, 
comissionárias ou que de qualquer forma representem interesses de ente, estrangeiro ou não, e 
que tenham por objetivo: 
 
. A captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional 
ou estrangeira; 
 
. A compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial; 
 
. A custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação ou administração de 
títulos ou valores mobiliários. 
 
Também responde pelo crime quem: 
 
. Converte ativos/recursos ilícitos em lícitos, 
 
. Quem os compra, movimenta, custodia, transfere ou 
 
. Pratica importação ou exportação com dados não condizentes. 
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As Penalidades para quem praticar ou for conivente com a prática de lavagem de dinheiro são: 
de 3 a 10 anos de reclusão e multas que podem chegar ao dobro do valor da operação ilegal, com 
limite em 20 milhões de reais. 
 

Toda operação que envolva individualmente valores acima de 
10 mil reais devem ser reportadas ao COAF, caso sejam 
classificadas suspeitas, e mantidas em registro na instituição. 
Da mesma forma, os depósitos ou retiradas em espécie, ou 
ainda provisionamento de saque, de valor igual ou superior a 
100 mil reais, mesmo que não sejam suspeitas. 

Por este motivo, as instituições financeiras são obrigadas a manter o cadastro completo e 
atualizado de todos os seus clientes e identificar as movimentações financeiras deles, 
confrontando com as informações cadastrais possíveis indícios de operações suspeitas. Esta 
obrigatoriedade é o que conhecemos como Princípio “Conheça seu cliente”, ou Know Your 
Customer. 
 
A manutenção e o atendimento a esse princípio são obrigatórios. Os documentos apresentados 
pelos clientes para atualização cadastral e os registros das transações realizadas devem ser 
guardados por um período de 5 anos. 
 
Agora vamos conhecer algumas práticas ilegais a partir do uso indevido de informação 
privilegiada no mercado financeiro: 
 
Insider trading: é a negociação de valores mobiliários baseada no conhecimento de 
informações relevantes, que ainda não são de conhecimento público, com o objetivo de auferir 
lucro ou vantagem no mercado. 
 
O Front running (ou front runner): acontece quando a única razão para uma determinada 
ordem de compra ou venda é a crença ou certeza de que outras ordens no mesmo sentido estão 
prestes a atingir o mercado. É uma forma de manipulação. 
 
Normas e Padrões Éticos 
O profissional ético do mercado financeiro deve balizar a sua atuação em dois princípios: 
 
. Confidencialidade: manter o mais absoluto nível de confidencialidade e de sigilo de todas as 
informações dos seus clientes, só divulgando em casos de solicitação judicial. 
 
. Evitar conflitos de interesse: se abster de buscar atender aos seus anseios e objetivos 
privados e/ou pessoais, não permitindo em hipótese alguma que esses anseios influenciem a 
indicação. Todo e qualquer conflito deve ser dissipado e divulgado pelo profissional. 
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Código de Distribuição de Produtos de Investimento no Varejo 

 
Propósito e Abrangência (Cap. I) 
 

 
 

I. Atividade de Distribuição de Produtos de Investimento no Varejo: 
oferta de Produtos de Investimento, de forma individual ou coletiva, 
resultando ou não em aplicação de recursos, desempenhadas por 
instituições participantes que atuem na distribuição de produtos de 
investimento para clientes que atendam ao disposto no inciso II 
deste artigo; 

II.         Cliente (“Investidor ou Investidores”): pessoas físicas, não 
atendidas, exclusivamente, pelo segmento de Private Banking de 
Instituição aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores 
Práticas para a Atividade de Private Banking, e pessoas jurídicas 
atendidas pelo segmento Varejo, conforme definição de cada 
instituição, exceto pessoa jurídica de direito público; 

Leitura Obrigatória 

Art. 1 o . O objetivo do presente Código de Regulação e Melhores Práticas para Atividade de 
Distribuição de Produtos de Investimento no Varejo (“Código”) é estabelecer, para as instituições 
participantes abaixo definidas, os parâmetros relativos à atividade de Distribuição de Produtos 
de Investimento no Varejo, com as seguintes finalidades: 
 
I. Manter os mais elevados padrões éticos e consagrar a 
institucionalização das práticas equitativas no mercado;  
 
II. Estimular o adequado funcionamento da atividade de 
Distribuição de Produtos de Investimento no Varejo;  
 
III. Manter transparência no relacionamento com os 
investidores, de acordo com o canal utilizado e as 
características do produto;  
 
IV. Promover a qualificação das instituições e de seus 
profissionais envolvidos na atividade de Distribuição de 
Produtos de Investimento no Varejo; e  
 
V. Comprometer-se com a qualidade da atuação na 
distribuição de produtos e serviços. 
 
 
Para fins de aplicação deste Código, os termos a seguir listados terão as definições que lhes são 
ora atribuídas, independentemente das definições contidas em quaisquer outros documentos, na 
legislação aplicável à atividade ora regulada e/ou nas demais normas estabelecidas pela Anbima: 
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III. Produtos de Investimento: todos os valores mobiliários e ativos 
financeiros regulados pela Comissão de Valores Mobiliários e/ou 
pelo Banco Central do Brasil, respectivamente. Não são 
considerados Produtos de investimentos, para fins deste Código, a 
Caderneta de Poupança e os Fundos de Investimento de 
Previdência Complementar Aberta e Fechada; 

IV. Produtos Automáticos: aqueles que possuem a funcionalidade de 
aplicação e resgate automático, conforme saldo disponível na 
conta corrente do Investidor mantida nas instituições participantes; 

V. Publicidade: toda comunicação que tenha por objeto estratégia 
mercadológica, visando a comercialização de Produtos de 
Investimento, para Investidores ou potenciais Investidores, por 
meio de mídia pública ou disponibilizado em agências, locais 
públicos, mala direta, e-mail marketing, terminais de 
autoatendimento ou quaisquer outros veículos e sítios públicos 
(televisivo, audiovisual, impresso, radiofônico, digital e tecnologias 
que possam surgir); 

VI. Material Técnico: todo material de comunicação elaborado para um 
investidor ou potencial investidor específico com o objetivo de dar 
suporte a uma decisão de investimento. 
 

 
 

I. Adotar práticas que promovam a transparência na relação com o 
Investidor; 

II. Cumprir todas as suas obrigações, devendo empregar, no exercício de 
sua atividade, o cuidado  que toda pessoa prudente e diligente 
costuma dispensar à administração de seus próprios  negócios, 
respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a 
ser cometidas; 

III. Efetuar prévia e criteriosa análise quando contratar serviços de 
terceiros; e 

IV. Evitar práticas que possam vir a prejudicar o mercado de Distribuição 
de Produtos de Investimento no Varejo. 

 

 
I. Estar habilitadas para distribuir Produtos de Investimento, nos termos 

da regulamentação em vigor; 

Princípios Gerais (Cap. II) 
 
As instituições participantes devem observar os seguintes princípios e regras no desempenho da 
Atividade de Distribuição de Produtos de Investimento no Varejo: 

Exigências mínimas (Cap. III) 
 
As instituições participantes, para desempenho da Atividade de Distribuição de 
Produtos de Investimento no Varejo, devem, no mínimo: 
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II. Prestar informações adequadas sobre os Produtos de Investimento, 
buscando atender a padrões mínimos de informações aos 
Investidores, determinados pela legislação, regulação e 
autorregulação aplicáveis, visando esclarecer, no mínimo, os riscos 
relacionados ao investimento; 

III. Adotar procedimentos formais de “conheça seu cliente” (KYC) 
compatíveis com o porte, volume de transações, natureza e 
complexidade dos Produtos de Investimento da instituição participante, 
com o objetivo de contribuir para o aprimoramento das melhores 
práticas que dispõem sobre a prevenção aos crimes de lavagem de 
dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores (PLD), buscando o 
monitoramento contínuo das transações, de modo a identificar aquelas 
que são suspeitas e/ou incompatíveis com o patrimônio e/ou renda do 
Investidor; 

IV. Adotar procedimentos formais que possibilitem verificar a adequação 
dos Produtos de Investimento ao perfil do Investidor (API), nos termos 
do Capítulo VI deste Código; 

V. Indicar profissional (ais) responsável (eis) pela atividade de 
distribuição de Produtos de Investimento no varejo, especificando a 
respectiva área de atuação, a quem incumbirá assegurar a estrita 
observação e aplicação das regras e normas previstas neste Código, 
bem como as políticas internas de cada instituição participante; 

VI. Possuir profissionais de atendimento dedicados à Atividade de 
Distribuição de Produtos de Investimento no Varejo que sejam 
devidamente certificados, conforme disposto no Código ANBIMA de 
Regulação e Melhores Práticas para o Programa de Certificação 
Continuada; 

VII. Possuir política interna de capacitação da equipe envolvida na 
Atividade de Distribuição de Produtos de Investimento no Varejo, que 
preveja, no mínimo: a. Conteúdo do Código de Ética;  b. Conteúdo das 
políticas de investimentos pessoais e de segurança da informação;   
c. Procedimentos aplicados para PLD e para KYC, nos termos do 
inciso III deste artigo;  d. Regras e princípios deste Código, 
especialmente no que se refere aos procedimentos formais de API 
previstos no Capítulo VI, bem como às demais normas aplicadas à 
Atividade de Distribuição de Produtos de Investimento no Varejo; e  e. 
Treinamento contínuo dos seus funcionários (“Programa de 
Treinamento”) e prazo de atualização deste programa. 

VIII. Disponibilizar aos seus funcionários e colaboradores envolvidos na  
Atividade de Distribuição de Produtos de Investimento no Varejo o 
Código de Ética adotado pela instituição participante; 

IX. Disponibilizar aos seus funcionários e colaboradores envolvidos na 
Atividade de Distribuição de Produtos de Investimento no Varejo 
política de investimentos pessoais; 

X. Possuir política de segurança da informação, conforme critérios 
adotados por cada instituição, incluindo, gerenciamento de senhas e 
acessos a redes, sistemas, incluindo canal de relacionamento 
eletrônico com o cliente, tais como, home banking ou e-mail 
criptografado; 
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XI. Possuir documento que contenha a metodologia utilizada para verificar 
os procedimentos de API; e 

XII.  Adotar Plano de Continuidade de negócios, atualizado e 
devidamente documentado. 

 

 
I. Envidar seus melhores esforços no sentido de produzir publicidade ou 

material técnico adequado ao seu público- alvo, minimizando 
incompreensões quanto ao seu conteúdo, e privilegiando informações 
necessárias para a tomada de decisão; 

II. Buscar transparência e clareza das informações, fazendo uso de 
linguagem adequada ao público-alvo, no intuito de embasar a decisão 
do Investidor; 

III. Conter informações alinhadas com a documentação do produto, 
quando for o caso; e 

IV. Zelar para que não haja qualificações injustificadas, superlativos não 
comprovados, opiniões ou previsões para as quais não exista uma 
base técnica, promessa, garantia de resultados futuros ou isenção de 
risco para o Investidor, quando isso não refletir a realidade do produto. 
 

 
Dever de verificar a adequação de perfil do investidor – 

API (Cap. VI) 

 
 

I. Coleta de Informações: descrição detalhada do mecanismo de coleta 
das informações junto ao Investidor para definição de perfil; 

II. Classificação do Perfil: descrição detalhada dos critérios utilizados 
para a classificação de perfil do Investidor; 

III. Classificação dos Produtos de Investimento: descrição detalhada dos 
critérios utilizados para a classificação de cada Produto de 

 

Publicidade e divulgação dos produtos de investimento (Cap. IV) 
 

A divulgação de publicidade e material técnico elaborado pelas instituições participantes deve obedecer 
às disposições da legislação, regulação e autorregulação vigente aplicável a cada produto de 
investimento, podendo o Conselho de Regulação e Melhores Práticas expedir diretrizes específicas 
sobre o tema. As instituições participantes devem, no que diz respeito à publicidade e divulgação de 
material técnico de Produtos de Investimento: 

As instituições participantes deverão adotar procedimentos formais, estabelecidos de acordo 
com critérios próprios, e controles que possibilitem verificar o processo de API, podendo o 
Conselho de Regulação e Melhores Práticas expedir diretrizes específicas sobre o tema. 
As instituições participantes deverão elaborar documento descrevendo seus procedimentos de 
API e metodologia adotada, devendo conter, no mínimo: 



Certificação Profissional ANBIMA CPA 20 

 

 46 

Investimento; 
IV. Comunicação com o Investidor: descrição detalhada dos meios, forma 

e periodicidade de comunicação utilizada entre a Instituição 
participante e o Investidor para: a. Divulgação do seu perfil de risco 
após coleta das informações; e b. Divulgação referente ao 
desenquadramento identificado entre o perfil do Investidor e seus 
investimentos; 

V. Procedimento Operacional: descrição detalhada dos procedimentos 
utilizados para a aferição periódica entre o perfil do Investidor e seus 
investimentos; 

VI. Atualização do Perfil do Investidor: descrição detalhada dos critérios 
utilizados para atualização do perfil do Investidor, incluindo a forma 
como a instituição dará ciência a este de tal atualização. 

VII. Controles Internos: descrição detalhada dos controles/mecanismos 
adotados para o processo de API com o objetivo de assegurar a 
efetividade dos procedimentos estabelecidos pelas instituições 
participantes. 
 

§ 1 º . As regras previstas na presente Instrução são aplicáveis às 
recomendações de produtos ou serviços, direcionadas a clientes específicos, 
realizadas mediante contato pessoal ou com o uso de qualquer meio de 
comunicação, seja sob forma oral, escrita, eletrônica ou pela rede mundial de 
computadores. 

 
§ 2º . As regras previstas na presente Instrução devem ser adotadas para o 
cliente titular da aplicação. As pessoas referidas no art. 1º. devem verificar 
se: 

 
I. o produto, serviço ou operação é adequado aos objetivos 

de investimento do cliente; 
II. a situação financeira do cliente é compatível com o 

produto, serviço ou operação; e 
III. o cliente possui conhecimento necessário para 

compreender os riscos relacionados ao produto, serviço 
ou operação. 

  
§ 1 º .  Para cumprimento do disposto no inciso I, as pessoas referidas no art. 
1º . devem analisar, no mínimo:  
 

I. o período em que o cliente deseja manter o investimento; 
II. as preferências declaradas do cliente quanto à assunção de riscos; e 
III. as finalidades do investimento; 

 
§ 2º . Para cumprimento do disposto no inciso II, as pessoas referidas no art. 
1º. devem analisar, no mínimo: 
 

I. o valor das receitas regulares declaradas pelo cliente; 
II. o valor e os ativos que compõem o patrimônio do cliente; e 
III. a necessidade futura de recursos declarada pelo cliente. 
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§ 3º .  Para cumprimento do disposto no inciso III, as pessoas referidas no 
art. 1º. devem analisar, no mínimo: 
 

I. os tipos de produtos, serviços e operações com os quais o cliente tem 
familiaridade; 

II. a natureza, o volume e a frequência das operações já realizadas pelo 
cliente no mercado de valores mobiliários, bem como o período em 
que tais operações foram realizadas; e 

III. a formação acadêmica e a experiência profissional do cliente. O 
disposto no inciso III do § 3º . não se aplica ao cliente pessoa jurídica. 
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Análise do Perfil do Investidor 

As pessoas habilitadas a atuar como integrantes do sistema de distribuição e os 
consultores de valores mobiliários não podem recomendar produtos, realizar operações 
ou prestar serviços sem que verifiquem sua adequação ao perfil do cliente. 

Os fatores determinantes para adequação dos produtos de investimento às 
necessidades dos investidores são: 
. Objetivo do investidor, que é onde ele pretende chegar com o investimento 
desejado. Esta é a primeira informação a ser solicitada ao investidor. 
. Horizonte de investimento, que é o tempo necessário para se alcançar o 
objetivo proposto. Também pode ser considerado o tempo de disponibilidade, ou 
seja, a liquidez que o investidor tem para investir. 

          

Lembrando que um bom horizonte a ser proposto 
deve considerar a idade do investidor, pois ela pode 
ser um fator de vedação. 
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Risco X Retorno 
 
Como avaliar a capacidade do investidor de assumir riscos, qual o nível de 
risco que ele suporta e qual a sua tolerância ao risco? Para isso, é 
necessário definir o API e adequar produtos condizentes com o risco 
proposto. Se o investidor pretende obter um alto retorno, ele deve estar 
disposto a correr um alto risco também. Da mesma forma, se ele quer baixo 
risco, terá de se contentar com um baixo retorno. 
 
 
Diversificação: vantagens e limites de redução do risco incorrido 
A diversificação minimiza os riscos dos investimentos trazendo cada ativo 
financeiro ao seu risco próprio, evitando que riscos próprios da concentração 
contaminem a carteira de investimentos como um todo. 
 
Pode-se reduzir ao máximo os riscos conjuntamente, mas há sempre que se 
lembrar que cada ativo continuará apresentando seu risco próprio, ok? 
 
 

Heurísticas 
 
Agora, vamos entender como se dá o processo de decisão do investidor, na 
perspectiva das finanças comportamentais, conhecendo as heurísticas. 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
Quando temos uma pergunta difícil para responder surgem as perguntas 
heurísticas, que sempre fornecem uma resposta pronta para cada uma das 
difíceis perguntas-alvo. 

 
 
 
 

Heurísticas são estratégias adotadas pelo nosso 
processo cognitivo para simplificar as tomadas 
de decisão. 
Elas costumam ser estratégias do bem, mas 
também podem nos colocar em maus lençóis. 
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Principais tipos de Heurística 
 
Heurística da Representatividade: Para entender esta heurística, imagine 
um indivíduo muito tímido e retraído, que está sempre pronto a ajudar, porém 
possui pouco interesse nas pessoas e no mundo a sua volta; é tranquilo e 
organizado; tem necessidade de ordem e estrutura e uma paixão por 
detalhes. Podemos supor que este indivíduo é engajado em uma profissão 
específica. Você arriscaria dizer qual seria a profissão dele? Certamente, 
você iria se basear no estereótipo de diversas profissões, como por exemplo, 
físico, matemático, bibliotecário, vendedor, médico ou fazendeiro... 
 
Qual a sua probabilidade de acerto?... Utilizar esta abordagem em 
julgamentos de probabilidade pode conduzir a sérios erros, pois a 
similaridade, ou representatividade, não é influenciada por diversos fatores 
que deveriam afetar julgamentos de 
probabilidade. 
 
 

 
 
 

Não estamos fadados a tomar nossas decisões 
sempre por meio de heurísticas. Temos a capacidade 
de não decidir por meio desse atalho intuitivo. 

          

Em outras palavras, representatividade é 
a tendência em utilizar estereótipos para 
realizar julgamentos. 
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Um exemplo desta heurística no campo das finanças é crer que o 
desempenho brilhante de uma organização no passado é “representativo” de 
um desempenho geral que a empresa continuará a obter no futuro. 

 
Heurística da Disponibilidade: De forma geral, as pessoas julgam a 
frequência ou a probabilidade de um evento pela facilidade com que 
exemplos ocorrem em suas mentes. 
 
Por exemplo, um indivíduo pode calcular a probabilidade de um jovem ter 
problemas cardíacos recordando quantos casos deste tipo já ocorreram com 
seus conhecidos. 

 
A disponibilidade acompanha os seres humanos na vida cotidiana e de 
maneira geral é um método de eficácia relativa na tomada de decisões sobre 
frequência. 

 
Heurística da Ancoragem: Pode-se dizer que a ancoragem é um 
desdobramento da heurística da representatividade. Nela, os indivíduos 
focalizam a atenção sobre uma informação recentemente recebida e a usam 
como referência para fazer uma estimativa ou tomar uma decisão. 

 
A âncora é um valor relevante que está disponível ao tomador de decisão. As 
pessoas fazem estimativas a partir de um valor inicial, que é ajustado para 
produzir a resposta final. A âncora pode ser inserida na formulação do 
problema em questão, ou pode ser resultado de uma análise parcial. 

 
 
 

Vieses 
 
Vieses são uma tendência sistemática de violar alguma forma de 
racionalidade teoricamente predominante. Os vieses acabam distorcendo, ou 
pelo menos limitando, a capacidade de tomarmos decisões racionais. 
 
