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1. Introdução 

 

1. Por meio do presente documento, a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos 

e Valores Mobiliários S.A (“XP Investimentos” ou “XPI”), vem apresentar suas 

considerações sobre o Edital de Audiência Pública SDM nº. 03/2019, que versa sobre 

discussões a respeito da eventual revisão do marco regulatório da atividade de agente 

autônomo de investimentos.  

 

2. Levando em consideração o interesse no contínuo desenvolvimento do mercado de 

investimentos brasileiro, a CVM houve por bem solicitar a manifestação de interessados a 

respeito de questões relacionadas a: (i) constituição do AAI pessoa jurídica (hoje restrita 

a sociedades simples, não viabilizando modelos mais flexíveis de capitalização e de 

integração de funcionários); (ii) relação de exclusividade entre AAIs e corretoras (para 

averiguar possíveis impactos decorrentes da expansão ou da flexibilização da 

exclusividade); e (iii) transparência na relação entre AAIs e clientes de produtos de 

investimentos (de forma a mitigar possíveis conflitos de interesse, levando em 

consideração o modelo de remuneração dos AAIs, hoje essencialmente materializados por 

meio de rebates (comissões) dos produtos). 

 

3. Antes de qualquer consideração mais aprofundada sobre o assunto, cumpre 

relembrar que a XP Investimentos iniciou suas atividades em 2001 justamente como um 

escritório de AAI, tendo passado por diversas das dificuldades relacionadas à profissão. 

Aproximadamente cinco anos após o início das suas atividades, em 2006, os sócios da 

empresa criaram a XP Gestora de Recursos, voltada para a atuação junto a fundos de 

investimentos. Foi somente em 2007, por meio da aquisição da America Invest CCTVM, 
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que a XP Investimentos iniciou suas atividades como corretora de valores. Por fim, em 

2010, se consolidou como o primeiro “supermercado de produtos financeiros do Brasil”. 

 

4. Baseada em toda a bagagem e vivência acumuladas pela XP Investimentos ao longo 

dos últimos anos, entende a corretora que a melhor forma de contribuir para essa audiência 

pública passa, inicialmente, por uma descrição do papel da exclusividade no 

desenvolvimento de um mercado de investimentos mais eficiente, possibilitando desafiar 

modelos estanques de prestação de serviços financeiros para os consumidores brasileiros, 

em que produtos com altas taxas  e/ou baixas rentabilidades vêm sendo paulatinamente 

substituídos por um cenário onde fintechs e plataformas abertas de investimento vêm 

trazendo maior variedade de produtos a preços significativamente menores do que os 

praticados por instituições bancárias tradicionais, ajudando a sofisticar o perfil de 

investimentos hoje visto no país, ao efetivamente contribuir para um sistema de educação 

financeira, viabilizando uma competição saudável e benéfica para o consumidor. 

 

5. Na sequência das considerações sobre a exclusividade, a XP Investimentos irá se 

manifestar sobre as obrigações de transparência na relação entre AAIs e clientes, 

ressaltando, desde já, o seu interesse e compromisso em apoiar o movimento regulatório 

em prol de maior informação para o consumidor, em consonância com o que se verifica 

em mercados internacionais. Ao fim, irá se manifestar sobre as possibilidades de mudança 

no modelo societário dos AAIs.   

 

2. Cenário do mercado brasileiro de investimentos: início de um processo de 

evolução 

 

6. As plataformas de investimentos apresentaram ao consumidor brasileiro um 

portfólio de produtos mais diversificado, com taxas mais baixas e melhores perspectivas 

de rentabilidade. Esse movimento, que deu seus primeiros passos em 20081, começou a 

desafiar e impor pressão competitiva a um o mercado de produtos financeiros que tinha 

como modus operandi a distribuição de produtos (em sua maioria cativos) a clientes 

correntistas2 por meio de plataformas fechadas e verticalizadas, em sua vasta maioria (em 

volume e em faturamento) operadas por bancos tradicionais.  

 

7. Mesmo com um percentual pequeno de market share, as plataformas de 

investimento começaram a trazer pressão competitiva ao mercado, buscando atrair 

consumidores interessados em investir a partir de propostas diversificadas, o que, como 

se verá, motivou mudanças até mesmo em instituições bancárias tradicionais, estimuladas 

pela competição. 

