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À
Comissão de Valores Mobiliários

Superintendência de Desenvolvimento de Mercado

Rua Sete de Setembro, 111, 23° andar

CEP20050-901 - Rio de Janeiro - RJ

Enviado via e-mail paraaudpublica0314@cvm.gov.br

Ref.: Edital de Audiência Pública SDMn.? 03/14 - Alteração do conceito de "investidores

qualificados", criação da categoria de "investidores profissionais" e eliminação das

regras de investimento mínimo nas instruções da CVM.

Prezados Senhores,

A Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital, associação civil sem finalidade

econômica, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida

Rio Branco n. 123, Salas 1.505 e 1.506, inscrita no CNPJ/MF sob o n.? 03.990.636/0001-16

("ABVCAP"), na qualidade de representante de seus membros, participantes da indústria

brasileira de fundos de investimento, vem, por meio da presente, apresentar a esta D.

Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), comentários e sugestões acerca da minuta de

instrução objeto do Edital de Audiência Pública SDM n. ° 03/14 ("Minuta"), que trata da

alteração do conceito de "investidores qualificados", criação da categoria de "investidores

profissionais" e eliminação das regras de investimento mínimo nas instruções da CVM.

Ao participar das discussões e sugerir alterações à Minuta, a ABVCAP, na qualidade de

representante de participantes da indústria brasileira de fundos de investimento de Private

Equity e Venture Capital, busca participar do processo de aprimoramento do ambiente

regulatório do mercado de capitais, sem deixar de considerar aspectos importantes para a

manutenção, evolução e o desenvolvimento do mercado.

As sugestões da ABVCAP, assim como seus comentários e fundamentações são apresentados

tno Anexo desta carta.
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Por oportuno, pedimos a gentileza de que eventuais contatos e manifestações sejam

realizados por meio da pessoa indicada abaixo:

Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital - ABVCAP

At.: Sra. Ângela Ximenes

Av. Rio Branco, 123, Sala 1505, Centro

CEP20040-005, Rio de Janeiro, RJ

Telefone: (21) 3970-2432

E-mail: aximenes@abvcap.com.br

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer
esclarecimentos e discussões que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

##=eira Figueiredo .
Vice Presidente e Coordenador do Comitê Executivo de Regulamentação (CER)
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ANEXO

SUGESTÕESECOMENTÁRIOSAPRESENTADOSPELAABVCAP Á MINUTADACVM REFERENTEAOEDITALDEAUDIÊNCIAPÚBLICASOM N.O03/14

I.ART. 1°DAMINUTA:

Redação Original Redação sugerida pela ABVCAP Comentários da ABVCAP

"Art. 9°-A São considerados investidores I "Art. 9°-A São considerados investidores
profissionais:profissionais:

[...]

IV - pessoas naturais ou jurídicas que possuam
investimentos financeiros em valor superior a R$
20.000.000,00 (vinte milhões de reais) e que,
adicionalmente, atestem por escrito sua condição de
investidor profissional mediante termo próprio, de
acordo com o Anexo 9-A;"

Arf. 9-8 São considerados investidores qualificados:

[...]

11 - pessoas naturais ou jurídicas que possuam
investimentos financeiros em valor superior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) e que,
adicionalmente, atestem por escrito sua condição de
investidor qualíficado mediante termo próprio, de
acordo com o Anexo 9-8; e

[...]

IV - pessoas naturais ou jurídicas que possuam
investimentos financeiros em valor superior a R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais) e que,
adicionalmente, atestem por escrito sua condição de
investidor profissional mediante termo próprio, de
acordo com o Anexo 9-A;"

Art. 9-B São considerados investidores qualificados:

[...]

11 - pessoas naturais ou jurídicas que possuam
investimentos financeiros em valor superior a R$
700.000,00 (setecentos mil reais) e que,
adicionalmente, atestem por escrito sua condição de
investidor qualificado mediante termo próprio, de
acordo com o Anexo 9-B; e

A ABVCAP sugere a esta O. CVM a redução do montante de
investimentos financeiros superior a R$ 20.milhões para R$ 10
milhões para a conceituação como "investidor profissional" por
entender que este montante já é suficientemente significativo para
indicar (i) melhor conhecimento do mercado de capitais e (ii) ter
acesso a prestadores de serviço que auxiliem na administração
de recursos. Ainda, acreditamos que o montante de R$ 10
milhões não representaria uma drástica redução do número de
investidores atualmente enquadrados como "superqualificados"
(investimento mínimo de R$ 1 milhão), que representam uma
parcela importante dos investimentos em fundos de Venture
Capital e Private Equity, e também continuaria a viabilizar a
entrada de novos investidores no mercado.

A ABVCAP sugere a esta O. CVM a redução do montante de
investimentos financeiros de R$ 1 milhão para R$ 700 mil para a
conceituação como "investidor qualificado" por entender que este
montante já é suficientemente material para indicar (i) melhor
conhecimento do mercado de capitais e (ii) ter acesso a
prestadores de serviço que auxiliem na administração de
recursos.
A ABVCAP entende que o montante mínimo de R$ 300 mil
atualmente utilizado para caracterizar um investidor como
"qualificado" está defasado tendo em vista a inflação incidente
sobre o período. No entanto, a percepção da ABVCAP é de gue o
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valor de R$1 milhão apresentado na Minuta vai muito além da
correção pela inflação, razão pela qual a ABVCAP sugere a
adoção do montante de R$ 700 mil.

II.ART. 15°DAMINUTA:

Redação Original

"Art. 2° As ofertas públicas distribuídas com
esforços restritos deverão ser destinadas
exclusivamente a investidores profissionais,
conforme definido em regulamentação específica, e
intermediadas por integrantes do sistema de
distribuição de valores mobiliários."

"Art. 15. Os valores mobiliários ofertados nos termos
desta Instrução só poderão ser negociados entre
investidores profissionais, conforme definido em
regulamentação específica."

Redação sugerida pela ABVCAP

"Art. 2° As ofertas públicas distribuídas com
esforços restritos deverão ser destinadas
exclusivamente a investidores qualificados,
conforme definido em regulamentação específica, e
intermediadas por integrantes do sistema de
distribuição de valores mobiliários."

"Art. 15. Os valores mobiliários ofertados nos termos
desta Instrução só poderão ser negociados entre
investidores qualificados, conforme definido em
regulamentação específica."

Comentários da ABVCAP

A ABVCAP sugere a esta D. CVM que valores mobiliários
distribuídos por meio de ofertas públicas com esforços restritos de
colocação possam ser adquiridos por investidores qualificados,
nos termos da regulamentação aplicável, e não apenas por
investidores profissionais. A ABVCAP entende que a destinação
de ofertas restritas apenas para investidores profissionais
restringiria significativamente a oportunidade de determinados
investidores, definidos como qualificados, adquirirem
determinados produtos, como quotas de fundos de investimento
em participações, hoje distribuídos principalmente por meio de
ofertas públicas restritas. Ainda, em relação à negociação
secundária, a restrição para que apenas investidores profissionais
negociem valores mobiliários distribuídos com esforços restritos
de colocação tem o potencial de reduzir materialmente o tamanho
do mercado.
A extensão da distribuição pública com esforços restritos de
colocação para os investidores qualificados proporcionaria mais
liquidez, oportunidades de acesso a produtos estruturados e uma
melhor dinâmica ao mercado.
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