A lista de vieses cognitivos é extensa. Alguns exemplos são: efeito dotação, 
efeito disposição, status quo, excesso de confiança/otimismo, aversão a 
perdas, entre outros. 

 
. Aversão à perda: Leva o indivíduo a atribuir maior importância às perdas 
do que aos ganhos, induzindo-o frequentemente a correr mais riscos no 
intuito de tentar reparar eventuais prejuízos. 
 
Ela pode fazer o investidor insistir em investimentos sem perspectiva futura 
de melhora, seja pelo medo da dor de realizar prejuízo, seja pela recusa em 
admitir eventuais erros na escolha da aplicação. Outro efeito potencialmente 
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prejudicial desse viés é fazer o investidor liquidar precipitadamente as 
posições lucrativas e ainda promissoras, por receio de perder o que já foi 
ganho. 
 
Um exemplo simples de como esse viés se manifesta é o seguinte: imagine 
que em um jogo de “cara ou coroa”, em que a chance de perder ou ganhar é 
de 50%, alguém proponha a seguinte aposta: se você perder, paga mil reais, 
mas se ganhar recebe mil e quinhentos reais. Se considerarmos apenas o 
ponto de vista do valor esperado, esse é um jogo que vale a pena jogar. 
Porém, alguns experimentos desse tipo mostraram que a maioria das 
pessoas não arriscaria perder mil reais pela idêntica probabilidade de ganhar 
mil e quinhentos. 
 
A fim de evitar este viés, é recomendável que o investidor: 
. Procure se informar e avaliar em que pontos seu comportamento financeiro 
se origina realmente de uma escolha racional ou apenas da tendência natural 
de aversão a perda; 
. Reavalie periodicamente seu portfólio. Para isso, imagine que seus 
investimentos tenham sido transformados em dinheiro e se pergunte em qual 
deles você investiria novamente, sob as condições atuais. Dependendo da 
resposta, pode ser o caso de liquidar alguma posição, mesmo que implique 
em realizar as perdas, partindo para alternativas mais promissoras, a fim de 
recuperar os eventuais prejuízos; 
. Evite conferir cotações com frequência excessiva, especialmente de 
investimentos de longo prazo, pois isso aumenta o grau de ansiedade e pode 
gerar uma falsa necessidade de tomar decisões a cada consulta; 
. Estabeleça uma estratégia de investimentos e tente manter- se nela, 
definindo os limites aceitáveis para prejuízos; 
. Antes de reforçar uma posição perdedora (novas compras destinadas a 
baixar o custo médio de aquisição), avalie se a decisão não surgiu pura e 
simplesmente de um desejo de recuperar ou de evitar prejuízos; 
. Diversifique seus investimentos, pois as aplicações lucrativas podem 
oferecer alívio para o sentimento de perda provocado pelas que derem 
prejuízo; e finalmente, 
. Evite tomar decisões financeiras sob pressão e desconfie de discursos do 
tipo “se não decidir agora, perderá uma oportunidade única”. 
 
. Efeitos de Estruturação: De acordo com essa abordagem, a maneira 
como um problema é estruturado ou a forma como a informação é 
apresentada, exerce um impacto importante no processo decisório. 
 
Por exemplo: Você recebe uma proposta para fazer uma operação no 
mercado de derivativos que te garanta o dobro do valor investido com 80% 
de chance. Qual sua propensão em investir? 
 
E se a proposta anunciasse esse mesmo investimento como algo que lhe 
oferecesse uma probabilidade de 20% de perder todo seu investimento? Qual 
sua nova propensão em investir nesse mesmo ativo? 
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Indicadores Econômicos  
 
Os Indicadores econômicos são modos diferentes de se mensurar a 
movimentação econômica e financeira. Existem indicadores econômicos para 
Inflação, para o Câmbio, Juros, Renda Variável, e vários outros. 
 
. PIB - Produto Interno Bruto: um dos indicadores mais utilizados na 
macroeconomia e tem o objetivo principal de mensurar a atividade econômica 
de uma região. Ele representa a soma, em valores monetários, de todos os 
bens e serviços finais produzidos numa determinada região, durante um 
determinado período. 
 
No cálculo do PIB, consideram-se apenas bens e serviços finais, excluindo 
da conta todos os bens de consumo intermediários, evitando-se assim a 
dupla contagem. 
 
 

 
Fórmula para calcular o PIB: 

 
 
 . IPCA/IBGE: instituído inicialmente com a finalidade de corrigir as 
demonstrações financeiras das companhias abertas. 
 
A população-objetivo do IPCA abrange as famílias com rendimentos mensais 
compreendidos entre um e quarenta salários-mínimos, qualquer que seja a 
fonte de rendimentos, e residentes nas áreas urbanas, o que equivale a 

Consumo + Investimento + Gasto Público + NX (Saldo 
da Balança Comercial = exportações – importações) = 

PIB 
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aproximadamente 90% das famílias brasileiras. 
 
O IPCA/IBGE mede a variação dos custos dos gastos no período do primeiro 
ao último dia de cada mês de referência. Ele é divulgado entre os dias 05 e 
12 do mês seguinte. 

 
 

 
 
 
. IGP-M/FGV: calculado mensalmente pela FGV. O IGP-M/FGV analisa as 
mesmas variações de preços consideradas no IGP- DI/FGV, que são: 
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As variações de preços consideradas pelo IGP-M/FGV se referem ao período 
do dia 21 do mês anterior ao dia 20 do mês de referência e é divulgado no 
final de cada mês de referência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

. Índice de Preços por Atacado (IPA) - tem peso de 60% do 
índice, 
. Índice de Preços ao Consumidor (IPC) - tem peso de 30% 
do índice e 
. Índice Nacional de Custo de Construção (INCC) – tem peso 

de 10% do índice. 

Atualmente o IGP-M é o índice utilizado para balizar os 
aumentos da energia elétrica e dos contratos de alugueis. 
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. Taxa de Câmbio – PTAX: é a média das taxas informadas pelos dealers de 
dólar durante 4 janelas do dia. É a taxa de referência para o valor do Dólar de 
D2, em dois dias úteis. 
As taxas PTAX de compra e de venda correspondem, respectivamente, às 
médias aritméticas das taxas de compra e de venda das consultas realizadas 
diariamente. São feitas quatro consultas de taxas aos dealers de câmbio: 
entre 10h e 10h10; 11h e 11h10; 12h e 12h10 e 13h e 13h10. 
Cada janela de consulta dura 2 minutos e as taxas de câmbio de compra e de 
venda referentes a cada consulta correspondem, respectivamente, às médias 
das cotações de compra e de venda efetivamente fornecidas pelos dealers, 
excluídas, em cada caso, as duas maiores e as duas menores. Normalmente, 
os contratos de derivativos de câmbio são liquidados com base na PTAX 
divulgada para o dia útil anterior. 
 
. Taxa Selic: média de juros que o governo brasileiro paga por empréstimos 
tomados dos bancos. Quando a Selic aumenta, os bancos preferem 
emprestar ao governo, porque paga bem. Já quando a Selic cai, os bancos 
são “empurrados” para emprestar dinheiro ao consumidor e conseguir um 
lucro maior. 
 
. Taxa Selic Meta: taxa de juros fixada na reunião do Copom. 
 
. Taxa Selic Over: taxa média ajustada dos financiamentos diários para 
títulos federais. Para fins de cálculo da taxa, são considerados os 
financiamentos diários relativos às operações registradas e liquidadas no 
próprio Selic e em sistemas operados por câmaras ou prestadores de 
serviços de compensação e de liquidação. 
 
. DI: uma das taxas de juros praticadas nos empréstimos entre instituições 
financeiras. Todos os dias, bancos que ficam com o caixa negativo podem 
recorrer ao mercado interbancário para fazer empréstimos com os bancos 
que têm sobra de caixa. Isso ocorre porque as instituições financeiras não 
podem terminar o dia com caixa negativo. Trata-se de uma medida de 
segurança, para manter o sistema financeiro saudável e estável. 
A taxa DI ou CDI corresponde à média das taxas de juros dos depósitos 
interbancários com prazo de um dia. Ou seja, é a remuneração média paga 
pelos bancos tomadores aos bancos emprestadores. CDI, portanto, é o nome 
do título e também da taxa de juros. 
 
. Taxa Básica Financeira – TBF: o cálculo dessa taxa é feito a partir da 
média das taxas dos CDB’s dos 30 maiores bancos. Para a somatória, 
excluem-se dessa lista as duas maiores e as duas menores taxas, restando 
26 taxas. Porém, a média é calculada dividindo por 30. 
 
. Taxa Referencial: Todos os dias, o Bacen arbitra o chamado “redutor da 
TR”. Esse redutor influencia a TBF e como resultado temos a TR. Logo, a 
base de cálculo é diferente dia a dia. 
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. Taxa de juros nominal: e taxa de juros real. A taxa de juros nominal é 
aquela divulgada pelas instituições financeiras quando você faz um 
investimento ou assume uma dívida sem considerar os efeitos da inflação. 
 
. Taxa de juros real são os juros nominais descontando-se a inflação. 
 
Por exemplo: O banco divulgou que a rentabilidade de um determinado 
investimento foi de 10% de juros no ano. Estes são os juros nominais. A 
inflação no mesmo período foi de 6%. Com estas duas informações podemos 
calcular os juros reais, que são os juros recebidos acima da inflação. A 
fórmula para fazer este cálculo é a Fórmula de Fischer, e ela consiste na 
resolução da seguinte equação: 
 

 
 
 

Exemplo de cálculo: 

 
 
 
 

Juros Nominais: 10% 
Inflação: 6% 
 
Primeiro dividimos 10% e 6% por 100 para encontrar 0,10 e 0,06 e 
depois substituir na fórmula: 
Juros Reais = (1 + 0,10) / (1 + 0,06) – 1 
Juros Reais = (1,10 / 1,06) – 1 
Juros Reais = 1,03773 – 1 
Juros Reais = 0,03773 
 
Agora multiplicamos 0,03773 por 100 para encontrar a taxa: 
Juros Reais = 3,773% 
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Todo investidor busca investimentos que ofereçam ganhos reais, ou seja, 
ganhos acima da inflação. Por isso é importante aprender a descobrir a 
rentabilidade real ou a taxa de juros reais dos seus investimentos. 
De nada adianta ter uma aplicação que rendeu 6% enquanto os preços no 
mesmo período subiram 8%. Neste exemplo, você teria uma rentabilidade 
real negativa de -1,85%. 
 
É por este motivo que a Caderneta de Poupança é um péssimo 
investimento quando a inflação está muito elevada. O dinheiro investido 
perde poder de compra se a rentabilidade real for negativa. 
 
 

 
Capitalização simples X Capitalização composta. 
 
Capitalização simples (juros simples): juros que incidem apenas sobre o 
valor inicial, ou seja, não há a incidência de juros sobre juros. 
Exemplo: Você emprestou a um parente 10 mil reais a uma taxa de 1% ao 
mês, com juros simples. A taxa de juros de 1% será equivalente à quantia de 
100 reais mensais que irá correr apenas sobre os 10 mil reais iniciais. Assim, 
se o empréstimo levar trinta anos para ser pago e o valor for atualizado 
utilizando-se juros simples chegaremos a uma quantia de pouco mais de 45 
mil reais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capitalização Composta (juros compostos): quando há a incidência de 
juros sobre juros. Exemplo: Você concedeu um empréstimo a um parente ou 
amigo no valor de 10 mil reais, a uma taxa de 1% ao mês, nós aplicaremos 
agora a capitalização composta. 

A fórmula de constituição da taxa de juros 

simples é taxa multiplicada pelo prazo: i ∗ n 
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Os juros de 1% irão incidir sobre o valor atual da dívida, ou seja, juros sobre 
juros. Assim, se o empréstimo levar trinta anos para ser pago o valor 
atualizado será mais de 350 mil reais. 
Ao tratarmos de capitalização composta o capital irá crescer de forma 
geométrica e o gráfico faz uma forma de parábola em que, quanto maior o 
tempo decorrido, maiores são os juros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fluxo de pagamentos projetados: parece com um fluxo de caixa, ou seja, a 
entrada e saída de recursos ao longo do tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De maneira geral, podemos defini-lo como 
um movimento monetário que altera o saldo de dinheiro acumulado, em 
outras palavras, o movimento do dinheiro que efetivamente entra e sai. 
 
 

A fórmula de constituição da taxa de juros 
composta é taxa elevada ao prazo: in 

Fluxo de caixa é um dos principais conceitos em 
finanças, pois o valor de um ativo está na sua 
capacidade de gerar fluxos de caixa. 



Certificação Profissional ANBIMA CPA 20 

 

 61 

Como notação geral, consideramos um fluxo de caixa positivo como uma 
entrada de recursos que aumenta o caixa e o contrário, um fluxo de caixa 
negativo, uma saída de recursos. 
 
Valor Presente (VP): É o valor investido em uma aplicação na data atual ou 
o valor de um montante no futuro, descontado por alguma taxa de juros 
(trazido a valor presente). 
 
 Valor Futuro (FV): É o valor atual do investimento, acrescentado dos juros 
de determinado período (descontando os pagamentos no meio desse 
período, se houver). 
 
Taxa de Desconto: É a taxa utilizada para determinar o valor do dinheiro na 
data de hoje que será recebido somente em algum momento do futuro. 
 
Cupom Zero: Tipo de título que não paga nenhum juro durante o seu prazo 
de duração. O rendimento total, acrescido do valor principal que foi investido, 
será pago no vencimento do título. 
 
Taxa Interna de Retorno (TIR): É a taxa que visa determinar a rentabilidade 
de um investimento. Um investimento é atrativo quando sua TIR é superior à 
taxa do Custo de Oportunidade. Torna nulo o VPL de um fluxo de caixa. 
 
Custo de Oportunidade: É o quanto o investidor deixa de ganhar por optar 
por um outro investimento. Ao escolher por outra opção, está deixando de 
ganhar uma taxa na primeira opção que o mesmo possuía. 
 
Taxa Livre de Risco: Os diversos ativos em que o investidor pode aplicar 
seu dinheiro possuem risco. Isso significa que o preço e as taxas de todos os 
ativos possuem volatilidade. Alguns ativos possuem alta volatilidade outros 
possuem baixa volatilidade, portanto são de alto risco ou de baixo risco 
respectivamente. 
 
No Brasil, os participantes do mercado aproximam a taxa DI ou a taxa SELIC 
como sendo a taxa livre de riscos, apesar de sua volatilidade não ser 
desprezível. 
 
Custo Ponderado de Capital (WACC): Uma empresa capta recursos 
financeiros basicamente através de dois mecanismos: emissão de dívida, ou 
seja, capital de terceiros, ou emissão de ações, com capital próprio. Os 
acionistas, a princípio, correm os maiores riscos dentro da empresa porque 
os detentores dos títulos e contratos de dívida possuem preferência no 
recebimento de seus créditos contra a empresa. Desta forma, podemos 
esperar que a rentabilidade exigida pelo acionista seja maior do que a 
rentabilidade paga aos outros credores. 
 
Por outro lado, quanto mais dívida emitida, mais arriscada fica a empresa, 
pois a dívida cria a obrigação forte de pagamento de juros e principal, o que 
pode levar a empresa à falência caso esses compromissos não sejam 
honrados. 
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Também é conhecido por WACC (Weighted-Average Cost of Capital). 
 
Fluxo de caixa - cupom e amortizações: Os juros de um título podem ser 
amortizados com pagamento periódico de juros (COM CUPOM) ou sem 
pagamento periódico de juros (ZERO CUPOM). 
 
Alavancagem financeira: É o grau de utilização de recursos de terceiros. 
Sempre que se “toma crédito”, está sendo realizada uma operação de 
alavancagem financeira. 
 
Retorno Histórico e Retorno Esperado: Entende-se por retorno histórico a 
rentabilidade passada de um ativo. A média destas rentabilidades é 
conhecida como retorno esperado, representando uma expectativa futura de 
retorno. 
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Instrumentos de Renda Variável, Renda Fixa e Derivativos 
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Instrumentos de Renda Variável 
 
Ativos de renda variável são aqueles em que a remuneração ou o retorno 
de capital não pode ser dimensionado no momento da aplicação. Eles podem 
variar positiva ou negativamente, de acordo com as expectativas do mercado. 
Os mais utilizados são: ações, fundos de renda variável, como fundo de ação 
ou multimercado, por exemplo, quotas ou quinhões de capital, Commodities, 
como ouro e moeda, derivativos, que são contratos negociados nas Bolsas 
de valores, de mercadorias e de futuros, e imóveis, como FIIs, especulação e 
retorno de aluguéis. 
 
Tipos de Ações 
 
. Ordinárias (ON): garantem aos acionistas o direito a voto nas assembleias, 
na proporção de um voto por ação; 
 
. Preferenciais (PN): não dão direito a voto, mas dão preferência no 
recebimento de dividendos em relação as ordinárias. Os acionistas que 
possuem ações preferenciais recebem 10% a mais de dividendos em relação 
aos que têm ações ordinárias. E, caso a companhia fique 3 anos sem 
distribuir dividendos, o acionista passa a ter direito a voto. 
 
. Bônus de subscrição: títulos negociáveis emitidos por sociedades por 
ações, que conferem aos seus titulares, nas condições constantes do 
certificado, o direito de subscrever ações do capital social da companhia, 
dentro do limite de capital autorizado no estatuto. 
Os bônus de subscrição podem ser atribuídos, como vantagem adicional, aos 
subscritores de emissões de ações e debêntures. A emissão pode também 
ser alienada, em que o investidor terá que pagar um preço por esse direito, 
para que, em futuras emissões, ele possa ter a preferência na subscrição. 
 
. American Depositary Receipt – ADR: recibos de ações 
emitidos nos Estados Unidos para negociar ações de empresas de fora do 
país na Bolsa de Nova York. Uma empresa brasileira, por exemplo, para ter 
suas ações negociadas na New York Stock Exchange precisa ser emitida em 
forma de títulos, com o nome de ADRs. 
 
Brazilian Depositary Receipts Patrocinados – BDRs: valores mobiliários 
emitidos no Brasil, que possuem como lastro ativos, geralmente ações, 
emitidos no Exterior. 
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AGO e AGE - conceitos e atribuições 
 
A Assembleia Geral dos Cotistas é a instância máxima de decisão de um 
Fundo. É a reunião realizada entre os cotistas do Fundo, objetivando tomar 
decisões importantes, muitas vezes estratégicas, relacionadas à 
administração ou gestão do fundo. 
 
Entre outras matérias, cabe à Assembleia Geral deliberar sobre: 
. Alteração na política de investimento do Fundo; 
. As demonstrações contábeis apresentadas pelo administrador; 
. Alteração do Regulamento do Fundo; 
. Substituição do Administrador, do Gestor ou do Custodiante; 
. Transformação, fusão, incorporação, cisão ou eventual liquidação do Fundo; 
e 
. Aumento ou alteração da forma de cálculo das taxas de administração e, 
caso existam, das taxas de performance, de entrada e de saída. 
 
 
Assembleia Geral Ordinária – AGO: 
A assembleia-geral é ordinária quando tem por objeto as seguintes matérias: 
. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras; 
. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de 
dividendos; 
. Eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o 
caso e 
. Aprovar a correção da expressão monetária do capital social. 
 
Ela deve acontecer anualmente, nos quatro primeiros meses seguintes ao 
término do exercício social. Em qualquer outro caso, a assembleia-geral 
passa a ter caráter extraordinário. 
 
A companhia deve enviar à CVM um edital de convocação da assembleia 
geral ordinária em até 15 dias antes da data marcada para a sua realização 
ou no mesmo dia de sua primeira publicação; o que ocorrer primeiro. 
Também deverá enviar todos os documentos necessários ao exercício do 
direito de voto nas assembleias gerais ordinárias. Além disso, deve 
disponibilizar o sumário das decisões tomadas na assembleia, no mesmo dia 
da sua realização, e ata em até 7 dias úteis de sua realização. 
 