 

                                                
1 A primeira corretora a se aproximar do modelo de plataforma aberta foi a Spinelli, uma corretora de valores 
fundada em 1953 cuja atuação era voltada para o varejo. Em 2018, a partir de sua fusão com a Concórdia (outra 
corretora), se transformou na plataforma de investimentos Necton, o que ampliou a rede de fundos de 
investimento com a qual trabalhava de aproximadamente 20 para mais de 300.  
MAMONA, Karla. Nova corretora amplia portfólio para crescer 25%. São Paulo, 2018. Disponível em 
<https://exame.abril.com.br/mercados/nova-corretora-amplia-portfolio-para-crescer-25/>. Acesso em 
19/08/2019. 
2 JÚNIOR, Edemilson Cruz Santana. A digitalização do mercado de capitais no Brasil: Tendências recentes. In: 

IPEA, Boletim de Economia e Política. 2017. p. 52-53. Disponível em 

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8197/1/BEPI_n23.pdf#page=45. Acesso em 21/08/2019. 

 

http://www.xpi.com.br/
https://exame.abril.com.br/mercados/nova-corretora-amplia-portfolio-para-crescer-25/
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8197/1/BEPI_n23.pdf#page=45


 

 

XP Investimentos CCTVM S.A. - Site: www.xpi.com.br - Ouvidoria: 0800-722-3710 
Av. Chedid Jafet, 75 | 28° andar | São Paulo Corporate Towers | Torre Sul | CEP: 04551-065 

8. No entanto, esse processo de sofisticação e concorrência ainda está em fase de 

desenvolvimento, uma vez que as instituições financeiras tradicionais ainda são 

responsáveis por algo em torno de 95% do volume de investimentos no país, sendo que 

todo o segmento das plataformas abertas – e, consequentemente, o dos AAIs – responde 

pelos 5% remanescentes3. 

 

9. Ou seja, esse ingresso no mercado ainda ocorre de forma preliminar.  E o desafio 

contínuo de contestar as instituições tradicionais não é dos mais fáceis, já que o perfil do 

investidor brasileiro é muito conservador, voltado para investimentos de baixa 

rentabilidade e baixo risco. 

 

10. Prova disso é que, em abril de 2019, a poupança foi o destino de 65% dos valores 

guardados, sendo a segunda opção mais recorrente a de manter o dinheiro em casa4. No 

mesmo sentido, pesquisa realizada pelo DataFolha (2018)5, que teve por objetivo traçar 

um diagnóstico dos investidores no Brasil, identificou que, mesmo em cenário de juros 

baixos, a poupança foi citada como um dos produtos de investimento favoritos por 88% 

da população, seguido pela previdência privada (6%). Em patamares bem menos 

significativos, a pesquisa apontou os títulos privados (como, por exemplo, debêntures, 

CDBs, LCI, LCA, entre outros), com 5%; fundos de investimento (4%); títulos públicos 

(Tesouro Direto) (3%); e, como opções menos recorrentes, ações (2%) e moedas 

estrangeiras (2%)6: 

 

Figura 01 - Modalidades de investimento mais recorrentes 

 

 

Fonte: ANBIMA (2018) 

                                                
3 Segundo estimativa da XP Investimentos sobre o mercado de plataformas abertas considerando dados da 
ANBIMA (2018).  
4CNDL. Conservadorismo e medo de perder dinheiro levam brasileiro a preferir poupança, apontam CNDL/SPC 

Brasil. 2019. Disponível em: <http://site.cndl.org.br/conservadorismo-e-medo-de-perder-dinheiro-levam-

brasileiro-a-preferir-poupanca-apontam-cndlspc-brasil/>. Acesso em 19/08/2019. 
5 A pesquisa foi realizada partir de encomenda da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e 
de Capitais (ANBIMA) e contou com a participação de 3.452 pessoas em 152 municípios brasileiros. 
6ANBIMA. Raio X do Investidor Brasileiro, 2ª edição. 2018. Disponível em 
<https://www.anbima.com.br/data/files/AE/31/E6/CB/52A356107653125678A80AC2/Relatorio-Raio-X-
Investidor-PT.pdf>. Acesso em 20/08/2019. 
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11. Buscando explicações para esse perfil conservador do consumidor brasileiro de 

investimentos, o Indicador de Reserva Financeira, apurado pela Confederação Nacional de 

Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), apontou 

que: (i) 28% dos investidores preferem manter o dinheiro acessível para eventuais saques; 

(ii) 28% consideram que não possuem sobras suficientes para investir em aplicações mais 

sofisticadas; (iii) 20% afirmaram estar acostumados com modalidades tradicionais; e (iv) 

17% atribuíram o conservadorismo ao medo de perder dinheiro7. 

