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Emo. Sr.
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Superiutende調te de DesenvoIvimento de Mercado - SDM

Rel: Su蜜eSt6es §Obre a Audiencia P血blica SDM n.0 01/2019

Prezados Senhores,

A PLANEJAR, na qualidade de entidade credenciadora da certifica飼o CFP⑱, e,

representando os interesses dos profissionais associados que exercem a atividade de PlanQjamento

Financeiro - dentre os quais muitos Consultores de Valores Mobiliarios - Vem reSPeitosamente a

PreSen9a dessa d. Superintendencia, tendo em vista a audiencia P心blica supracitada, COm O

Objetivo de proceder a altera9乞O da Instru辞o CVM n.O 592, de 19 de novembro de 2017, que

disp6e sobre a atividade de consultoria de valores mobiliarios (“ICVM 592●’).

Vale anteriomente notar que, COm O advento da ICVM 592, a entidade estabeleceu um

ativo di各logo com a D. CVM na busca de alinhamentos e na discuss肴o de aprimoranentos

relativos a este mercado. Ao ver da PLANEJAR, tal iniciativa nfb apenas aumenta, de forma

des帝vel, aquela aproximapあ, maS tanb6m permite o esclarecimento sobre temas relevantes.

Temos acompanhado de perto, junto a nossos associados, aO desenvolvimento - ainda

embriondrio, POrem, CreSCendo em ritmo acelerado - da presta荷o de serv19O de Consultoria de

Valores Mobiliarios nas novas bases definidas pela referida instru9急O. O mercado passa por um

PrOCeSSO de ajustamento e de acomodac欲) do§ mOdelos neste segmento, tOdavia, 6 nitido que ao

Iongo dos pr6ximos anos, O SetOr de Consultoria se tomafa extremamente representativo no

universo das fung6es ligadas a “investimentos’’.

Este protagonismo da PLANEJAR no tema Consultoria de Valores Mobili誼os tem sido

O切eto de reco血ecimento: (i) do mercado - que Vem PerCebendo na entidade como um forum

rico de discuss6es∴SObre o tema; (ii) da CVM, que reCOrrentemente Vem Participando de

Sem平rios, reuni6esプCOngreSSOS, etC. PrOmOVidos pela PLANEJAR sobre o tema; e (iii) das

demalS entidades, COm destaque para a ANBIMA, que tamb6m nos convidou a colaborar com

SugeSt6es, e, apOlar Sua PrOPOsta a eSta meSma autarqula nO ambito da Audiencia P心blica aqul

referida.

Portanto, reforcamos aqul nOSSO endosso a proposta encaminhada pela ANBIMA, maS,

acredi偽vamos tamb6m ser importante uma breve manifesta蜜o adicional da ASSOCIACÅo.

A “abertura’’do mercado de Consultoria para agentes extemos, em um mOVimento de

globalizacあ, Se bem estruturada, Sem Perda dos predicados regulat6rios trazidos pela ICVM 592,



e, de forma a evitar “a血itragem regulat6ria” 6 bem-Vindo do ponto de vista do investidor」 Porem,

COnSiderando que tal movimento se脱no ambito de ades着o do Brasil aos C6digos de

Liberalizac肴o emitidos pela O喝aniza辞o para a Cooperap5o e DesenvoIvimento Econ6mico -

ODCE, Vale salientar que seria tambem importante, aO Iongo deste processo de mudan9a

regulat6ria, analisar quais sわ(Ou Ser肴O) as condi96es reciprocas equitativas adquiridas pelos

Consultore§ de Valores Mobili各rios Brasileiros para igualmente usufruirem da possibilidade de

Oferecer servi与OS de co重1Sultoria nas重neSmaS PraやS que aCeSSa重電O O rlOSSO me鳩ado.

Considerando o peso da inddstria financeira e dos mercados Iocais de boIsa no Brasil,

entendemos fundamental considerar futuras opo巾hidades de consultores Iocais acessarem

Clientes de mercados intemacionais, que POdem necessitar de consultoria para investimentos no

mercado brasileiro com o diferencial de nosso expertise local, “Pr6Ⅹimo” a estes ativos. Portanto,

Seria importante, nO PrOCeSSO de concessao deste reconhecimento a con§ultores

internacIOnalS, a Pr6via analise de reaI reciprocidade regulat6ria, em SeuS reguladores Iocais.

Se uma das vantagens da abertura intemaciona1 6 a possibilidade de investidores

brasileiros terem acesso a uma ampla rede de consultores intemacionais - PmCipalmente para

SeuS POrtfolios no exterior - Onde tais consultores総m claras vantagens compedtivas e

COnhecimento nativo espec縦co, POr analogia, 6 natural pensar que, nOSSOS COnSultores Iocais

Obviamente podem ter o mesmo posicionamento em outras “praeas”.

Sobre os mecanismos de reconhecimento destes consultores pela CVM, e, de po§terior

fiscalizap為o, destacanos a import鉦cia de prestigiar os esfor90S emPenhados pelos consultores

Iocais para cria9あde politicas, ProCeSSOS, manuais, COntratOS Padr肴o, fomul壷io de re罵rchcia,

Websites com infomap6es e demais conteddos, Visando atender n肴o apenas os novos dispositivos

legais, maS, SObre血do desenvoIver um mercado de prestac訊o de servieo de qualidade no

acompanhamento bastante pr6ximo dos investidores. Por este motivo, aCreditamos ser

fundamental ampIo rigor para que taI padrao de qualidade seja - nO minimo - equivalente

nessa abertura a consultores Iocalizados no exterior, S句a nO fomato, linguagem e hivel tecnico.

O mesmo grau de rigor deve∴Se aplicar as quest5es ligadas ao consultor como
“empresdrio’’, Ou S?1a’Sera importante atentar a todas as exigencias necessarias para que este

“concorrente intemacional” n5o estqia sujeito a vautagens n奮o auferidas pelos Iocais, S匂a do

PO血O de vista de estrutura de govemanca coaporativa, diretores, etC. aquem das exigidas no

mercado Iocal’e’tamb6m, quest6es, POr eXemPIo, tribut誼as que possam trazer desvantagens

exacerdadas aos consultores Iocais. Da mesma foram 6　extremamente relevante atentar a

equidade nas quest6es exigidas peIa ICVM 592 de §egrega辞O, e, at6 mesmo restri96es ao

exercicio de outras atividades pela empresa e por seus diretores estatu也rios.

De uma maneira geral, Vale refor9ar aqui que a PLÅNEJAR, COmO entidade independeI虹e,

e, defensora dos principios eticos adju加OS aO COnCeito de Planejamento Financeiro sempre sera

defensora do fortalecimento e da modemiza鈎o da regulap各o brasileira, buscando ali血ame調O

aos melhores padr∂es intemacionais, O que Certamente gera f山tos positivos para os clie血es.

Por6m, tal prmcipio n肴o pode estar dissociado da busca de condi96es justas e ham6nicas para as

institui96es e profissionais locais que vem construindo nosso mercado em bases s61idas.

A PLANEJAR pemanece a disposic5o para eventuais esclarecimentos adicionais