Assembleia Geral Extraordinária – AGE: 
A assembleia-geral extraordinária que tiver por objeto a reforma do estatuto 
somente poderá acontecer na primeira convocação com a presença de 
acionistas que representem dois terços, no mínimo, do capital com direito a 
voto, mas poderá se realizar a partir da segunda convocação com qualquer 
número de acionistas. 
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Direitos dos acionistas: 
 
Nem o estatuto social nem a assembleia geral poderão privar o acionista dos 
direitos de: 
. Participar dos lucros sociais; 
. Participar do acervo da companhia, em caso de liquidação; 
. Fiscalizar, na forma prevista nesta Lei, a gestão dos negócios sociais; 
. Ter preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias 
conversíveis em ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de 
subscrição; e 
. Retirar-se da sociedade nos casos previstos nesta Lei. 
 
. Dividendo: é a distribuição de uma parte dos lucros de uma empresa aos 
acionistas elegíveis. Eles podem ser pagos na forma de dinheiro, ações ou 
direitos de propriedade. Lembrando que ele gera benefício fiscal para o 
acionista, uma vez que o Imposto de Renda do lucro distribuído é pago pela 
empresa. O valor distribuído em forma de dividendos é descontado do preço 
da ação. 
 
. Juros Sobre Capital Próprio – JSCP: outra forma de uma empresa 
distribuir o lucro entre os seus acionistas, titulares ou sócios é pagando Juros 
Sobre Capital Próprio.  
Esse pagamento é tratado como despesa no resultado da empresa, 
precisando que o investidor pague o Imposto de Renda, retido na fonte, sobre 
o capital recebido, o que não ocorre no caso dos dividendos. Por outro lado, 
essa questão fiscal é benéfica para a companhia, porque o pagamento 
contabilizado como despesa da empresa, antes do lucro, libera a empresa 
dos tributos. Esse ônus fica com o investidor. 

          

As assembleias-gerais ordinária e extraordinária 
poderão ser convocadas e realizadas no mesmo local, 
data e hora, cumulativamente, e instrumentadas em ata 
única. 
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A escolha de distribuição dos lucros entre dividendos e juros sobre capital 
próprio compete à assembleia geral, ao conselho de administração ou à 
diretoria da empresa. 
 
. Bonificação: o aumento da capitalização de lucros ou de reservas vai fazer 
subir o valor nominal das ações ou distribuições das ações novas, 
correspondentes ao aumento, entre os acionistas, na proporção do número 
de ações que eles possuírem. 
 
. Direito de Subscrição: é o direito dos acionistas de aquisição de ações por 
aumento de capital, com preço e prazos determinados. Ele garante a 
possibilidade do acionista manter a mesma 
participação no capital total.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Acionista Minoritário: é uma pessoa natural ou jurídica, que possui ações 
ordinárias, mas não se enquadra como controlador. 

 
Principais direitos do acionista minoritário: 
 
. Participar nos lucros sociais, recebendo dividendos, juros sobre o capital e 
bonificações; 
. Comparecer às assembleias e, conforme a espécie da ação, votar; 
. Ter acesso às demonstrações financeiras da companhia, às informações 
eventuais, que são os fatos relevantes, e às periódicas, como o Formulário 
de Referência, e aos seus atos societários; 
. Fiscalizar, na forma da Lei das Sociedades por Ações, a gestão dos 
negócios sociais; 
. Receber extratos de sua posição acionária; 
. Exercer eventuais direitos de subscrição; 
. Participar do acervo da companhia em caso de liquidação; 
. Dispor dos meios e procedimentos legais para fazer assegurar os seus 
direitos, que não podem ser afastados pelo estatuto. 

O direito de subscrição é semelhante ao direito de um titular de uma 
opção de compra (call). Os dois possuem o direito de comprar uma 
determinada quantidade de ações com prazos e condições pré-
estabelecidos. 
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Acionista controlador: é uma Pessoa natural ou jurídica, ou grupo de 
pessoas vinculadas por acordo de acionistas, que possui a maioria dos votos, 
ou seja, das Ações Ordinárias, nas deliberações da assembleia geral e tem o 
poder de eleger a maioria dos administradores da companhia. O acionista 
controlador usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e 
orientar o funcionamento da companhia. 
 
“Tag Along”: quando acontece uma mudança de controle em uma 
companhia aberta, os demais acionistas detentores de ações com direito a 
voto devem receber uma oferta pública de compra de suas ações pelo 
mesmo valor pago pelas ações do controlador. Já os acionistas preferenciais, 
quando for o caso, deverão receber uma oferta de, no mínimo, 80% do valor 
pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle. 

 
Mercado Primário: colocação de títulos resultantes de novas 

emissões. As empresas utilizam o mercado primário para captar os recursos 
necessários ao financiamento de suas atividades. Operações em Mercado 
Primário também são chamadas Underwriting. 
 

 
 

Mercado Secundário: negociação de ativos, títulos e valores 

mobiliários nos mercados organizados, em que investidores compram e 
vendem em busca de lucratividade e liquidez, transferindo, entre si, os títulos 
anteriormente adquiridos no mercado primário. 
O principal objetivo do mercado secundário é fornecer liquidez para os ativos. 
Em geral, as ações são negociadas em lote padrão. Estas negociações 
também são chamadas Block Trade. 
As compras e vendas de ações são intermediadas por uma CTVM ou DTVM. 
Quando essa negociação é realizada pela internet, utiliza-se o home broker, 
um canal moderno de relacionamento entre os investidores e as sociedades 
corretoras, que torna ainda mais ágil e simples as negociações no mercado 
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acionário. Ele permite o envio de ordens de compra e venda de ações pela 
Internet e possibilita o acesso às cotações, o acompanhamento de carteiras 
de ações, e vários outros recursos. 
 

 
 
Liquidez: Maior ou menor facilidade de se negociar um título, convertendo-o 
em dinheiro. 
 
Lote-padrão: É o lote de títulos de características idênticas e em quantidade 
prefixada pelas bolsas de valores. 
 

 
Custo da Operação 
 
Corretagem: taxa paga para corretoras pelas operações intermediadas. 
 
 
Emolumentos: os emolumentos são cobrados pelas Bolsas por pregão em 
que tenham ocorrido negócios por ordem do investidor. A taxa cobrada pela 
Bolsa é de 0,035% do valor financeiro da operação, em todas as operações 
de compra. Nas operações de venda classificadas como day trade não é 
cobrada a taxa na venda. 
 
Custódia: é uma espécie de tarifa de manutenção de conta, cobrada por 
algumas corretoras e pela Câmara de Ações. 
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S/A Aberta x S/A Fechada 
 
Aberta: 
. A negociação acontece em bolsas de valores ou em mercado de balcão; 
. Há divisão do capital entre muitos sócios, chamada de pulverização; 
. Há o Cumprimento de várias normas exigidas pelo agente regulador, como 
Bolsas de Valores e CVM. 
 
Fechada: 
. A negociação acontece no balcão das empresas, sem garantia; e 
. Há concentração do capital nas mãos de poucos acionistas. Quando uma 
empresa abre o capital está também abrindo a sua contabilidade para o 
mercado. Assim ela deve possuir uma gestão transparente publicando 
balanços periódicos e outras exigências feitas pela CVM, entendido? 
 
Cálculo do Índice de Lucro Por Ação: O índice LPA representa o benefício 
auferido por ação emitida pela empresa, ou seja, o resultado líquido obtido 
em determinado período. A quantidade de ações emitida pode ser 
determinada pelo número de ações que compõem o capital social da 
companhia ao final do exercício social, ou em função de sua quantidade 
média calculada no período. 
Este índice representa a parcela do lucro líquido pertencente a cada ação, 
sendo que sua distribuição aos acionistas é definida pela política de 
dividendos adotada pela companhia. 
 

 
 

LPA = Lucro Líquido/Número de Ações Emitidas 
 
 

Índice Preço/Lucro de uma ação também é conhecido por múltiplo de lucros 
ou P/LPA. É um índice usado para medir quão baratos ou caros os preços 
das ações estão. Provavelmente, ele é o indicador mais consistente de 
ressalva quanto ao otimismo excessivo no mercado. 
 
E serve também como um marcador de problemas e de oportunidades de 
negócio. Relacionando o preço e os lucros por ação de uma companhia, 
pode-se analisar a avaliação de mercado das ações de companhias relativa à 
riqueza que a companhia está criando realmente. 
 
 
 
 
 
 

 
 

O índice P/L é calculado a partir da indicação 
do número de anos que se levaria para se 
reaver o capital aplicado na compra de uma 
ação, por meio da distribuição de dividendos. 
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Análise Técnica (gráfica): estabelece projeções para os preços das ações 
baseadas na observação do comportamento passado: a demanda e oferta, 
na evolução passada dos volumes negociados e os preços das ações. Em 
resumo, a análise técnica estuda as movimentações nos preços passados e, 
a partir daí, explica a sua evolução futura. Os instrumentos utilizados para 
esta análise são gráficos de acompanhamento, gráficos ponto e figura e 
gráficos de barras. 
 
Análise Fundamentalista: afirma que há um valor para cada ação baseado 
no desempenho econômico-financeiro da empresa. Ela compara empresas 
do mesmo setor, setores diferentes e análises conjunturais, considerando 
variáveis internas e externas à empresa e suas influências sobre o valor da 
ação. 
 
Portanto, a análise Fundamentalista utiliza-se de informações quanto à 
empresa, ao setor a que ela pertence, ao mercado de ações e à conjuntura 
econômica. 
 

Impactos Sobre os Preços e Quantidades das Ações do 
Investidor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanto no processo de split como no de inplit, o capital social do investidor, 
assim como o seu montante investido, não se altera. Já quando uma 
companhia distribui dividendos ou pagamentos de Juros sobre o Capital 
próprio, o valor distribuído é descontado do preço da ação. 
 
 

 
 
 
 

. Grupamento, ou inplit, é reduzir a 
quantidade de ações 
aumentando o valor de cada ação. O 
objetivo é diminuir o 
risco. 
. Desdobramento, ou split, aumenta a 
quantidade de ações reduzindo o valor da 
ação. O objetivo é ter maior liquidez. 
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Governança Corporativa 
 
Governança corporativa é o conjunto de práticas que tem por finalidade 
alinhar os objetivos da administração da companhia aos interesses dos 
acionistas. 
 
Para isso, a Governança estabelece um sistema pelo qual as sociedades são 
dirigidas e monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre investidores 
(acionistas e cotistas), Conselho de Administração, Diretoria, Auditoria 
Independente e Conselho Fiscal. É o conjunto de mecanismos de incentivo e 
controle que visam assegurar que as decisões sejam tomadas em linha com 
os objetivos de longo prazo das organizações. 
 
Entre os mecanismos de governança, destacam-se a existência de: 
 
. Um Conselho de administração ativo e que atue com independência; 
. Maioria obrigatória de conselheiros independentes, todos com excelente 
reputação no mercado, experiência e firme compromisso de dedicação ao 
Conselho; 
. Comitê de Auditoria composto exclusivamente por membros independentes. 
 
Boas práticas de governança corporativa pretendem aumentar o valor de 
uma companhia, facilitar seu acesso ao capital e contribuir para sua 
perenidade. 

 
Segmentos de Governança Corporativa: 
 
No Nível 1, são exigidas: 
. A realização de reuniões públicas com analistas e investidores ao menos 
uma vez por ano e 
. A manutenção em circulação de uma parcela mínima de ações, 
representando 25% do capital social da companhia. 
 
No Nível 2, são exigidos: 
. A divulgação de demonstrações financeiras de acordo com padrões 
internacionais IFRS ou US GAAP e 
. Um Conselho de Administração com mínimo de cinco membros e mandato 
unificado de até 2 dois anos, permitida a reeleição. 
. No mínimo, 20% dos membros deverão ser conselheiros independentes; 
além disso, 
. A extensão para todos os acionistas detentores de ações ordinárias das 
mesmas condições obtidas pelos controladores, quando da venda do controle 
da companhia, e de, no mínimo, 80% deste valor para os detentores de 
ações preferenciais (tag along). 
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No Novo Mercado, as exigências são: 
. Maior transparência na gestão e na publicação; 
. 100% das ações devem ser ordinárias; 
. 100% tag along; 
. IPO de no mínimo 10 milhões; 
. Manter no mínimo 25% das ações em circulação. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tributação - Imposto de Renda em Ações 
 
A alíquota cobrada na compra e venda de ações depende do tipo de 
operação, se é uma compra e venda normal ou se a operação é do tipo Day-
Trade. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

          
Day-trade é a combinação de operações de 
compra e de venda realizadas por um investidor 
com o mesmo título em um mesmo dia. 

Nem todas as empresas de capital aberto que 
operam na Bovespa se encaixam em algum destes 
níveis de governança coorporativa. 
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. Operação Normal de ações: a alíquota é de 15%, sendo retido na fonte 
0,005% sobre o valor de alienação. 
. Day-Trade: a alíquota é de 20%, sendo retido na fonte 1% sobre os 
rendimentos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Devido a possível isenção de imposto para 
pessoa física em vendas de até 20 mil reais 
dentro de um mês, não é feita a retenção na 
fonte, quando o valor apurado, ou seja, 0,005% sobre o valor de alienação, 
for igual ou inferior a R$ 1,00. 
 
A cobrança sempre acontece no resgate e o responsável pelo recolhimento é 
o Investidor. Ele deverá recolher o Imposto de Renda devido através do 
Documento de Arrecadação da Receita Federal, o DARF, até o último dia útil 
do mês subsequente ao da alienação de suas ações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

As vendas de ações no mercado à vista de bolsas de valores 
realizadas por pessoa física, exceto em operações de day-trade, 
em um mês com um valor igual ou inferior a 20 mil reais estarão 

isentas de recolhimento de Imposto de Renda. 

O investimento em ações é isento da cobrança de IOF, 
independentemente do prazo, do valor e do investidor, se 
pessoa física ou jurídica. 
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Renda Fixa 
 
Renda Fixa é uma obrigação que tem o rendimento (taxa de juros) 
determinado no momento da compra do título. Este rendimento pode ter sua 
remuneração pré-fixada ou pós-fixada. 
 
Título Pré-fixado: quando o valor dos rendimentos é conhecido no início da 
operação. 
Título Pós-fixado: quando o valor dos juros somente é conhecido no 
momento do resgate. 
 
Os investimentos que possuem rentabilidade pós-fixada, podem ter sua 
rentabilidade atrelada a diversas taxas de juros, índices de preço ou 
correções. As principais são: CDI, SELIC, TR, TBF, IPCA e IGP-M. 
 
Amortização e Pagamento de Juros 

 
Os juros de um título podem ser amortizados com pagamento periódico de 
juros (COM CUPOM) ou sem pagamento periódico dejuros (ZERO CUPOM). 
 
Exemplo de título ZERO cupom: Em um investimento de mil reais, após 5 
anos, o título será resgatado, recebendo de volta o principal + juros de 10% 
ao ano acumulados no período. Nesse caso o valor total de resgate será de 
R$ 1.610,51 (1.000 reais de principal + R$ 610,51 de juros).  
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Exemplo de título COM cupom: Em um Investimento de mil reais por 5 anos, 
serão recebidos durante esse período cupons de juros anuais de 10%. Dessa 
maneira, o investidor irá receber após cada ano 100 reais (10% sobre o 
principal) e no vencimento do título 1.100 reais (1.000 de principal e 100 
referente aos juros do último período), totalizando 1.500 reais. 

 
 
Preço Unitário 
 
PU é o preço de negociação calculado em uma determinada data. O cálculo 
do PU é o valor presente dos fluxos futuros de pagamento do título. 
O valor do PU de um título prefixado é inversamente proporcional à taxa de 
juros, ou seja, quanto maior a taxa de juros, menor será o PU do título. 
Quanto maior o PU de um título, menor será a sua rentabilidade, ou 
seu retorno. Ok, pessoal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Taxa de Juros       > PU 
<PU                           <Taxa de Juros 
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Instrumentos de Renda Fixa 
 
. Títulos Públicos Federais (TPFs): A dívida pública federal interna e 
externa é composta, em sua maior parte, por títulos mobiliários que diferem 
entre si conforme o contexto e a finalidade da emissão. 
Os TPFs são títulos de Renda fixa, então podem ter sua remuneração pré-
fixada ou pós-fixada. 
 
Para os títulos pós-fixados têm-se diferentes indexadores, que variam 
conforme o tipo. Já os pré-fixados não possuem indexadores. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Entre as mudanças estão a recompra diária. Agora, os investidores poderão 
vender seus títulos ao Tesouro Nacional todos os dias, ampliando a liquidez e 
a flexibilidade da aplicação. Antes, a recompra só ocorria às quartas-feiras. 
 
Uma das mudanças está na nomenclatura dos títulos públicos, que antes 
eram definidos por suas siglas, passaram a ser mais simples: 
 

 
 

A Secretaria do Tesouro Nacional aperfeiçoou o 
Programa Tesouro Direto para deixá-lo mais 
atraente, simples e acessível aos investidores. 
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. Certificado de Depósito Bancário (CDB): É um depósito a prazo e um 
meio de captação de recursos das instituições financeiras. Pode ser pré-
fixado, aí tem risco de mercado, ou pós-fixado. 
Os CDBs contam com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que 
garante, quando uma instituição quebrar, o valor de 250 mil reais por CPF e 
por conglomerado (acima desse valor tem risco de crédito). 
Possuem um prazo de resgate pré- determinado, sendo que a instituição 
financeira não é obrigada a realizar o resgate antecipado do CDB (há risco de 
liquidez caso o banco não antecipe o resgate). 
 
. Letras Financeiras: são títulos emitidos pelas seguintes instituições 
financeiras: Bancos Comerciais, de Investimento e Múltiplo; Sociedades de 
crédito, financiamento e investimento; Caixas econômicas; Companhias 
hipotecárias e Sociedades de crédito imobiliário.  
A LF terá prazo mínimo de 24 meses para o vencimento, vedado o resgate 
total ou parcial antes do vencimento pactuado. Ela não pode ser emitida com 
valor nominal unitário inferior a 1 milhão de reais e não está coberta pelo 
FGC. 
 
. Certificado de Operação Estruturada (COE): É um título similar ao CDB 
pós-fixado, por ser emitido por bancos comerciais. Mas, no caso do COE o 
investidor pode mesclar produtos de renda fixa e renda variável. O COE não 
conta com o FGC, então tem risco de crédito. 
Como o CDB, ele pode ter resgate antecipado, mas o normal é que não 
tenha resgate, ou seja, pode ter risco de liquidez. Também é comum o COE 
garantir o capital investido em caso de baixa do indicador. 
 
. Letras de Crédito Imobiliário (LCIs): São títulos pós- fixados emitidos para 
que o banco faça empréstimos imobiliários. A LCI complementa a poupança 
quando a poupança não tem dinheiro para fazer todos os empréstimos 
imobiliários que o banco quer fazer. Por isso, a Caixa é a maior emissora. 
 
. Letra Hipotecária (LH): É igual à LCI, sendo prefixada. Tem risco de 
mercado. 
Tanto a LCI quanto a LH estão garantidas pelo FGC, até 250 mil reais por 
CPF (lembrando que acima desse valor possui risco de crédito) e tem 
carência mínima de 3 meses (e risco de liquidez). 
 
. Letra de Crédito do Agronegócio (LCA): É semelhante à LCI, 
só que fomenta o agronegócio. 
 
. Debêntures: São títulos privados utilizados para financiar a dívida de médio 
e longo prazo da empresa. O foco é no risco de crédito. 
Podem ser realizadas por S/A tanto de capital aberto como de capital 
fechado. Mas, somente as de capital aberto podem fazer emissões públicas 
de debêntures. 
Se assemelham a uma NTN, pois pagam cupons de juros, normalmente 
semestral. Paga o principal no dia do vencimento e normalmente não possui 
resgate antecipado. Podem ser pré ou pós-fixadas. 
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Garantias das Debêntures: 
As Debêntures também podem ser: 

. Conversíveis, possibilitando ao investidor optar, no momento do 
vencimento, entre efetuar resgate ou converter o valor de resgate em ações 
da companhia emissora, ou 
. Simples/Não conversíveis, dando ao investidor o direito de 
resgate conforme condições pactuadas. 
 

. Garantia Real, sob forma de hipoteca ou penhor; 

. Garantia flutuante, em que os credores têm privilégios sobre 
o ativo total da empresa; 
. Quirografária, que é sem nenhum tipo de garantia ou 
preferência, ou 
. Subordinada, em que os credores só têm preferências sobre 
os acionistas. Esse tipo de garantia se assemelha à 
quirografária. 

Cross Default: quer dizer que se uma dívida do emissor vencer e ele 
ficar inadimplente, as debêntures também estarão vencidas 
automaticamente. O contrário também é verdadeiro, ou seja, se ele não 
pagar a debênture, ou os juros, as outras dívidas podem ser declaradas 
vencidas automaticamente. É como se fosse um “bloco único” de 
obrigações inter-relacionadas. 
Escritura: é o documento legal que declara as condições sob as quais a 
debênture foi emitida. Ela especifica direitos dos possuidores, deveres 
dos emitentes, todas as condições da emissão, os pagamentos dos 
juros, prêmio e principal, além de conter várias cláusulas padronizadas 
restritivas referentes às garantias, se a debênture for garantida. 
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. Debêntures Incentivadas (DIs): A emissão desse título destina-se ao 
financiamento de projetos voltados para a implantação, ampliação, 
manutenção, recuperação ou modernização, do setor de logística e 
transporte, no qual está inserido o segmento portuário. 
 

As principais diferenças para uma debênture comum são: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Notas Promissórias (Comercial Papers): São semelhantes a um cheque e 
dá ao portador o direito de um crédito contra o emitente da nota promissória. 
Os prazos são de, no máximo, 180 dias para companhias de capital fechado 
e, no máximo, de 360 dias para companhias de capital aberto. 
A Remuneração pode ser: 
. Pré-fixada: vendida com desconto; 
. Pós-fixada: corrigida pelo CDI; e 
. Possui risco de crédito e risco de liquidez. 
 
. Letras de Crédito Imobiliário: São títulos emitidos por bancos comerciais, 
bancos múltiplos com carteira de crédito imobiliário, Caixa Econômica 
Federal, sociedades de crédito imobiliário, associações de poupança e 
empréstimo, companhias hipotecárias e demais espécies de instituições que 
venham a ser expressamente autorizadas pelo Banco Central. 
Obrigatoriamente, deve ser registrada na Cetip e emitida sob a forma 
nominativa, podendo ser transferível mediante endosso em preto. É um título 
lastreado por créditos imobiliários garantidos por hipoteca ou por alienação 
fiduciária de coisa imóvel, conferindo aos seus tomadores direito de crédito 
pelo valor nominal, juros e, se for o caso, atualização monetária nelas 
estipulados. 
A LCI poderá ser garantida por um ou mais créditos imobiliários, mas a soma 
do principal das LCIs emitidas não poderá exceder o valor total dos créditos 
imobiliários em poder da instituição emitente. 

. Prazo médio ponderado mínimo de 4 anos; 

. Isenção de imposto de renda para Pessoa Física e 

. Menor alíquota de imposto de renda para investidor 
pessoa jurídica (15%). 
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O prazo de vencimento destes papéis é limitado pelo prazo das 
obrigações imobiliárias que serviram de base para o seu 
lançamento. 
Aplicações em LCI contam com garantia real e também com a cobertura do 
Fundo Garantidor de Crédito, até o limite vigente que é 250 mil reais. 
 
. Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs): São títulos de crédito 
representativos de promessa de pagamento em dinheiro, de execução 
extrajudicial. São emitidos com base em lastro em recebíveis originados de 
negócios realizados com produtores rurais e cooperativas, relacionados com 
a produção, comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos 
ou insumos agropecuários ou de máquinas e implementos utilizados na 
atividade agropecuária. 
A LCA é um Título de crédito representativo de uma promessa de pagamento 
em dinheiro e só pode ser emitido por bancos e por cooperativas de crédito 
(instituição financeira pública ou privada). 
Os recebíveis vinculados ao LCA deverão ser registrados em sistemas de 
registro e liquidação financeira de ativos e custodiados em instituição 
autorizada. As LCAs estão cobertas pelo FGC, limitadas a 250 mil reais. 
 
. Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs): São títulos de renda fixa 
de longo prazo, emitidos exclusivamente por uma companhia securitizadora, 
com lastro em um empreendimento imobiliário, que pagam juros ao 
investidor. Os lastros mais comuns de um CRI são os créditos decorrentes de 
contratos de compra e venda com alienação fiduciária do Sistema de 
Financiamento Imobiliário. 
A oferta pública de distribuição de CRI só pode ser iniciada após a concessão 
de registro e estando o registro de companhia aberta da companhia 
securitizadora atualizado junto a CVM. 
Os CRI’s representam uma ótima opção de investimento para pessoas 
físicas, bancos, fundações e fundos de investimento. 
 

Algumas das vantagens de se investir nestes títulos são: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Investimento de longo prazo com rentabilidade 
acima dos títulos públicos; 
. Possuem garantia real, porém não estão 
cobertos pelo FGC; 
. Isenção de Imposto de Renda para pessoas 
físicas; 
. Substituem os investimentos imobiliários, 
reduzindo os custos administrativos de vacância 
e reformas. 
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Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA): Esse título deve ser 
emitido pelas companhias securitizadoras de direitos creditórios do 
agronegócio, ou seja, instituições não financeiras constituídas sob a forma de 
sociedade por ações, com a finalidade de aquisição e securitização desses 
direitos e de emissão e colocação de Certificados de Recebíveis do 
Agronegócio no mercado financeiro e de capitais. 
O CRA deverá conter, no mínimo, os requisitos exigidos na legislação. Pode 
ser distribuído publicamente e negociado na Bolsa e em mercados de balcão 
organizados, autorizados a funcionar pela Comissão de Valores Mobiliários. 
O CRA não está coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito, mas os 
rendimentos são isentos de Imposto de Renda, quando for emitido em favor 
de pessoa física. 
 
. Cédula de Produto Rural (CPR): Título no qual o emitente é um produtor 
rural (pessoa física ou jurídica) ou uma cooperativa de produção, que vende 
antecipadamente uma certa quantidade de mercadoria, e recebe o valor 
negociado (ou insumos) no ato da venda. Ele se compromete a entregá-la na 
qualidade e no local acordados em uma data futura. O emitente deve 
procurar um banco ou uma seguradora que dê garantia à CPR. Isso ajuda a 
aumentar o universo de compradores interessados, porque depois de 
analisar o cadastro e as garantias que o emitente oferece, a instituição 
acrescenta seu aval ou agrega um seguro.  
Entre os tipos de garantia real admitidos para a CPR, o penhor rural tem sido 
o mais utilizado. E a maior dificuldade de execução da garantia e a falta de 
prática na utilização do instrumento pelos emissores estão entre os fatores 
responsáveis pela pouca utilização da hipoteca e da alienação fiduciária.  
De posse da CPR avalizada ou segurada o emitente pode negociá-la no 
mercado por intermédio do mercado de balcão ou por meio do leilão 
eletrônico do Banco do Brasil, em bolsas de mercadorias. 
 
. Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDC): É um título 
de crédito nominativo, de livre negociação, representativo de promessa de 
pagamento em dinheiro e constitui título executivo extrajudicial. 
O CDCA é emitido vinculado a direitos creditórios originários de negócios 
realizados por agentes da cadeia produtiva do agronegócio. 
 

As principais vantagens para o investidor são: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. A obtenção de recursos para atender as necessidades de 
fluxo de caixa, utilizando o CDCA como título de crédito, 
emitido em taxa de juros fixa ou flutuante; 
. A ausência de comprovação do direcionamento dos recursos; 
e 
. Alíquota zero de IOF e Isenção do Imposto de Renda para 
Pessoas Físicas. 
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Podem emitir CDCA as cooperativas de produtores rurais e de outras 
pessoas jurídicas que exerçam a atividade de comercialização, 
beneficiamento ou industrialização de produtos e insumos agropecuários ou 
de máquinas e implementos utilizados na produção agropecuária. 
Os lastros do título devem ser registrados em entidades autorizadas pelo 
Banco Central, como o RTA, por exemplo. 
 
. Cédula de Crédito Imobiliário (CCI): Ela representa um crédito originado 
da existência de direitos de crédito imobiliário com pagamento parcelado. 
Quem emite a cédula é o credor, com o objetivo de simplificar a cessão do 
crédito. 
A CCI transforma um contrato particular em um título passível de transação. 
Uma de suas vantagens é a possibilidade de emissão e negociação, 
independentemente da autorização do devedor. Esses títulos são bastante 
utilizados como lastro na emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários, 
por oferecer mais segurança e transparência para quem investe em CRI. 
A CCI pode ser emitida com ou sem garantia real ou fidejussória, sob a forma 
escritural ou cartular. Também tem Isenção do IOF e do Imposto de Renda 
para Pessoas Físicas. 
 
. Caderneta de Poupança: possui total liquidez, porém com 
perda de rentabilidade. Ela remunera sobre o menor saldo do período. 
As aplicações realizadas até o dia 03 de maio de 2012 tinham rentabilidade 
de 6% ao ano + TR. A rentabilidade mensal para pessoas físicas era de TR + 
0,5% e trimestral, para pessoas jurídicas, de TR + 1,5%. 
Depois de 03 de maio de 2012, a rentabilidade ficou assim: 70% da Selic + 
TR, sempre que a taxa básica de juros estiver até 8,5% ao ano. 
As aplicações realizadas nos dias 29, 30 e 31 de cada mês, tem como data 
de aniversário o dia 01 do mês subsequente. As aplicações realizadas 
através de depósito em cheque têm como data de aniversário o dia do 
depósito e não o dia da compensação desse depósito. 
 

Tributação em ativos de renda fixa 
 
. Imposto sobre Operações Financeiras (IOF): É uma alíquota regressiva. 
Ele pode incidir sobre aplicações de até 29 dias. Com 30 dias ou mais, todas 
as aplicações financeiras estão isentas de IOF. É cobrado sobre os 
rendimentos e incide sempre antes do Imposto de Renda. 
 
 

 
 
 
 

O IOF para ativos de Renda Fixa foi eliminado em dezembro 
de 2010 e voltou a ser cobrado em maio de 2011. Hoje, existe 
a cobrança de IOF para títulos de renda fixa como CDB, 
Debêntures e outros. 
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. Imposto de Renda: Incide sobre as seguintes aplicações: 
 
. CDB, 
. DPGE, 
. LF, 
. Debêntures, 
. Cadernetas de Poupança, 
. CRI, CRA, LCA, LCI, CCI, CPR e CCB, 
. Nota Promissória e 
. Títulos Públicos Federais, como Tesouro Selic (LFT) e Tesouro Prefixado 
(LTN). 
 

A alíquota do Imposto de Renda é de: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cobrança acontece no resgate e o responsável pelo recolhimento é a 
Instituição Financeira ou pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos 
rendimentos, por exemplo: Banco, Corretora, distribuidora e etc. 
 
 

Fundo Garantidor de Crédito 
 
O FGC é uma entidade privada e sem fins lucrativos, que administra o 
mecanismo de proteção aos depositantes e investidores no âmbito do 
Sistema Financeiro Nacional. Essa proteção vai até os limites estabelecidos 
pela regulamentação, contra instituições financeiras a ele associadas, em 
caso de intervenção e liquidação extrajudicial e reconhecimento, pelo Banco 
Central do Brasil, do estado de insolvência de instituição associada. 
 
O FGC não exerce qualquer função pública, inclusive por delegação. 
 
 

. 22,5% para aplicações de até 180 dias, 

. 20,0% para aplicações de 181 a 360 dias, 

. 17,5% para aplicações de 361 até 720 dias e 

. 15,0% para aplicações acima de 720 dias. 
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Para garantir uma cobertura em caso de liquidação, o FGC exige de seus 
associados uma contribuição mensal ordinária que atualmente é de 0,0125% 
(cento e vinte e cinco décimos de milésimos por cento) do montante dos 
saldos das contas referentes aos instrumentos cobertos pelo fundo. 
 
 

São objeto da garantia ordinária proporcionada pelo FGC os 
créditos representados pelos seguintes instrumentos 
financeiros: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As finalidades do FGC são: 

. Proteger depositantes e investidores no âmbito do 
sistema 
financeiro, até os limites estabelecidos pela 
regulamentação; 
. Contribuir para a manutenção da estabilidade do 
Sistema 
Financeiro Nacional e 
. Contribuir para a prevenção de crise bancária sistêmica. 

. Depósitos à vista em conta-corrente ou sacáveis mediante 
aviso prévio, depósitos de poupança e depósitos a prazo, com 

ou sem emissão de certificado (CDB ou RDB); 
. Depósitos mantidos em contas não movimentáveis por cheques, 

destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos 
referentes à prestação de serviços de pagamento de salários, 

vencimentos, aposentadorias, pensões e similares; 
. Letras de câmbio, imobiliária, hipotecária, de crédito 

imobiliário e de crédito do agronegócio e 
. Operações compromissadas que têm como objeto títulos 

emitidos após 8 de março de 2012 por empresa ligada. 
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É importante salientar que não estão cobertos pelo FGC as aplicações 
realizadas em Letras Financeiras, Fundos de Investimentos, Depósitos 
Judiciais e outros. 
 
O limite atual de cobertura do FGC depende do tipo de garantia, dividindo-se 
em dois tipos de garantias: 
 
. Garantia Ordinária: o total de créditos de cada pessoa, física ou jurídica, 
contra a mesma instituição associada, ou contra todas as instituições 
associadas do mesmo conglomerado financeiro será garantido até o valor de 
250 mil reais. 
 
. Garantia Especial: o total de créditos de cada pessoa contra a mesma 
instituição associada ao FGC, ou contra todas as instituições associadas do 
mesmo conglomerado financeiro, relativo aos DPGE, será garantido até o 
valor máximo de 20 milhões de reais. 
 
Nas contas conjuntas, a garantia ordinária está limitada ao mesmo valor de 
250 mil reais, ou ao saldo da conta, quando inferior a esse limite, dividido 
pelo número de titulares, sendo o crédito do valor garantido feito de forma 
individual. 
 

 
Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito 
 
Em novembro de 2013, o Bacen criou o FGCoop desvinculando os depósitos 
realizados pelas cooperativas singulares de crédito e os bancos cooperativos 
(Bancoob e Banco Sicredi), que antes eram vinculados ao FGC. Após a 
publicação da resolução CMN 4.284, eles passaram a ter um fundo 
específico. Mas, tantos os ativos cobertos quanto o valor da garantia 
ordinária são os mesmos do FGC. 
 
. Derivativos: São ativos financeiros cujos valores e características de 
negociação estão amarrados aos ativos que lhes servem de referência. A 
palavra “derivativo” vem do fato de que o preço do ativo é derivado de um 
outro. Por exemplo: Opção de Telebrás - o preço desta opção é derivado do 
ativo “ação da Telebrás”. 
Os Derivativos surgiram da necessidade do produtor rural garantir um preço 
mínimo para sua safra. 
Os Derivativos agropecuários têm como ativo-objeto commodities agrícolas 
como café, boi, milho, soja e outros. 
 
. Derivativos financeiros: Têm seu valor de mercado referenciado em 
alguma taxa ou índice financeiro, como taxa de juro, taxa de inflação, taxa de 
câmbio, índice de ações e outros. 
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. Derivativos de energia e climáticos: Têm como objeto de negociação 
energia elétrica, gás natural, créditos de carbono e outros. 
 

Participantes deste mercado:  
 
 
Os três agentes são de suma importância para o mercado, já que são os 
responsáveis por garantir liquidez e evitar distorções. 
 
Os tipos de transações dos derivativos são: 
 

. Mercado a Termo: É um negócio com ativos, títulos e valores mobiliários 
que se liquida a um tempo certo de vista, normalmente 30, 60 ou 90 dias 
depois. 
O prazo de um contrato a termo deve ser de 16 a 999 dias. O Mercado a 
Termo compreende as operações de compra e venda realizadas em pregão, 
relativas a contratos autorizados pela BM&FBovespa, para liquidação no final 
do prazo estabelecido nos contratos ou, antecipadamente, por solicitação do 
cliente comprador. 
 

Principais características do Mercado a Termo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Já os direitos e proventos distribuídos às ações-objeto do contrato a termo 
pertencem ao comprador e serão recebidos, juntamente com as ações-
objeto, na data de liquidação ou segundo normas específicas da CBLC. 
 

Hedger: opera buscando proteção contra oscilações de preços dos 
ativos. Ele possui o determinado bem ou ativo financeiro. 
Especulador: assume o risco da operação com o objetivo de auferir 
ganhos com a oscilação dos preços. Ele entra e sai rapidamente do 
mercado fazendo “apostas”. 
Arbitrador: obtém vantagens financeiras em função de distorções nos 
preços do ativo nos mercados diferentes. O arbitrador monitora todos 
os mercados em busca de distorções a fim de lucrar sem correr riscos. 

. O vendedor, que tem o compromisso de entregar o bem 
negociado; 
. O comprador, que realiza o pagamento do preço 
previamente ajustado; 
. Não há ajuste diário; 
. Existe negociação secundária e 
. Os contratos não são padronizados. 
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No caso de bonificações em ações, grupamentos ou desdobramentos, a 
quantidade de ações contratadas será ajustada proporcionalmente, 
mantendo-se inalterado o compromisso financeiro original. 
 
A liquidação de uma operação a termo, no vencimento do contrato ou 
antecipadamente, se assim o comprador o desejar, implica na entrega dos 
títulos pelo vendedor e o pagamento do preço estipulado no contrato pelo 
comprador. 
 
. Mercado Futuro: Além de mercadorias, são negociados ativos financeiros. 
 

Principais características do MercadoFuturo: 
 
. Swap: Transação que consiste em operações que envolvem a troca de 
moedas, índices e Taxas de Juros. 
Um exemplo de Swap é uma aplicação em CDB com rendimentos atrelados 
ao dólar ou a variação do índice da poupança. Na verdade, este cliente 
adquiriu um CDB Pré-fixado e trocou o índice de remuneração. 
 
Quem faz uma operação de Swap está procurando se proteger contra 
surpresas do mercado financeiro, porque os contratos de Swap são 
registrados na CETIP. 
 
Eles são liquidados em D+1 e a melhor data para renovar um contrato de 
Swap, para que o investidor não fique nenhum dia desprotegido, é um dia 
antes do seu vencimento (D–1). 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.A liquidação dos contratos pode ser física ou financeira, mas 
predomina a liquidação financeira (apenas 2% dos contratos são 
liquidados com a entrega física do ativo negociado); 
. Há possibilidade de liquidação antes do prazo de vencimento; 
. Ao contrário do Mercado a Termo, no Mercado Futuro, os contratos 
são padronizados. Padronizam-se a quantidade, o peso, o vencimento 
e local de entrega. Por isso, são menos flexíveis que os contratos no 
mercado a termo; 
. Os ajustes diários agregam maior garantia às operações, até porque 
o Mercado Futuro exige uma “Margem de Garantia” e 
. A negociação é feita em Bolsa de Valores. 
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Mercado de Opções: Mercado em que são negociados direitos de compra 
ou venda de um lote de ações, com preços e prazos de exercício 
preestabelecidos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vamos ver quais são as formas de exercer o direito de opção: 
 
. Americana: pode ser exercida a qualquer momento, durante a vigência do 
contrato. 
. Europeia só pode ser exercida na data de vencimento do contrato de 
opções. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os contratos de opções podem ser negociados na BM&FBOVESPA 
(contrato de opções de índices). A relação do preço do ativo com o preço da 
opção determina se a opção é dita como In-The- Money (ITM), ou seja, 
dentro do dinheiro; At-The- Money (ATM), no dinheiro, ou Out-of- The-Money 
(OTM), fora do dinheiro. 
 
 
 

. Lançador: vende uma opção assumindo a obrigação de, se o 
titular exercer, vender ou comprar o lote de ações–objeto a que se 
refere; 
. Titular de opção: tem o direito de exercer ou negociar uma 
opção; 
. Prêmio: preço de negociação por ação-objeto de uma opção de 
compra ou venda, pago pelo comprador de uma opção. 
. Exercício de opções: operação em que o titular exerce seu 
direito de comprar o lote de ações-objeto ao preço de 
exercício. 

Tipos de opções: Opção de Compra, 
ou CALL, e Opção de Venda, 
ou PUT. 
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Tributação em Derivativos 
 
De maneira geral, os Derivativos são tributados no mesmo modelo das ações 
(renda variável), mas há alguns tributados como aplicações financeiras de 
renda fixa, que são os rendimentos auferidos nas operações conjugadas que 
permitam a obtenção de rendimentos predeterminados, como as realizadas: 
. Nos mercados de opções de compra e de venda em bolsas de valores, de 
mercadorias e de futuros (box); 
. No mercado a termo nas bolsas, em operações de venda coberta e sem 
ajustes diários; 
. No mercado de balcão. 
 
Tributação Swap 
 
A alíquota de tributação é de 20% sobre o resultado positivo auferido na 
liquidação do contrato, para valores aplicados até 31/12/2004. Os contratos 
realizados após esta data são tributados como ativos de Renda Fixa, ou seja, 
conforme o prazo de permanência, com as alíquotas variando em 22,5%, 
20%, 17,5% ou 15%. 
 
O imposto deve ser retido pela pessoa jurídica que efetuar o pagamento do 
rendimento, na data da liquidação ou cessão do contrato. E o prazo de 
recolhimento é até o terceiro dia útil da semana subsequente à da ocorrência 
do fato gerador. 
 

. Opção de Compra (call) In-The- Money (ITM): o preço do ativo 
subjacente é superior ao preço de exercício da opção. 
. Opção de Compra (call) Out-of- The-Money (OTM): o preço do ativo 
adjacente é inferior ao preço de exercício da opção. 
. Opção de Venda (put) In-The- Money (ITM): o preço do ativo adjacente 
é inferior ao preço de exercício da opção. 
. Opção de Venda (put) Out-of- The-Money (OTM): o preço do ativo 
adjacente é superior ao preço de exercício da opção. 
. Opção de Compra (call) ou Opção de Venda (put) At-The- Money 
(ATM): o preço do ativo subjacente é igual ao preço de exercício da 
opção. 
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Não é permitida a compensação de perdas incorridas em operações de Swap 
com os ganhos líquidos obtidos em outras operações de renda variável. 
 
. Certificado de Operações Estruturadas (COE): É um novo investimento 
que passa a ser disponibilizado ao mercado brasileiro. É um instrumento 
inovador e flexível, que mescla elementos de Renda Fixa e Renda Variável. 
Ele traz ainda o diferencial de ser estruturado com base em cenários de 
ganhos e perdas selecionadas de acordo com o perfil de cada investidor. 
 

Modalidades de emissão do COE: 
 
 

 
O COE é emitido por bancos e registrado na CETIP. Tem flexibilidade de 
atrelar seus rendimentos aos mais diversos ativos, como: 
. Ações ou índices de bolsas do Brasil e do exterior; 
. Moedas – dólar e euro; 
. Juros – CDI, libor e índices de inflação; 
. Commodities – índices, metais preciosos, agrícolas, petróleo e outros 
metais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Valor nominal protegido, com garantia do valor 
principal investido, ou 
. Valor nominal em risco, em que há possibilidade de 
perda até o limite do capital investido. 
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Principais Características do COE: 
 

 

Negociação, Liquidação e Custódia 
 
Estas operações são realizadas por uma Clearing House, que tem o objetivo 
de mitigar o risco de liquidação. 
 

Principais Clearing Houses: 

Ofertas Públicas de Valores Mobiliários 

. Possibilidade de resgate antecipado sujeito à 
marcação a 
mercado e, portanto, sem garantia do principal 
investido; 
. Obriga a assinatura do termo de ciência de risco; 
. Não conta com a garantia do Fundo Garantidor de 
Crédito; e 
. A Tributação é de acordo com a tabela regressiva de 
Renda Fixa. 

. SELIC: Títulos Públicos Federais (LFT, LTN e NTN-B, NTN-B 
Principal e NTN-F); 
. CETIP: Títulos Privados (Derivativos: Termo, Futuro, Swaps e 
Opções), Renda Fixa (CDB, RDB, LF e DI), Títulos Agrícolas 
(CPR, CRA e LCA), Títulos de crédito (CCB), Títulos Imobiliários 
(CCI, CRI e LCI), Valores Mobiliários (Debêntures e NC) e Cotas 
de Fundos; 
e 
. BM&FBOVESPA – Câmara de Ações (antiga CBLC): Ações 
e outras operações realizadas nos mercados da 
BM&FBOVESPA, além do Segmento Bovespa (à vista, 
derivativos, balcão organizado e renda fixa privada). 
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. Banco Coordenador: é a instituição financeira contratada pelas empresas 
para fazer a intermediação nas ofertas públicas de ações, debêntures, notas 
promissórias comerciais e demais valores mobiliários. Podem ser Bancos 
Coordenadores: as Corretoras ou Distribuidoras de Títulos e Valores 
Mobiliários e os Bancos de Investimento. Pode haver mais de um Banco 
coordenador, porém um será denominado coordenador líder. 
 
. Banco Mandatário: tem a função de processar as liquidações físicas e 
financeiras entre sua tesouraria e a instituição custodiante. Além disso, ele 
verifica a existência, autenticidade, validade e regularidade da emissão de 
valores imobiliários, a quantidade emitida, série e emissão dos valores. 
 
Tipos de Colocação: 
 
. Underwriting Garantia Firme (Straight): é a subscrição em que a 
instituição financeira subscreve integralmente a emissão para revendê-la 
posteriormente ao público. Assim, a empresa assegura a entrada de 
recursos. O risco de mercado é do intermediário financeiro. 
 
. Underwriting de Melhores Esforços (Best Efforts): é a Subscrição em 
que a instituição financeira se compromete a realizar os melhores esforços 
para a colocação junto ao mercado das sobras do lançamento. Não há 
comprometimento por parte do intermediário para a colocação efetiva de 
todas as ações e a empresa assume os riscos da aceitação ou não das 
ações lançadas por parte do mercado. 
 
Caso a procura dos valores mobiliários objeto de oferta pública de 
distribuição justifique, o ofertante poderá outorgar à instituição intermediária a 
opção de distribuição de lote suplementar, que preveja a possibilidade de 
ser aumentada a quantidade de valores a distribuir junto ao público, nas 
mesmas condições e preço dos valores mobiliários inicialmente ofertados, até 
um montante pré-determinado, que constará obrigatoriamente na Lâmina e 
nas Informações Complementares e que não poderá ultrapassar de 15% da 
quantidade inicialmente ofertada. 
 
Preço fixo: é o preço definido em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) ou 
na Reunião do Conselho de Administração (RCA) da empresa Emissora. 
 
Bookbuilding: é o mecanismo de consulta prévia para definição de 
remuneração de debênture ou de eventuais variações (ágio ou deságio) no 
preço de subscrição. Ele se baseia na quantidade que os investidores têm 
disposição para adquirir, em diferentes faixas de remuneração. 
 
O Bookbuilding é o processo de formação de preços, normalmente através 
de um leilão de oferta, que auxilia na definição da remuneração e outras 
características de títulos e valores mobiliários, de forma a refletir as 
condições de mercado por ocasião de sua efetiva colocação à venda. 
 
Prospecto de Oferta Pública: deverá conter os dados e informações sobre: 
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. Perspectivas e planos da companhia; 

. Situação do mercado em que ela atua; 

. Os riscos do negócio; 

. O quadro administrativo da empresa; 

. E muitas outras informações importantes para a decisão de se tornar sócio 
de uma companhia. 
 
Deve constar todas as informações de maneira que não omita fatos de 
relevo, nem contenha informações que possam induzir os investidores ao 
erro. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
O Prospecto Preliminar deverá estar disponível 
nos mesmos locais do Prospecto para os 
investidores pelo menos cinco dias úteis antes 
do prazo inicial para o recebimento de reserva. 
 
Na hipótese de confecção de lâmina, é obrigatório constar a recomendação 
de leitura do Prospecto antes da decisão de investimento. 
 
 

 
 
 
 
 
Código Anbima de Regulação e Melhores Práticas 
para Ofertas 
Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores 
Mobiliários 

É obrigatória a entrega de exemplar do Prospecto 
Definitivo ou Preliminar ao investidor, admitindo-se 
seu envio ou obtenção por meio eletrônico. 
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As atividades exercidas pelas Instituições Participantes relacionadas com as 
operações de Oferta Pública serão norteadas pelos princípios da liberdade de 
iniciativa e da livre concorrência. 
 
Com a finalidade de preservar e zelar pelo fiel cumprimento dos princípios 
estabelecidos no Código de Autorregulação, as Instituições Participantes 
deverão, dentro das respectivas esferas de atuação, coibir quaisquer práticas 
que inflijam ou conflitem com as disposições contidas no Código. 
 
Também é obrigatória a veiculação do Selo ANBIMA em todas as 
publicações divulgadas em meios de comunicação de acesso público, bem 
como na capa das Lâminas de Informações Complementares e na Lâmina. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As Instituições Participantes que realizarem Publicações 
relativas a Ofertas Públicas sem a veiculação do Selo ANBIMA 
ficarão sujeitas à imposição das penalidades 
previstas no presente Código de Autorregulação. 
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Registro do Fundos 
 
O pedido de registro dos fundos deve ser instruído com os seguintes 
documentos e informações: 
. Regulamento do fundo, elaborado de acordo com as disposições da 
Instrução CVM 555; 
. Declaração do administrador do fundo de que o regulamento está 
plenamente aderente à legislação vigente; 
. Os dados relativos ao registro do regulamento em cartório de títulos e 
documentos; 
. Nome do auditor independente; 
. Inscrição do fundo no CNPJ; e 
. Lâmina de informações essenciais elaborada de acordo com a exigência da 
instrução CVM 555, no caso de fundo aberto que não seja destinado 
exclusivamente a investidores qualificados. 
 

Fundo de Investimento e Fundo de Investimento 
em Cotas 
 
A principal diferença entre fundos de investimento e fundos de investimento 
em cotas está na política de investimento. Os Fundos de Investimento 
compram ativos como títulos públicos, CDB’s, ações, debêntures e etc. 
Já os Fundos de Investimento em cotas compram cotas de fundos. São uma 
espécie de investidor (cotista) de fundos de investimento, ou seja, investem 
comprando de outros fundos. 
 

Condomínio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condomínio é uma comunhão de recursos sob a forma de condomínio em 
que os cotistas têm o mesmo interesse e objetivos ao investir no mercado 
financeiro e de capitais. 

Fundo de Investimento = Condomínio 
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A base legal dos fundos de investimento é o condomínio e é dessa base que 
emerge o seu sucesso, pois o capital investido por cada um dos investidores 
cotistas é somado aos recursos de outros cotistas para, em conjunto, ser 
investido no mercado, com todos os benefícios dos ganhos de escala, da 
diversificação de risco e da liquidez das aplicações. 
 

Cota 
 
As cotas do fundo correspondem a frações ideais de seu patrimônio e 
sempre são escriturais e nominativas. A cota, portanto, é a menor fração do 
Patrimônio Líquido do fundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tipos de Cotas: 
 
. Cota de Abertura: é aquela conhecida no início do dia. Refere-se à cota de 
fechamento do dia anterior. Este tipo de cota é utilizado por fundos 
conservadores, como o Fundo de Renda Fixa, exceto de longo prazo. 
 
. Cota de Fechamento: é aquela conhecida durante o dia. Este tipo de cota 
é utilizado por fundos agressivos, como o Fundo Multimercado, o Fundo de 
Ações e o Fundo Cambial. A cota de fechamento pode ser em D0 (com 
resgate no final do dia), D1 (com rendimentos que seguem até o dia 
seguinte), D2, D3 e assim por diante. Isso precisa constar na lâmina e é 
importante salientar que a cota não necessariamente é a data que o 
investidor recebe o dinheiro. Significa apenas quando o investidor deixa de 
participar dos ganhos e perdas do fundo. Ele receberá o dinheiro de acordo 
com a data de liquidação, que também é contada a partir da data da 
solicitação do resgate. 
 
 
 
 
 

          
O valor da Cota é igual ao Patrimônio Líquido 
dividido pelo número de Cotas. 
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Segregação entre Gestão de Recursos Próprios e 
de Terceiros 
 
Chinese Wall (barreira de informação): quer dizer que as instituições 
financeiras devem ter suas atividades de administração de recursos próprios 
e de recursos de terceiros (Fundos), totalmente separadas e independentes, 
de forma a prevenir potenciais conflitos de interesses. 
As aplicações ou resgates realizados nos fundos de investimento por meio de 
distribuidores que estejam atuando por conta e ordem de clientes devem ser 
efetuadas de forma segregada, de modo que os bens e direitos integrantes 
do patrimônio de cada um dos clientes, bem como seus frutos e rendimentos, 
não se comuniquem com o patrimônio do distribuidor. 

 
Segregação de funções e Responsabilidades 
 
. Administrador: é o responsável legal pelo funcionamento do fundo. Ele 
controla todos os prestadores de serviço e defende os interesses dos 
cotistas. Ele também é responsável pela comunicação com o cotista. 
. Custodiante: é o responsável pela “guarda” dos ativos do fundo e responde 
pelos dados e envio de informações dos fundos para os gestores e 
administradores. 
. Distribuidor: é o responsável pela venda das cotas do fundo. Pode ser o 
próprio administrador ou terceiros contratados por ele. 
. Gestor: é o responsável pela compra e venda dos ativos do fundo segundo 
política de investimento estabelecida em regulamento. Quando há aplicação 
no fundo, cabe ao gestor comprar ativos para a carteira. Quando houver 
resgate, o gestor terá que vender ativos da carteira. 
. Auditor Independente: deve ser contratado pelo menos uma vez por ano 
para auditar as contas do Fundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leitura Obrigatória 
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Assembleia Geral de Cotistas – Competências e Deliberações 
 
É a reunião dos cotistas para deliberarem sobre certos assuntos referentes 
ao Fundo. 
 
Compete privativamente à Assembleia Geral de cotistas deliberar sobre: 
 
. As demonstrações contábeis apresentadas pelo administrador; 
. A substituição do administrador, gestor ou custodiante do fundo; 
. A fusão, a incorporação, a cisão, a transformação ou a liquidação do fundo; 
. O aumento da taxa de administração, da taxa de performance ou das taxas 
máximas de custódia; 
. A alteração da política de investimento do fundo; 
. A emissão de novas cotas, no fundo fechado; 
. A amortização e o resgate compulsório de cotas, caso não estejam 
previstos no regulamento; e 
. A alteração do regulamento, exceto quando: 

- Decorrer exclusivamente da necessidade de atendimento a exigências 
expressas da CVM ou de adequação a normas legais ou regulamentares; 

- For necessária em virtude da atualização dos dados cadastrais do 
administrador ou dos prestadores de serviços do fundo, tais como alteração 

na razão social, endereço, página na rede mundial de computadores e 
telefone; 

- Envolver redução da taxa de administração ou da taxa de performance. 
 

 
Convocação 
 
A convocação da Assembleia Geral deve ser feita por correspondência 
encaminhada a cada cotista, com pelo menos 10 dias de antecedência em 
relação à data de realização. A presença da totalidade dos cotistas supre a 
falta de convocação. 
 
Além da assembleia geral, o administrador, o gestor, o custodiante ou o 
cotista ou grupo de cotistas que detenha, no mínimo, 5% (cinco por cento) do 
total de cotas emitidas, podem convocar a qualquer tempo assembleia geral 
de cotistas, para deliberar sobre ordem do dia de interesse do fundo ou 
dos cotistas. 
 
A Assembleia Geral é instalada com a presença de qualquer número de 
cotistas. 
 
 
 
Assembleia Geral Ordinária (AGO) e Assembleia Geral Extraordinária 
(AGE) 
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AGO é a Assembleia convocada anualmente para deliberar sobre as 
demonstrações contábeis do Fundo. Deve ocorrer em até 120 dias após o 
término do exercício social. Esta Assembleia Geral somente pode ser 
realizada no mínimo 30 dias após estarem disponíveis aos cotistas as 
demonstrações contábeis auditadas relativas ao exercício encerrado. 
Quaisquer outras assembleias são chamadas de AGE. 
 
DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS CONDÔMINOS 
 
O cotista deve ser informado: 
 
. Do objetivo do fundo; 
. Da política de investimento do fundo e dos riscos associados a essa política 
de investimentos; 
. Das taxas de administração e de desempenho cobradas, ou critérios para 
sua fixação, bem como das demais taxas e despesas cobradas; 
. Das condições de emissão e resgate de cotas do fundo e quando for o caso, 
da referência de prazo de carência ou de atualização da cota; 
. Dos critérios de divulgação de informação e em qual jornal são divulgadas 
as informações do fundo; 
. Quando for o caso, da referência a contratação de terceiros como gestor 
dos recursos. 
 
Sempre que o material de divulgação apresentar informações referentes 
à rentabilidade ocorrida em períodos anteriores, deve ser incluída 
advertência, com destaque, de que: 
 
. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por 
qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito; 
. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade 
futura. 
. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável 
uma análise de período de, no mínimo, 12 meses. 
 
O cotista deve ter acesso: 
. Ao Regulamento e ao Formulário de Informação Complementar; 
. Ao valor do patrimônio líquido, valor da cota e a rentabilidade no mês e no 
ano civil; 
. A composição da carteira do fundo (o administrador deve colocá-la 
disposição dos cotistas). 
 
O cotista deve receber: 
. Mensalmente extrato dos investimentos; 
. Anualmente demonstrativo para Imposto de Renda com os rendimentos 
obtidos no ano civil, número de cotas possuídas e o valor da cota. 
 
 
Obrigações dos cotistas 
 
O cotista deve ser informado e estar ciente de suas obrigações, tais como: 
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. O cotista poderá ser chamado a aportar recursos ao fundo nas situações em 
que o PL do fundo se tornar negativo; 
. O cotista pagará taxa de administração, de acordo com o percentual e 
critério do fundo. 
. Observar as recomendações de prazo mínimo de investimento e os riscos 
que o fundo pode incorrer; 
. Comparecer nas assembleias gerais; Manter seus dados cadastrais 
atualizados para que o administrador possa lhe enviar os documentos. 
 
Informações Relevantes (Disclaimers) 
 
. Divulgar, diariamente o valor do patrimônio líquido e da cota. 
. Mensalmente, remeter aos cotistas um extrato com as seguintes 
informações: Nome do Fundo e o número de seu registro no CNPJ; Nome, 
endereço e número de registro do administrador no CNPJ; Nome do cotista; 
Saldo e valor das cotas no início e no final do período e a movimentação 
ocorrida ao longo do mesmo; Rentabilidade do Fundo auferida entre o último 
dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência do extrato; 
. Anualmente, colocar as demonstrações financeiras do Fundo, incluindo o 
Balanço, à disposição de qualquer interessado que as solicitar. 
 
Obrigações dos Administrador de um fundo de investimento: 
 
. Remeter aos cotistas dos fundos não destinados exclusivamente a 
investidores qualificados a demonstração de desempenho do fundo, até o 
último dia útil de fevereiro de cada ano; 
. Divulgar, em lugar de destaque na sua página na rede mundial de 
computadores e sem proteção de senha, o item 3 da demonstração de 
desempenho do fundo relativo: aos 12 (doze) meses findos em 31 de 
dezembro, até o último dia útil de fevereiro de cada ano; e Aos 12 (doze) 
meses findos em 30 de junho, até o último dia útil de agosto de cada ano. 
 
Regras Gerais sobre Divulgação de Informação 
 
. As informações divulgadas pelo administrador relativas ao fundo devem ser 
verdadeiras, completas, consistentes e não induzir o investidor a erro. 
. Todas as informações relativas ao fundo devem ser escritas em linguagem 
simples, clara, objetiva e concisa. 
. A divulgação de informações sobre o fundo deve ser abrangente, equitativa 
e simultânea para todos os cotistas. 
. As informações fornecidas devem ser úteis à avaliação do investimento. 
. As informações relativas ao fundo não podem assegurar ou sugerir a 
existência de garantia de resultados futuros ou isenção de risco para o 
investidor. 
. Informações factuais devem ser diferenciadas de interpretações, opiniões, 
projeções e estimativas. 
. Informações factuais devem vir acompanhadas da indicação de suas fontes. 
 
. As regras se aplicam ao Formulário de Informações Complementares – FIC, 
à lâmina e a qualquer outro material de divulgação do fundo. 
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. Caso as informações divulgadas apresentem incorreções ou impropriedades 
que possam induzir o investidor a erros de avaliação, a CVM pode exigir: 

- a cessação da divulgação da informação; e 
 

- a veiculação, com igual destaque e por meio do veículo 
usado para divulgar a informação original, de retificações e 

esclarecimentos, devendo constar, de forma expressa, que a 
informação está sendo republicada por determinação da CVM. 

 
 

 
 
Tipos de Fundos 
 
. Fundos Abertos: Nestes fundos, os cotistas podem solicitar o resgate de 
suas cotas a qualquer tempo. O número de cotas do Fundo é variável, ou 
seja: quando um cotista aplica, novas cotas são geradas e o administrador 
compra ativos para o Fundo. Quando um cotista resgata, suas cotas 
desaparecem, e o administrador é obrigado a vender ativos para pagar o 
resgate. Por este motivo, os Fundos abertos são recomendados para abrigar 
ativos com liquidez mais alta. 
 
. Fundos Fechados: Aqui, o cotista só pode resgatar suas cotas ao término 
do prazo de duração do Fundo ou em virtude de sua eventual liquidação. 
Ainda há a possibilidade de resgate destas cotas caso haja deliberação neste 
sentido por parte da assembleia geral dos cotistas ou haja esta previsão 
no regulamento do Fundo. 
 
Estes Fundos têm um prazo de vida pré-definido e o cotista somente recebe 
sua aplicação de volta após haver decorrido este prazo, quando então o 
Fundo é liquidado. Se o cotista quiser seus recursos antes, ele deverá 
transferir suas cotas para algum outro investidor interessado em ingressar no 
Fundo. 
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O material de divulgação de distribuição de cotas  
 
. Fundos Restritos: são aqueles constituídos para receber investimentos de 
um grupo restrito de cotistas, normalmente os membros de uma única família 
ou empresas de um mesmo grupo econômico. Também são muito comuns 
fundos restritos a investidores qualificados. 

 
. Fundos Exclusivos: são aqueles constituídos para receber aplicações 
exclusivamente de um único cotista. Somente investidores profissionais 
podem ser cotistas de Fundos exclusivos. A marcação a mercado é 
facultativa. 
 
. Fundos de Investimento com Carência: o regulamento pode estabelecer 
prazo de carência para resgate com ou sem rendimento. Os fundos com 
Carência têm resgate após o término da carência. 
 
O Resgate de cotas em Fundos com carência, antes do término da carência 
estabelecida no Formulário de Informações Complementares – FIC, terá 
incidência de cobrança de IOF a alíquota de 0,5% ao dia. 
 
. Fundos de Investimento Sem Carência: os resgates podem acontecer a 
qualquer momento, isto é, têm liquidez diária. 
 
 
 

Taxa de Administração 
 

. Nome do fundo; 

. Nome e endereço do administrador e gestor, se houver; 

. Nome e endereço das instituições responsáveis pela 
distribuição; 
. Política de investimento, público-alvo e principais características 
do fundo; 
. Mercado onde as cotas do fundo são negociadas; 
. Condições de subscrição e integralização; 
. Data do início e encerramento da distribuição. 
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É o percentual pago pelos cotistas de um fundo para remunerar todos os 
prestadores de serviço. É uma taxa expressa ao ano, calculada e deduzida 
diariamente. A cobrança de taxa de administração afeta o valor da cota. 
A rentabilidade divulgada pelos fundos de investimento é sempre líquida de 
taxa de administração. 
 

Taxa de Performance 
 
É o percentual cobrado do cotista quando a rentabilidade do fundo supera a 
de um indicador de referência. Nem todos os fundos cobram taxa de 
performance. Mas, quando há cobrança, ela é feita após a dedução de todas 
as despesas, inclusive da taxa de administração. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Taxas de ingresso e saída 
 
Não são tão comuns, mas também podem ser cobradas, dependendo do 
fundo de investimento escolhido. Elas são cobradas na aquisição de cotas do 
fundo ou quando o investidor solicita o resgate de suas cotas. 
A taxa de saída normalmente é cobrada quando existe um prazo para 
resgate das cotas, mas o investidor não quer ou não pode esperar este 
tempo para receber o dinheiro. 
 
 

 
Despesas 
 

Linha d’água é a metodologia utilizada para 
cobrança de taxa de performance, que acontece 
semestralmente. 
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De acordo com a Instrução CVM 409 são encargos do Fundo de 
Investimento, além da Taxa de Administração, os impostos e contribuições 
que incidam sobre os bens, direitos e obrigações do fundo, as despesas com 
impressão, expedição e publicação de relatórios, formulários e informações 
periódicas previstas no regulamento, as despesas de comunicação aos 
condôminos e os honorários e despesas do auditor. 
Também são considerados despesas os emolumentos e comissões nas 
operações do fundo, as despesas de fechamento de câmbio vinculadas às 
suas operações, os honorários de advogados e despesas feitas em defesa 
dos interesses do fundo e quaisquer despesas inerentes à constituição ou 
liquidação do fundo ou à realização de assembleia geral de condôminos, 
além das taxas de custódia de valores do fundo. 
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Leitura Obrigatória 
 
Documentos dos Fundos 
 
. Regulamento: Documento que estabelece as regras de funcionamento e 
operacionalização de um fundo de investimento, segundo legislação vigente. 
O regulamento deve dispor sobre a taxa de administração, que remunerará 
todos os serviços do fundo, podendo haver remuneração baseada no 
resultado do fundo (taxa de performance), bem como taxa de ingresso e 
saída. 
 
. Formulário de Informações Complementares (FIC): Divulga a atual 
Política de Divulgação Informações do fundo e fornecer informações 
complementares, tais como descrição da tributação, taxas riscos e etc. O FIC 
é um documento de natureza virtual e deve ser disponibilizado no site do 
administrador e do distribuidor. 
 
. Lâmina: A lâmina do fundo reúne, de maneira concisa, em uma única 
página, as principais características operacionais da aplicação, além dos 
principais indicadores de desempenho da carteira. No documento você 
encontra o resumo dos objetivos e da política de investimento, os horários de 
aplicação e resgate, os valores de mínimos de movimentação e as taxas de 
administração e performance. 
 
Todo cotista, ao ingressar no fundo, deve atestar, mediante formalização de 
termo de adesão e ciência de risco, que: 
. Teve acesso ao inteiro teor: 

- Do regulamento; 
- Da lâmina, se houver; e 

- Do formulário de informações complementares; 
. Tem ciência: 
- Dos fatores de risco relativos ao fundo; 
- De que não há qualquer garantia contra eventuais perdas patrimoniais que 
possam ser incorridas pelo fundo; 
- De que a concessão de registro para a venda de cotas do fundo não 
implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas 
ou de adequação do regulamento do fundo à legislação vigente ou 
julgamento sobre a qualidade do fundo ou de seu administrador, gestor e 
demais prestadores de serviços; e 
- Se for o caso, de que as estratégias de investimento do fundo podem 
resultar em perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação 
do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. 
 
. Lâmina de informações Essenciais: O administrador de fundo 
aberto que não seja destinado exclusivamente a investidores 
qualificados deve elaborar uma lâmina de informações 
essenciais. É facultado ao administrador de fundo formatar a 
lâmina livremente desde que: 
. A ordem das informações seja mantida; 
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. O conteúdo seja igual ao anexo da instrução CVM 555; 

. Os logotipos e formatação não dificultem o entendimento das informações; e 

. Quaisquer informações adicionais: 
- Sejam acrescentadas ao final do documento; 

- Não dificultem o entendimento das informações contidas na lâmina; e 
- Sejam consistentes com o conteúdo da lâmina e do Formulário de 

Informações Complementares – FIC. 
 
A lâmina deve ser atualizada mensalmente até o dia 10 (dez) de cada mês 
com os dados relativos ao mês imediatamente anterior. 
O administrador do fundo deve enviar a lâmina à CVM, por meio de sistema 
eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, 
sempre que esta for atualizada, na mesma data de sua atualização. 
 
O administrador deve: 
. Entregar a lâmina para o futuro cotista antes de seu ingresso no fundo; e 
. Divulgar, em lugar de destaque na sua página na rede mundial de 
computadores e sem proteção de senha, a lâmina atualizada. 
 
CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA 
FUNDOS DE INVESTIMENTO 
 
Objetivo: Estabelecer parâmetros pelos quais as atividades das Instituições 
Participantes, relacionadas à constituição e funcionamento de fundos de 
investimento (“Fundos de Investimento”), devem se orientar, visando, 
principalmente, a estabelecer: 
. A concorrência leal; 
. A padronização de seus procedimentos; 
. A maior qualidade e disponibilidade de informações sobre fundos de 
investimento, especialmente por meio do envio de dados pelas instituições 
participantes à Anbima; 
. A elevação dos padrões fiduciários e a promoção das melhores práticas do 
mercado. 
 
O presente Código não se sobrepõe à legislação e regulamentação vigentes, 
ainda que venham a ser editadas normas, após o início de sua vigência, que 
sejam contrárias às disposições ora trazidas. Caso haja contradição entre 
regras estabelecidas neste Código e normas legais ou regulamentares, a 
respectiva disposição deste Código deverá ser desconsiderada, sem prejuízo 
das demais regras neste contidas. 
 
Para o registro dos Fundos de Investimento na ANBIMA, deve ser 
encaminhado pedido específico acompanhado dos seguintes documentos: 
. Lâmina de Informações Complementares do Fundo de Investimento, 
quando for o caso (“Lâmina de Informações Complementares”); 
. Regulamento do Fundo de Investimento (“Regulamento”); 
 
. Comprovante de pagamento da taxa de registro; 
. Formulário de cadastro. 
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. Lâmina de informações Complementares: As Instituições Participantes 
devem tomar providências para que sejam disponibilizados aos investidores, 
quando de seu ingresso nos Fundos de Investimento, Lâmina de Informações 
Complementares atualizados e compatíveis com o Regulamento dos Fundos 
de Investimento. 
 
A Lâmina de Informações Complementares deve conter as principais 
características do Fundo de Investimento, dentre as quais as informações 
relevantes ao investidor sobre políticas de investimento, riscos envolvidos, 
bem como direitos e responsabilidades dos cotistas. 
 
Na capa dos Lâmina de Informações Complementares dos Fundos de 
Investimento administrados pelas Instituições Participantes, que sejam 
elaborados em conformidade com todos os requisitos estabelecidos neste 
Código, deve ser impressa a logomarca da ANBIMA, acompanhada de textos 
obrigatórios: 
 
Quando for o caso, dependendo dos fatores de risco do fundo: “este fundo 
utiliza estratégias que podem resultar em 
significativas perdas patrimoniais para seus cotistas” ou “este fundo utiliza 
estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para 
seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital 
aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais 
para cobrir o prejuízo do fundo”. 
 
Devem ainda ser impressos, com destaque na capa, na contracapa ou na 
primeira página da Lâmina de Informações Complementares, os seguintes 
avisos ou avisos semelhantes com o mesmo teor: 
 
. O investimento do fundo de investimento de que trata esta lâmina de 
informações complementares apresenta riscos para o investidor; 
. Ainda que o gestor da carteira mantenha sistema de gerenciamento de 
riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas 
para o fundo de investimento e para o investidor; 
. O fundo de investimento de que trata esta lâmina de informações 
complementares não conta com garantia do administrador do fundo, do 
gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo 
Garantidor de Créditos – FGC; 
. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade 
futura; 
. As informações contidas nessa lâmina de informações complementares 
estão em consonância com o regulamento do fundo de investimento, mas 
não o substituem. 
. É recomendada a leitura cuidadosa tanto desta lâmina de informações 
complementares quanto do regulamento, com especial atenção para as 
cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo de 
investimento, bem como às disposições da lâmina de informações 
complementares e do regulamento que tratam dos fatores de risco a que o 
fundo está exposto. 
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Principais Estratégias de Gestão 
 
. Aplicação de Recursos: Quando o cotista aplica recursos em um fundo, ou 
seja, compra cotas, o gestor deverá comprar ativos para a carteira do fundo 
com o recurso que o cotista aplicou. Esta estratégia é chamada de Aplicação 
de Recursos. 
 
. Resgate de Recursos: Quando o cotista resgata recursos de um fundo, ou 
seja, vende cotas. Então, cabe ao gestor do fundo vender ativos para 
conseguir recursos para honrar o resgate e pagar o cotista.  
 
Na emissão das cotas do fundo deve ser utilizado o valor da cota do dia ou 
do dia seguinte ao da data da aplicação, segundo o disposto no regulamento. 
 
Em casos excepcionais de iliquidez dos ativos componentes da carteira do 
fundo, inclusive em decorrência de pedidos de resgates incompatíveis com a 
liquidez existente, ou que possam implicar alteração do tratamento tributário 
do fundo ou do conjunto dos cotistas em prejuízo destes últimos, o 
administrador poderá declarar o fechamento do fundo para a realização de 
resgates. 
 
Caso o fundo permaneça fechado por um período superior a cinco dias 
consecutivos, será obrigatória a convocação de Assembleia Geral 
Extraordinária no prazo máximo de um dia, para deliberar, em até quinze dias 
a contar da data do fechamento para resgate, sobre as seguintes 
possibilidades: 
. Substituição do administrador, do gestor ou de ambos; 
. Reabertura ou manutenção do fechamento do fundo para resgate; 
. Possibilidade do pagamento de resgate em títulos e valores mobiliários; 
. Cisão do fundo; 
. Liquidação do fundo. 
 

Fundos Passivos (fundos indexados) 
 
São aqueles que buscam acompanhar um determinado benchmark e por 
essa razão seus gestores têm menos liberdade na seleção de Ativos. 
 
Fundos Ativos 
São os fundos em que o gestor atua buscando obter melhor desempenho, 
assumindo posições que julgue propícias para superar o seu “benchmark”. 
 
Fundo Alavancado 
Sempre que existir possibilidade (diferente de zero) de perda superior ao 
patrimônio do fundo, desconsiderando-se casos de default nos ativos do 
fundo. 
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Principais Benchmarks 
 
Renda fixa: 
 
. DI: As negociações entre os bancos (com lastro em títulos privados) geram 
a Taxa DI, referência para a maior parte dos títulos de renda fixa ofertados ao 
investidor. É hoje o principal benchmark do mercado. 
. SELIC: Taxa de juros calculada com base nas negociações entre os 
bancos, quando o lastro é títulos públicos. 
. IPCA: Principal Índice de Inflação do país, é utilizado no sistema de metas 
do COPOM. Ele é calculado e divulgado pelo IBGE. 
. IGP-M, ou Índice Geral de Preços do Mercado: é calculado pela FGV. Esse 
índice origina-se da média ponderada de índices que medem a inflação dos 
preços ao atacado, ao consumidor e da construção civil [respectivamente, o 
IPA-M (60%), do IPC-M (30%) e do INCC-M (10%)]. 
. IMA Geral: O Índice de Mercado ANBIMA é uma família de índices de renda 
fixa que representam a dívida pública por meio dos preços a mercado de uma 
carteira de títulos públicos federais. 
- Subíndices do IMA são determinados pelos indexadores aos quais os 
títulos são atrelados: 

. IRF-M (prefixados) 
. IMA-B (indexados pelo IPCA) 

 
Renda Variável: 
 
. Ibovespa: Índice que acompanha a evolução média das cotações das 
ações negociadas na Bolsa. É o valor atual, em moeda corrente, de uma 
carteira teórica de ações, integrada pelas ações que, em conjunto, 
representaram 80% do volume transacionado (maior liquidez) à vista nos 
doze meses anteriores à formação da carteira. 
. Índice Brasil de Ações (IBrX): É composto por uma carteira teórica de 100 
ações selecionadas na Bovespa em ordem decrescente por liquidez, em 
termos de seu índice de negociabilidade, ou seja, o número de negócios e 
volume financeiro medidos nos últimos doze meses. 
. Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE): É utilizado para análise 
comparativa de performance das empresas listadas na BM&FBovespa sob o 
aspecto da sustentabilidade corporativa, baseada na eficiência econômica, 
no equilíbrio ambiental, na justiça social e na governança corporativa. 
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Principais Modalidades de Fundos de 
Investimentos 
 

 
 
. Fundos de Renda Fixa: Estes fundos investem no mínimo 80% de seu 
Patrimônio Líquido em ativos de renda fixa expostos à variação da taxa de 
juros ou à um índice de preços, ou ambos. 
A carteira é composta por títulos que rendem uma taxa previamente 
acordada. Estes fundos se beneficiam em um cenário de queda de juros, mas 
tem risco de taxa de juros e, eventualmente, de crédito. 
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Estes Fundos podem ser adicionalmente classificados como “Longo Prazo”, 
quando o prazo médio de sua carteira superar 365 dias. Neste caso, não 
poderá ser utilizada a “Cota de Abertura”. 
Também é vedada a cobrança de taxa de performance, exceto quando se 
tratar de Fundo destinado a investidor qualificado. 
 
. Fundos de Renda Fixa de Curto Prazo: São fundos que têm por objetivo 
proporcionar a menor volatilidade possível dentre os fundos disponíveis no 
mercado brasileiro. 
 
O fundo classificado como “Renda Fixa” que aplique seus recursos 
exclusivamente em títulos públicos federais ou privados (de baixo risco de 
crédito), pré-fixados ou indexados à taxa SELIC ou a outra taxa de juros, ou 
títulos indexados a índices de preços com prazo máximo a decorrer de 375 
dias, e prazo médio da carteira do fundo inferior a 60 dias devem incluir à sua 
denominação o sufixo “Curto Prazo”. 
 
É possível utilizar de estratégia com derivativos somente para proteção da 
carteira. 
 
E também é vedada a cobrança de taxa de performance, salvo quando se 
tratar de Fundo destinado a investidor qualificado. 
 
. Fundos de Renda Fixa Referenciados: São fundos classificados como 
“Renda Fixa” cuja política de investimento assegure que ao menos 95% do 
seu patrimônio líquido esteja investido em ativos que acompanham, direta ou 
indiretamente, determinado índice de referência. Neste caso, deve-se incluir 
à sua denominação o sufixo “Referenciado” seguido da denominação do 
índice. 
 
Além disso, esses fundos devem ter 80%, no mínimo, de seu patrimônio 
líquido representado, isolada ou cumulativamente, por títulos da dívida 
pública federal ou por ativos financeiros de renda fixa considerados de baixo 
risco de crédito pelo gestor. 
 
Esses fundos têm a sua atuação restrita a respectiva atuação nos mercados 
de derivativos à realização de operações com o objetivo de proteger posições 
detidas à vista (hedge). 
 
Também é vedada a cobrança de taxa de performance, exceto quando se 
tratar de Fundo destinado a investidor qualificado. 
 
. Fundo de Renda Simples: É o fundo classificado como “Renda Fixa” que 
tenha 95%, no mínimo, de seu patrimônio líquido representado, isolada ou 
cumulativamente, por títulos da dívida pública federal ou títulos de renda fixa 
de emissão ou coobrigação de instituições financeiras que possuam 
classificação de risco atribuída pelo gestor, no mínimo, equivalente àqueles 
atribuídos aos títulos da dívida pública federal. Esses fundos devem incluir 
em sua denominação, o sufixo “Simples”. 
É vedado ao fundo simples: 
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. A cobrança de taxa de performance; 
. A realização de investimentos no exterior; 
. A concentração em créditos privados e 
. A transformação do fundo em fundo fechado. 
A lâmina de informações essenciais do fundo de renda simples deve 
comparar a performance do fundo com a performance da taxa SELIC. 
É dispensado o termo de adesão e ciência de risco. 
 
. Fundo de Renda Fixa de Dívida Externa: É todo fundo classificado como 
Renda Fixa que tenha 80%, no mínimo, de seu patrimônio líquido 
representado por títulos representativos da dívida externa de 
responsabilidade da União. Ele deve incluir à sua denominação o sufixo 
“Dívida Externa”. 
 
Esta é a forma mais fácil de investir em papéis brasileiros negociados no 
mercado internacional. Somente Fundos de Dívida Externa podem adquirir 
títulos representativos da dívida externa de responsabilidade da União. Esses 
podem cobrar taxa de performance. 
 
 
. Fundo Cambial: Os fundos classificados como “Cambiais” devem ter como 
principal fator de risco de carteira a variação de preços de moeda estrangeira 
ou a variação do cupom cambial. 
 
No mínimo 80% da carteira deve ser composta por ativos relacionados 
diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco cambial. 
 
Os Fundos Cambiais Dólar são os mais conhecidos. A aplicação é feita em 
Reais e sua carteira é composta por papéis que buscam acompanhar a 
variação da moeda norte-americana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. Fundo de Ações: investe no mínimo 67% do 
seu Patrimônio Líquido em ações negociadas no 
mercado à vista de bolsa de valores. 

O fundo não acompanha a cotação do dólar e pode 
cobrar taxa de performance. 
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A performance destes fundos está sujeita à variação de preço das ações que 
compõem sua carteira. Por isso, são mais indicados para quem tem objetivos 
de investimento de longo prazo. 
 
Fundos de ações cuja política de investimento preveja que, no mínimo, 2/3 do 
seu patrimônio líquido seja investido em ações de companhias listadas em 
segmento de negociação de valores mobiliários, voltado ao mercado de 
acesso, instituído por bolsa de valores ou por entidade do mercado de balcão 
organizado, que assegure, por meio de vínculo contratual, práticas 
diferenciadas de governança corporativa devem usar, em seu nome, a 
designação “Ações - Mercado de Acesso”. 
 
Estes Fundos podem cobrar taxa de performance. 
 

Estratégias para alocação de recursos em Fundos de Ações: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Market Timing: alguns Fundos de ações 
permitem o aumento ou diminuição da 
exposição na bolsa. Este movimento, quando 
acertado, é um poderoso instrumento para 
bater o benchmark. Assim, se o gestor avaliar 
que a bolsa tem perspectivas ruins, ele pode 
expor o Fundo em, por exemplo, 80% do seu 
PL à variação da bolsa. 

. Stock picking: aposta em ações com maior 
potencial de retorno. Esta aposta se dá, geralmente, 
em relação às ações que fazem parte do benchmark. 
Por exemplo, se Petrobrás representa 20% da carteira 
do Ibovespa e o administrador acredita que seja uma 
boa alternativa de investimento, pode comprar 25% 
para a carteira do Fundo. Se o administrador estiver 
correto, estes 5% extras ajudarão a ultrapassar o 
benchmark. 
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. Fundos Multimercado: devem possuir políticas de investimento que 
envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em 
nenhum fator em especial ou em fatores diferentes das demais classes 
previstas na instrução. Ou seja, este tipo de Fundo pode aplicar em 
DI/SELIC, índices de preços, taxas de juros, câmbio, dívida externa e ações. 
 
Podem usar derivativos para alavancagem e podem cobrar taxa de 
performance. 
 

Normas Relativas à Concentração em Créditos Privados: 
 
O fundo de investimento que realizar aplicações em quaisquer ativos ou 
modalidades operacionais de responsabilidade de pessoas físicas ou 
jurídicas de direito privado ou de emissores públicos que não a União Federal 
e que, em seu conjunto, exceda o percentual de 50% de seu patrimônio 
líquido, deverá observar as seguintes regras, cumulativamente àquelas 
previstas para sua classe: 
 
. Na denominação do fundo deverá constar a expressão “Crédito Privado”; 
 
. O regulamento, o Formulário de Informações Complementares (FIC) e o 
material de venda do fundo deverão conter, com destaque, alerta de que o 
fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em 
caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de 
sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de 
administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos 
emissores responsáveis pelos ativos do fundo. 
 
. Fundo de investimento em cotas de fundos de investimento: 
deve manter, no mínimo, 95% de seu patrimônio investido em cotas de 
fundos de investimento de uma mesma classe, exceto os fundos de 

. Arbitragem: comprar e vender o mesmo ativo, 
com características ligeiramente diferentes, 
ganhando o diferencial do preço. Por exemplo, 
compra de uma ação ON e venda de uma ação 
PN do mesmo emissor. Nesse caso, o 
administrador não está fazendo aposta com 
relação à direção da bolsa, mas apenas com 
relação ao diferencial de preços entre esses dois 
ativos. 
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investimento em cotas classificados como “Multimercado”, que podem investir 
em cotas de fundos de classes distintas. 
 
Os 5% restantes do patrimônio do fundo poderão ser mantidos em depósitos 
à vista ou aplicados em: 
. Títulos públicos federais; 
. Títulos de renda fixa de emissão de instituição 
financeira; 
. Operações compromissadas (operação envolvendo títulos de renda fixa) de 
acordo com a regulação específica do Conselho Monetário Nacional – CMN. 
Deverá constar na denominação do fundo a expressão “Fundo de 
Investimento em Cotas de Fundos de Investimento” acrescida da classe dos 
fundos investidos de acordo com regulamentação específica. 
 
. Fundos de Investimento em Índice de Mercado (Fundos de Índice): 
também conhecidos como ETF – Exchange Traded Funds, eles são uma 
comunhão de recursos destinados à aplicação em carteira de títulos e valores 
mobiliários que visem refletir as variações e rentabilidade de um índice de 
referência, por prazo indeterminado. 
 
Na denominação do fundo deve constar a expressão “Fundo de 
Índice” e a identificação do índice de referência. 
 
O fundo é regido pelas disposições constantes no seu regulamento, sendo 
seu principal meio de divulgação de informações a sua página na internet. 
 
O Fundo deve manter 95%, no mínimo, de seu patrimônio aplicado em 
valores mobiliários ou outros ativos de renda variável autorizados pela CVM, 
na proporção em que estes integram o índice de referência, ou em posições 
compradas no mercado futuro do índice de referência, de forma a refletir a 
variação e rentabilidade de tal índice. 
 
. Fundos de Investimento Imobiliário (FII): destinam-se ao 
desenvolvimento de empreendimentos imobiliários como construção de 
imóveis, aquisição de imóveis prontos, ou investimentos em projetos visando 
viabilizar o acesso à habitação e serviços urbanos, inclusive em áreas rurais, 
para posterior alienação, locação ou arrendamento. 
 
Estes Fundos destinam-se a investidores que procuram imóveis como uma 
forma de diversificação de sua carteira de investimentos, e esperam ganho 
de capital moderado e rendimentos em forma de aluguel. 
 
Os Fundos imobiliários são comercializados na forma de Fundos fechados, 
que podem ter duração determinada ou indeterminada. 
 
Estes Fundos devem distribuir, no mínimo, 95% do lucro auferido, apurados 
segundo o regime de caixa. 
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Uma vez constituído e autorizado o funcionamento do Fundo, admite-se que 
25% de seu patrimônio, no máximo e temporariamente, seja investido em 
cotas de FI e/ou em Títulos de Renda Fixa. 
 
Esta parcela pode ser maior se expressamente autorizada pela CVM, 
mediante justificativa do administrador do Fundo. 
 
É vedado ao Fundo de Investimento Imobiliário operar em mercados futuros 
ou de opções. 
 
. Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC e FIC- 
FIDC): são fundos constituídos por títulos de crédito originários de operações 
realizadas nas instituições financeiras, na indústria, arrendamento mercantil, 
hipotecas, prestação de serviços e outros títulos que possam ser admitidos 
como direito de crédito pela CVM. 
 
Desta forma, as operações de crédito originalmente feitas podem ser cedidas 
aos Fundos que assumem estes direitos creditórios. Esta operação permite 
aos bancos, por exemplo, que cedam (vendam) seus empréstimos aos 
FIDCs, liberando espaço para novas operações e aumentando a liquidez 
deste mercado. 
 

Estes Fundos podem ser: 
 
 
Benefícios dos FIDCs:  

. Abertos: quando os cotistas podem solicitar resgate das 
cotas, de acordo com o estatuto do Fundo, ou 
. Fechados: quando as cotas podem ser resgatadas somente 
ao término do prazo de duração do Fundo, ou no caso de sua 
liquidação. 
 
Benefícios dos FIDCs: 
. Para quem cede os direitos creditórios: diminuição dos 
riscos de crédito e “liberação de espaço no balanço”. 
. Para as empresas: mais liquidez no mercado de crédito. 
. Para os investidores: uma alternativa de investimento que 
tende a oferecer uma rentabilidade maior do que a renda fixa 
tradicional. 
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Os tipos de Cotas são: 
 
Riscos: para o investidor em FIDC é o crédito da carteira de recebíveis. Ou 

seja, o retorno está diretamente ligado ao nível de inadimplência dos 
recebíveis que formam o lastro da carteira. 
 

. Cota sênior: aquela que não se subordina às demais 
para efeito de amortização e resgate; 
e 
. Cota subordinada: aquela que se subordina à cota 
sênior ou a outras cotas subordinadas, para efeito de 
amortização e resgate. 

. Para quem cede os direitos creditórios: diminuição 
dos riscos de crédito e “liberação de espaço no 
balanço”. 
. Para as empresas: mais liquidez no mercado de 
crédito. 
. Para os investidores: uma alternativa de investimento 
que tende a oferecer uma rentabilidade maior do que 
a renda fixa tradicional. 
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Os FIDCs podem operar no mercado de derivativos (bolsas e balcão com 
sistema de registro) somente para proteger suas posições à vista. 
 
No caso de Fundo aberto, o Fundo será liquidado ou incorporado a outro se 
mantiver PL médio inferior a 500 mil reais durante 3 meses consecutivos, ou 
3 meses após a autorização da CVM. 
 
Os cotistas dos FIDCs somente podem ser investidores qualificados. 
O valor mínimo para aplicação deve ser de 25 mil reais. O FIDC deve ter, no 
mínimo, 50% de seu patrimônio em direitos creditórios. 
 
. Fundo de Investimento em Participações (FIP): é uma comunhão de 
recursos destinados à aplicação em companhias abertas, fechadas ou 
sociedades limitadas, em fase de desenvolvimento. 
 
Cabe ao administrador constituir o fundo e realizar o processo de captação 
de recursos junto aos investidores através da venda de cotas. 
 
O FIP é um investimento em renda variável constituído sob a forma de 
condomínio fechado, em que as cotas somente são resgatadas ao término de 
sua duração ou quando é deliberada em assembleia de cotistas a sua 
liquidação. 
 
Os FIPs devem manter, no mínimo, 90% de seu patrimônio investido em 
ações, debêntures simples, bônus de subscrição ou outros títulos e valores 
mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de 
companhias abertas ou fechadas, bem como em títulos ou valores mobiliários 
representativos de participação em sociedades limitadas. A exceção são as 
debêntures simples, que o limite máximo é de 33% do capital subscrito do 
fundo. 
 
. Fundos Off-Shore: que investem recursos no exterior. Sua sede é 
formalmente localizada no exterior, porém o gestor localiza-se no Brasil. 
 
 

Tributação sobre os Fundos de Investimentos 
 
. IOF: A alíquota é regressiva: até 29 dias, pode incidir IOF. A partir de 30 
dias, todas as aplicações financeiras estão isentas de IOF. Ele incide sempre 
antes do Imposto de Renda e é cobrado sobre os rendimentos. 
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Os fundos de investimento de renda fixa estão sujeitos à cobrança de IOF 
pela tabela regressiva, que é zerado com resgate de prazo igual ou superior 
a 30 dias. 
 
Quando se tratar de um fundo de investimento com carência, no resgate de 
suas cotas, antes de completado o prazo de carência para crédito de 
rendimentos, a alíquota aplicada é de 0,5% ao dia, sempre limitado ao 
rendimento do investidor. 
 
. Imposto de Renda em Fundos Imobiliários: A alíquota é de 20% sobre a 
renda, na fonte, inclusive para pessoa jurídica isenta. O recolhimento é até o 
último dia útil do mês subsequente ao do encerramento do período de 
apuração. O responsável pelo recolhimento é o Administrador do Fundo. O 
Imposto incide sobre os ganhos de capital e Rendimentos. 
 
As perdas incorridas na alienação de cotas de fundo de investimento 
imobiliário só podem ser compensadas com ganhos auferidos na alienação 
de cotas de fundo da mesma espécie. 
 

 
 
 
 

Isenção: 

O IOF é isento para o fundo de ações. 
 

. A isenção será concedida somente nos casos 
em que o fundo de investimento imobiliário 
possua, no mínimo, cinquenta cotistas; 

E não será concedida ao cotista pessoa física titular 
de cotas que representem 10% ou mais da 
totalidade das cotas emitidas pelo fundo de 
investimento imobiliário ou cujas cotas lhe derem 
direito ao recebimento de rendimento superior a 
10% do total de rendimentos auferidos pelo fundo. 
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Marcação a Mercado 
 
Este conceito diz que o Fundo deve reconhecer todos os dias o valor de 
mercado de seus ativos. 
 
A marcação a mercado faz com que o valor das cotas de cada fundo reflita, 
de forma atualizada, a que preço o administrador dos recursos venderia cada 
ativo a cada momento (mesmo que ele o mantenha na carteira). De acordo 
com a legislação, devem ser observados os 
preços do fim do dia, após o fechamento dos 
mercados. Já para a renda variável, a 
legislação determina que observe o preço 
médio dos ativos durante o dia. 
 
 

 
 
 
Os ativos que fazem parte da carteira de 
responsabilidade do administrador devem ter um preço único, além disso, o 
administrador deve divulgar no mínimo uma versão simplificada da marcação 
a mercado. 
 
 

Divulgação de Rentabilidade 
É expressamente vedada: 
 
 

Classificação de Fundos de Investimento Anbima 

.São isentos do imposto sobre a renda na fonte e na 
declaração de ajuste anual das pessoas físicas, os 
rendimentos distribuídos pelos fundos de investimento 
imobiliário cujas cotas sejam admitidas à negociação 
exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de 
balcão organizado. 

O Objetivo de marcar a mercado é evitar 
transferência de riqueza entre cotistas. 
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A ANBIMA agrupa fundos de investimento com as mesmas características, 
identificando-os pelas suas estratégias e fatores de risco. 
 
Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes 
fundos e auxilia o processo de decisão de investimento, além de contribuir 
para aumentar a transparência do mercado. 
 
 
 

Na Classificação de Fundos ANBIMA, os investimentos estão 
divididos em três níveis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. A divulgação em qualquer meio de qualificação, premiação, 
título ou análise que utilize dados de menos de 12 meses; 
. A Divulgação de rentabilidade do fundo com menos de 6 meses 
de registro na CVM; 
. A Divulgação de comparação entre fundos que tenham classificação 
Anbima diferentes, sem qualificá-los e sem apresentar justificativa 
consistente para a comparação. 

1º . Nível: Classes de Ativos; 

2º . Nível: Riscos; e 

3º . Nível: Estratégias de investimento. 
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Previdência Complementar 
 
É importante perceber que a previdência é um seguro e não um investimento, 
por isso, não entra em espólio ou inventário, não pode sofrer bloqueio 
judicial, ou seja, é como se este dinheiro “não existisse”. Ele só volta a existir 
quando o titular sacar. 
 

As palavras na previdência podem fazer confusão, por isso, é 
importante primeiramente conhecer os seguintes termos: 
 

Previdência Aberta x Previdência Fechada 

 
A previdência pode ser aberta ou fechada. A previdência aberta é a 
comercializada pelos bancos. Tem fiscalização mais rigorosa e regras mais 
rígidas.  
 
 
As previdências fechadas são restritas a um grupo de pessoas, normalmente 
funcionários de uma empresa ou uma cooperativa ou mesmo de instituições 
públicas. Essas previdências não podem ser comercializadas. O objetivo 
principal delas é aposentadoria. 
 

 
PGBL x VGBL 

Apólice = contrato. 
Aporte = aplicação esporádica; contribuição = aplicação regular 
(mensal). 
Assistido = quem vai receber o dinheiro. 
Beneficiário = quem foi indicado na apólice para receber, em caso 
de falecimento. 
Portabilidade = transferência do dinheiro. 
Proponente = investidor. 
Período de diferimento = prazo do contrato. 
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. PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre): é ideal para assalariados, já 
que é dedutível do imposto de renda. É 
possível deduzir até 12% da renda bruta anual. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Existem diferentes tipos de investimento, com diferentes perfis de risco, em 
nenhum deles há garantia de rendimento mínimo, e estão sujeitos inclusive à 
rentabilidade negativa. 
Existe o FAPI, que é semelhante ao PGBL, porém com garantia de 
rendimentos. 
 
. VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre): é ideal para isentos de Imposto 
de Renda ou pessoas que não fazem a declaração completa, como um 
empresário que recebe dividendos, isentos do Imposto. A VGBL não é 
dedutível do Imposto de Renda. 
 
A incidência do imposto no VGBL é em cima dos ganhos obtidos no momento 
do resgate. 
 
Há duas tabelas de tributação que o contribuinte pode optar no momento da 
aplicação: 
 
 
 
 
 
 
. Tabela regressiva: é irreversível e mais indicada para aplicações de longo 
prazo. 
 

Se a contribuição mensal for superior a 12% 
da renda, é melhor aplicar até 12% da renda 
em PGBL e o restante no VGBL. A incidência 
de imposto no PGBL é em cima de todo o 
valor resgatado. 
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. Tabela progressiva: é mais interessante para prazos mais curtos. Abaixo 
de 4 anos sempre é melhor a tabela progressiva. 
 

 
 
 
Na tabela progressiva é possível alterar a tributação para tabela regressiva. 
Ela segue a tabela do Imposto de Renda Pessoa Física. Nesta tabela, 15% 
do rendimento para VGBL ou do saque para PGBL são retidos na fonte. As 
diferenças são acertadas no informe anual de rendimentos, somando a 
previdência com todos os rendimentos tributáveis. 
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Taxas 
 
. Carregamento: Corresponde à taxa cobrada pelas instituições financeiras 
para prestar serviços ao plano de previdência. 
 
O carregamento deve custear também todos os custos que as próprias 
instituições têm na execução das tarefas administrativas, seja com pessoal 
ou com taxas para geração de documentos. 
 
É uma taxa cobrada na entrada e a cada novo depósito. O percentual dela 
varia, mas o limite máximo é de 10%. No entanto, pela concorrência entre as 
instituições, as taxas de carregamento normalmente variam de 2,5% a 5,0%. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
. Administrativa: Corresponde às despesas geradas na gestão financeira do 
fundo. É cobrada sobre o valor total aplicado, incluindo o rendimento. 
Normalmente a cobrança varia de 2% a 5%. 
 
. Saída: Era utilizada para o pagamento da CPMF. Com a extinção dela, a 
SUSEP atualmente não aprova mais planos que cobrem essa tarifa.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Os FAPI não possuem taxa de carregamento. 

As carências para resgate podem variar 
entre 60 dias e 24 meses. 

          

É bom entender que em previdência 
existem mais benefícios do que o simples 
rendimento de uma aplicação, pois trata-se 
de um seguro com rendimento. 
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Risco 
 
Quando vamos fazer um investimento, inicialmente temos apenas uma 
expectativa da sua rentabilidade. No mercado, essa expectativa é conhecida 
como retorno esperado do investimento. Porém, somente com o passar do 
tempo, e no momento do resgate da aplicação, é que saberemos qual foi 
realmente o retorno obtido. 
 
Diversos motivos podem fazer com que o retorno realmente obtido no resgate 
de um investimento seja diferente do retorno esperado no momento da 
aplicação. Ou seja, sempre há alguma incerteza quando vamos realizar um 
investimento. 
 
O risco de um investimento pode ser considerado como a medida dessa 
incerteza. Ou seja, risco é a probabilidade de o retorno obtido em um 
investimento ser diferente do esperado. 

 
 
. Risco de Liquidez: É a dificuldade de vender um determinado ativo pelo 
preço e no momento desejado. 
 
A realização da operação, se ela for possível, implica numa alteração 
substancial nos preços do mercado. Caracteriza-se quando o ativo possui 
muitos vendedores e poucos compradores. Investimento em imóveis é um 
exemplo de uma aplicação com alto risco de liquidez. 
 
 
. Risco de Crédito: Está associado às possíveis perdas que um credor pode 
ter pelo não pagamento por parte do devedor dos compromissos assumidos 
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em uma data acertada, seja este compromisso os juros (cupons) ou o 
principal. 
 
Há vários tipos de risco de crédito: um investidor, ao comprar um título, 
sempre estará incorrendo em um ou mais destes tipos de risco. 
 
O rating depende da probabilidade de inadimplência da empresa devedora, 
assim como das características da dívida emitida. Quanto pior for o rating 
atribuído, maior será a taxa de juros exigida como retorno pelo investidor. 
 
Quando uma empresa emite debêntures e não consegue honrar seus 
pagamentos, seus investidores estão sujeitos a terem perdas financeiras 
devidas o risco de crédito existente. 

 

 
 
 
 
. Risco de Mercado: É a potencial oscilação dos valores de um ativo durante 
um período de tempo. 
 
O preço dos ativos oscila por natureza. Uns mais, outros menos. A isso 
chamamos de volatilidade, que é uma medida dessa oscilação. Assim, os 
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preços das ações são mais voláteis (oscilam mais) que os preços dos títulos 
de renda fixa. O Risco de Mercado é representado pelos desvios (ou 
volatilidade) em relação ao resultado esperado. 
 
Por exemplo: se esperamos que um determinado fundo de investimento 
apresente um retorno de 25% ao ano, temos a expectativa de que, ao 
aplicarmos 100 reais, obteremos um retorno de 25 reais. Quaisquer 
rentabilidades observadas acima ou abaixo são consideradas risco de 
mercado. 
 
. Risco de liquidação: É o risco de que a contraparte não entregue os títulos 
(liquidação física) ou o valor (liquidação financeira) combinados quando foi 
efetuado o trade, depois que o investidor já tenha cumprido a sua parte do 
acordo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
. Diversificação: Bom, a diversificação, nós já vimos que ajuda a reduzir os 
riscos de perdas. Deve-se ter em mente, entretanto, que a diversificação não 
é capaz de eliminar todo o risco de mercado de um investimento. Isso porque 
há fatos no mercado que afetam todos os ativos no mesmo sentido, seja 
positivo ou negativo. 
 
A expectativa de uma recessão econômica, por exemplo, muito 
provavelmente levará a uma queda nos preços de todos os ativos. A isso 
chamamos de risco sistêmico ou não diversificável. E esse risco sistemático 
não pode ser reduzido, nem mesmo com uma excelente diversificação. 
 
. Taxa livre de risco: É aquela em que o investimento que a remunera não 
possui risco de crédito, ou seja, não tem possibilidade de calote. 
 
No Brasil, o ativo que mais se aproxima dessa definição são os títulos 
públicos federais. Por esse motivo, utilizamos a taxa Selic (que remunera as 
LFT’s) como taxa de juros livre de risco. 
 
 
 
 
 
 

Esse risco é mitigado graças a presença 
das clearing houses. 
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Noções de Estatística 
 
. Média: A principal vantagem do cálculo da média é o cálculo do retorno 
esperado de um investimento. 
 
Considerando que uma ação teve as seguintes oscilações nos primeiros 5 
dias de um determinado mês: 

1º  . dia → 5% 

2º  . dia → 3% 

3º  . dia → 7% 

4º  . dia → 9% 

5º  . dia → 2% 

 
Assim, podemos calcular o “retorno médio” deste ativo, calculando a média 
destes valores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Moda: é o valor que ocorre com maior frequência em uma série de valores. 
Por exemplo: Considerando que uma ação teve as seguintes oscilações nos 
primeiros 5 dias de um determinado mês: 

1º . dia → 5% 

2º . dia → 7% 

3º . dia → 5% 

4º . dia → 9% 

5º . dia → 3% 

 
A Moda é 5%. 
 
 
 
 

          

Se somarmos o mesmo valor em todos os 
retornos, é de se esperar que a média 
sofra o mesmo ajuste, porém o desvio 
padrão não se altera. 
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Um conjunto de resultados pode apresentar uma moda ou 
mais, sendo classificado como: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Mediana: é o valor que divide o conjunto em dois subconjuntos, onde estes 
subconjuntos formados terão exatamente a mesma quantidade de elementos. 
 
Vamos ver um exemplo de Mediana em uma amostra ímpar: 
 
Considerando que uma ação teve as seguintes oscilações nos primeiros 5 
dias de um determinado mês: 

1º . dia → 5% 

2º . dia → 3% 

3º . dia → 7% 

4º . dia → 9% 

5º . dia → 2% 

 
Para encontrar a mediana é necessário colocar as oscilações em ordem: 2%; 
3%; 5%; 7% 9%. 
 
Assim a Mediana é igual a 5%. 
 
Agora, vamos ver um exemplo para uma amostra Par: 
 
Considerando que uma ação teve as seguintes oscilações nos primeiros 4 
dias de um determinado mês: 

1º . dia → 5% 

2º . dia → 3% 

3º . dia → 7% 

4º . dia → 9% 

 
Colocando as oscilações em ordem: 
3%; 5%; 7%; 9% 

. 1 moda = unimodal 

. 2 modas = bimodal 

. 3 ou mais modas = multimodal 
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A Mediana será a média entre os valores centrais. 
 

 
 
. Variância: o grau de dispersão de um conjunto de dados é dado pela média 
aritmética dos desvios em relação à media desse conjunto. 
 
Vamos ver como calcular a Variância: Considerando que uma ação teve as 
seguintes oscilações nos primeiros 5 dias de um determinado mês: 

1º . dia → 5% 

2º . dia → 3% 

3º . dia → 7% 

4º . dia → 9% 

5º . dia → 2% 

 
Vamos efetuar primeiro o cálculo da média: 
 

 
 
Agora, vamos ver como calcular a Variância. A fórmula é: 
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Assim, a Variância é de 8,20%. 
 
 
 
 

 
. Desvio Padrão: A variância possui um problema de construção 
como medida de dispersão de dados. 
 
Ela apresenta uma unidade de medida igual ao quadrado da unidade de 
medida dos dados originais. 
 
Esse problema é resolvido extraindo-se a raiz quadrada da variância, o que 
chamamos de desvio-padrão. 
 
No mercado financeiro, em geral, esse é o valor chamado de volatilidade de 
um ativo. Ele é utilizado como principal medida de risco de se investir em 
determinado ativo. 
 

 
 
Depois de fazermos os cálculos, veremos que, no nosso exemplo, o desvio 
padrão é 2,86%. 
 
. Covariância: Em geral, podemos observar que, quando os juros sobem, os 
preços das ações caem. Este comportamento sugere que há uma covariância 
negativa entre as variáveis taxa de juros e preços de ações. 
 

          

Sabendo a variância é possível determinar o 
desvio padrão, extraindo a sua raiz quadrada. 
Quanto maior for a variância maior será o 
desvio padrão e, consequentemente, maior 
será o risco. Ativos com retornos constantes 
possuem variância nula. 
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A covariância é uma medida que avalia como as variáveis X e Y se inter-
relacionam de forma linear, ou seja, como Y varia em relação a uma 
determinada variação de X. 
 
Quando a covariância é positiva, duas variáveis tendem a variar na mesma 
direção; isto é, se uma sobe, a outra tende a subir e vice-versa. Quando a 
covariância é negativa, duas variáveis tendem a variar em direções opostas; 
isto é, se uma sobe a outra tende a cair e vice-versa. 
 
Quanto mais próxima de zero for a covariância, menor a possibilidade de se 
identificar um comportamento interdependente entre as variáveis. 
 
. Correlação: A covariância busca mostrar se há um comportamento de 
interdependência linear entre duas variáveis. 
 
Porém, ela é uma medida dimensional, sendo afetada pelas unidades de 
medida das séries X e Y. Para corrigir esse problema da covariância, chegou-
se à medida de correlação, que é um número adimensional e que varia entre 
-1 e 1, inclusive. 
 
. Coeficiente Beta (β): Ele se tornou uma medida popular de risco, porque 
simplifica o problema quando relaciona a variabilidade do retorno da carteira 
à do retorno da carteira de mercado. Beta é a volatilidade da performance 
media relativa ao mercado. 
 
Uma carteira de mercado, Ibovespa ou IBrX por exemplo, possui diversas 
ações de diversos setores diferentes. Logo, presumimos que ele não sofre 
com riscos não sistemáticos, por ser diversificada. Como as suas oscilações 
são afetadas apenas pelo risco sistemático, assumimos que suas oscilações 
representam 100% desse risco, logo, o coeficiente beta dessa carteira será 
sempre igual a 1. 
 

100% = 100/100 = 1 
 

. Se β > 1 : a carteira de ativos oscila mais que a carteira de mercado, ou 
seja, tem um risco maior se comparada ao risco do mercado. Então, se o 
mercado está em alta, o retorno da carteira de ativos é maior do que o 
retorno da carteira de mercado. Se o mercado está em baixa, o retorno da 
carteira de ativos é menor do que o retorno da carteira de mercado. Em 
outras palavras, ou o ativo “sobe mais” ou “cai mais”. Esse ativo também se 
caracteriza por ser agressivo. 
 
. Se β = 1: a carteira de ativos tem o mesmo risco que a carteira de mercado. 
 
. Se β < 1: a carteira de ativos é menos arriscada do que a carteira de 
mercado e o ativo se caracteriza por ser defensivo. 
 
Caso o investidor deseje obter um retorno próximo ao Ibovespa ou ao IBr-X 
sem precisar comprar todas as ações da carteira, deverá procurar ações que 
façam parte do índice e que tenham o coeficiente beta próximo de 1. 
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. Distribuição Normal: Explica a probabilidade de um evento ocorrer. 
 
A importância de se saber a média e o desvio-padrão está em conhecer a 
probabilidade dos eventos ocorrerem. As probabilidades de se afastar da 
média uma certa quantidade de desvios-padrão já estão calculadas pelos 
estatísticos. 
 
. Gestão de Risco de Carteiras: Graças ao conceito de distribuição normal, 
é possível determinar a perda máxima de uma carteira, com uma certa 
probabilidade de ocorrer. 
 
Por exemplo: se uma carteira possui média dos retornos igual a 3% e desvio 
padrão de 2%, logo é de se esperar que em 95% dos casos seu retorno 
oscile entre – 1% (média menos 2 desvios padrões) a 7% (média mais dois 
desvios padrões). Nesse caso, mantendo-se a média e o desvio padrão, 
pode-se garantir para o investidor que a sua perda máxima será de 1% em 
95% das perdas ocorridas pelo fundo. 
 
Alguns fundos prometem isso para o cliente no Formulário de Informações 
Complementares (antigo prospecto), gerando todo um trabalho de gestão e 
controle dos riscos. 
 
. Value at Risk: O cálculo do Valor em Risco (ou VAR) é um método de se 
obter o valor esperado da máxima perda (ou pior perda) dentro de um 
horizonte de tempo com um intervalo de confiança. 
 
Vamos ver o exemplo de um fundo de investimento que possui em sua 
Lâmina de Informações Complementares a seguinte informação: “VAR de 1% 
para 1 dia e 95% de confiança”. 
 
Isso significa que, para o dia seguinte, há 95% de chance do valor da perda 
da carteira não ser maior que 1% do Patrimônio Líquido do fundo. Mas, o 
valor real da perda pode ser maior que 1%, pois há 5% de chance da 
estimativa ser ultrapassada. 
 
 
 

O coeficiente Beta é usado para 
medir o risco não-diversificável. 
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. Back Testing: Qualquer modelo de VAR deve ser testado para aferir a sua 
precisão. O Back Testing é uma ferramenta utilizada para este teste. Ou seja, 
o modelo é alimentado com dados históricos e o número de violações 
ocorridas no passado do limite de VAR é medido de modo a verificar se está 
dentro do nível de confiança estabelecido. 
 
Normalmente o Back Testing é utilizado para testar modelos derivados 
através de simulações. 
 
. Stop Loss: É a ferramenta utilizada quando os limites de VAR são 
ultrapassados. 
 
Por exemplo, um Fundo que tenha um limite definido em estatuto de VAR de 
1% em um dia, com 95% de confiança. Ou seja, o gestor deste Fundo não 
pode posicionar sua carteira de modo que possa perder mais do que 1% do 
seu valor em um dia, com 95% de chance. 
 
Digamos que, em determinado momento, a volatilidade dos mercados 
aumente de maneira generalizada. Utilizando esta nova volatilidade, o 
gerente de risco descobre que o Fundo está correndo o risco de perder 2% 
em um dia, com 95% de chance. Neste momento, o gestor é obrigado a se 
desfazer de posições, de modo que o risco de perdas diminua para 1% em 
um dia, com 95% de chance. A este movimento de reversão de posições 
para diminuição do risco chamamos Stop Loss. 
 
Portanto, no contexto do VAR, o stop loss não necessariamente “corta” um 
prejuízo, mas apenas diminui posições de risco. 
 
. Stress Test: Suponha que o VAR estará correto 95% do tempo, e errado 
5% das vezes. Como podemos avaliar a perda maxima que uma instituição 
financeira ou um fundo de investimento pode sofrer? O VAR não fornece a 
informação de quanto pode chegar a perda máxima. Por exemplo, quando 
dizemos que o VAR é de 1%, não conseguimos imaginar se a perda máxima, 
que pode acontecer com probabilidade menor do que 5%, será 2%, 10% ou 
50%. 
 
Para saber até onde a perda de valor de uma carteira pode 
chegar, temos que usar a técnica chamada de stress test. 
O stress test mede quanto um portfólio pode perder em uma 
situação hipotética de Stress macroeconômico, chamado Cenário 
de Stress. 
 
O Stress Test normalmente é utilizado como um complemento do VAR, com 
o objetivo de medir as perdas quando o grau de confiança, normalmente 
95%, é ultrapassado. São, em geral, situações de stress de mercado, 
conhecidas como fat tail (ou cauda grossa), que é uma referência à “ponta” 
da distribuição normal dos retornos, e que pode assumir valores muito altos, 
imprevisíveis se apenas o VAR for utilizado. 
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Já o Stress Test é realizado somente quando o gestor deseja saber o 
tamanho das perdas da carteira em cenários além do limite do VAR. Nesse 
caso, ele deverá executar um teste de estresse na carteira. 
 
. Tracking Error: É uma medida de quão aproximadamente um portfólio 
replica o seu benchmark. O tracking error mede o desvio-padrão da diferença 
entre os retornos do portfólio e os do benchmark. Para um fundo que visa 
replicar um índice (passivo), o tracking error deverá ser tão próximo quanto 
possível de zero. 
 
Ou seja, o tracking error é dado pelo desvio-padrão das diferenças entre os 
retornos de um fundo e os retornos do seu benchmark em um determinado 
período. Quanto mais “volátil” forem estas diferenças, maior será o tracking 
error. 
 
. Erro Quadrático: Ele mede o desvio médio das variações das cotas do 
fundo em relação as variações de seu indicador de referência, ou benchmark. 
Quanto menor o EQM, melhor; maior a aderência das cotas do fundo ao 
benchmark. Ele é usado para analisar a performance passiva dos fundos de 
gestão. 
 
O Erro Quadrático Médio, por sua vez, é dado pela seguinte equação: 
 

 
 
Ou seja, o erro quadrático médio é calculado pela média das diferenças ao 
quadrado entre os retornos de um fundo e os retornos de seu benchmark. 
 
O Erro Quadrático Médio será sempre um número positivo ou igual a zero 
(quando o retorno do fundo for igual ao retorno do seu benchmark), porém, 
ele não pode ser negativo. 
 
. Risco x Retorno: Considerando que o retorno esperado pode ser obtido 
pela média dos retornos e que o risco do ativo é calculado pelo desvio 
padrão, podemos efetuar escolhas de forma racional. 
 
Por exemplo, qual a melhor opção de investimento, comparando dois ativos 
semelhantes, de mesmo administrador, mesmas características e regime 
tributário? 
 
Para encontrar a resposta, vamos utilizar o princípio da dominância, que 
afirma que os investidores desejam sempre maximizar Retornos e Minimizar 
os Riscos. 
 
Vamos entender melhor esta relação Risco x Retorno: 
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O princípio da dominância diz que na avaliação de dois investimentos com 
um mesmo patamar de riscos, escolheremos o que oferecer o maior retorno e 
que para a escolha entre dois investimentos com o mesmo patamar de 
retorno, escolheremos o que promover o menor risco. 
 
. Índice de Sharpe: Ele calcula a rentabilidade de um ativo 
considerando o seu risco, ou seja, Risco x Retorno. 
 
O Índice de Sharpe se faz necessário quando estamos comparando 
investimentos similares e uma das opções possui maior retorno enquanto a 
outra possui menor risco. 
 
É um dos mais utilizados na avaliação de Fundos de Investimentos. Ele 
expressa o excesso de retorno obtido pela carteira de investimento em 
relação ao retorno do ativo livre de risco, levando-se em conta o risco a que o 
investidor foi exposto, ou seja, mensura o prêmio recebido pelo risco 
assumido. 
 
Calcula-se a rentabilidade de um ativo considerando o seu risco. E quanto 
maior for o índice de Sharpe, melhor é a relação risco x retorno e, 
consequentemente, melhor é o desempenho do investimento. Quanto menor 
o índice de Sharpe, pior o desempenho. Sempre deve-se considerar a Taxa 
Livre de Risco (SELIC) para cálculo do Índice de Sharpe original. 
 
Já o Índice de Sharp Modificado considera o Benchmark do fundo como 
referência para cálculo, e não o ativo livre de risco. Nesse caso, considera o 
retorno acima do benchmark como prêmio pelo risco e a volatilidade das 
diferenças dos retornos em relação ao benchmark como mensuração de 
risco. 
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. Índice de Treynor: É semelhante ao Índice de Sharpe. A diferença básica é 
que ele utiliza como mensuração o Beta, ao invés de utilizar o desvio padrão. 
É ainda uma medida de mensuração do excesso de retorno em relação ao 
risco sistemático. 
 
. Duration: É a medida de sensibilidade do valor de um ativo ou de um fundo 
às variações da taxa de juros. 
Por exemplo: Duration de um ativo igual a 2 (dois) + variação da taxa de juros 
igual a -1 = variação do valor do ativo igual a +1%. Prazo médio de 
vencimento da carteira de ativos. 
 
. Duration de Macaulay: A Duration de um título com pagamento de cupom 
de juros sempre será menor do que seu prazo e vencimento, devido a 
ponderação dos fluxos de caixa intermediários. Da mesma forma, todo título 
ou carteira “zero cupom” (sem pagamentos de juros intermediários) terá a 
Duration igual ao seu vencimento final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Há uma relação inversa entre a taxa de juros de um título e sua Duration. 
Quanto maior a taxa de juros paga em dois títulos de iguais características 
menor será sua Duration. 
 
Também há uma relação inversa entre a Duration e a taxa de desconto de 
um título ou taxa de juros de mercado. Quanto maior esta taxa, menor será a 
Duration do título. 
 
. Duration modificada: Expressa o valor da mudança no preço de títulos de 
renda fixa em resposta a pequenas mudanças nas taxas de juros de 
mercado. Ela segue o conceito de que a taxa de juros de mercado e o valor 
destes títulos movem-se em direção oposta: quando ocorre uma elevação na 
taxa de juros de mercado os valores dos títulos caem e vice-versa. 

Em títulos COM cupom a Duration é inferior ao 
vencimento. 
 
Em títulos ZERO Cupom a Duration é igual ao 
vencimento do 

título. 
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A fórmula da Duration Modificada é usada para 
determinar o efeito que 100 pontos bases ou 1% de 
alteração na taxa de juros de mercado terá sobre o 
preço de um título. 
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www.cetip.com.br 
www.cblc.com.br/cblc/Custodia/Caracteristicas.asp?tit=2 
www.anbima.com.br 
www.ancor.com.br 
www.tesourodireto.gov.br 
www.fgv.com.br 
www.fgc.com.br 
www.valor.com.br 
www.receita.fazenda.gov.br 
www.certificacao.anbid.com.br/cpa10.asp 
www.coaf.fazenda.gov.br 
www.portaldoinvestidor.gov.br 
www.ancord.com.br 
www.caixa.gov.br 
www.anbima.com.br 
www.ibcpf.org.br 
www.ibge.gov.br 