 

12. Como fatores de atratividade da modalidade poupança, é possível destacar: 

dinâmica de fácil compreensão; liquidez diária (não havendo restrições para o saque); e 

isenção da cobrança de Imposto de Renda (IR)8. Por outro lado, a poupança é um 

rendimento de baixa rentabilidade (calculado com base Taxa Referencial (TR), definida 

pelo BC, somada a 0,5% ao mês sempre que a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano) 

e sua predominância pode reduzir significativamente o potencial de ganhos do investidor.  

 

13. Em particular, outro ponto relacionado ao perfil brasileiro é o baixo número de 

investidores na Bolsa de Valores. Apenas em maio de 2019, o país alcançou a marca de 1 

milhão de investidores pessoas físicas. Tal montante equivale a menos de 0,5% da 

população, ao passo que nos Estados Unidos mais de 50% da população investe na bolsa9. 

Em países da Europa e Ásia, o percentual fica entre 20% e 30% da população. 

 

14. Ainda hoje, as plataformas abertas se deparam com significativas dificuldades para 

captar esse investidor tradicionalmente cliente de instituições bancárias, tendo em vista 

questões associadas tanto à cultura do investidor brasileiro quanto à complexidade do 

mercado de investimentos em si. Apenas para se ter uma dimensão, o “Raio X do investidor 

brasileiro”, publicado pela ANBIMA (2018), apontou que 70% dos brasileiros que fazem 

investimentos costumam comparecer ao banco comercial. E apenas 8% mencionou utilizar 

aplicativo ou site da corretora de investimentos10: 

 

                                                
7CNDL. Conservadorismo e medo de perder dinheiro levam brasileiro a preferir poupança, apontam CNDL/SPC 

Brasil. 2019. Disponível em: <http://site.cndl.org.br/conservadorismo-e-medo-de-perder-dinheiro-levam-

brasileiro-a-preferir-poupanca-apontam-cndlspc-brasil/>. Acesso em 19/08/2019. 
8 Outros investimentos isentos são: LCI (Letra de Crédito Imobiliário); LCA (Letra de Crédito do Agronegócio); 
CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários); CRA (Certificado de Recebíveis do Agronegócio); e Debêntures 
incentivadas (de infraestrutura). MINISTÉRIO DA ECONOMIA. Imposto sobre a renda - Pessoa física: Perguntas 
e respostas. 2019. p. 274. Disponível em 
<https://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2019/perguntao/perguntas-e-respostas-irpf-
2019.pdf>. Acesso em 19/08/2019. 
9 GALLUP. Stock Market | Gallup Historical Trends. Disponível em <https://news.gallup.com/poll/1711/stock-
market.aspx> Acesso em 19/08/2019  
10 A pesquisa foi realizada partir de encomenda da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro 
e de Capitais (ANBIMA) e contou com a participação de 3.452 pessoas em 152 municípios brasileiros. 
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Figura 02 – Meios mais recorrentes para fazer investimentos  

 

 

Fonte: ANBIMA, 201811. 

 

15. Segundo avaliação do presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior, ainda há 

grande desconhecimento da população em relação às opções de investimentos disponíveis, 

levando a um perfil demasiadamente moderado. Outro ponto destacado é que muitos 

brasileiros consideram que não possuem recursos suficientes para investir, ainda que seja 

possível, por exemplo, fazer aplicações no Tesouro Direto a partir de R$30,0012. 

 

16. Parece claro, portanto, que empresas fora do espectro das instituições bancárias 

tradicionais tiveram (e ainda têm) desafios muito relevantes de forma a reverter um 

quadro de foco de investimentos de baixa rentabilidade e, em última análise, de carteiras 

pouco sofisticadas. A forma que encontraram para superar as barreiras à entrada e exercer 

a pressão competitiva hoje refletida no mercado brasileiro está em muito relacionada com 

o desenvolvimento de um modelo de negócio mais eficiente do que o das instituições 

bancárias tradicionais e mais focado na rentabilidade do consumidor de investimentos, de 

forma a superar as barreiras relacionadas à construção de confiança para um assunto 

extremamente sensível e relevante.  

 

2.1. Disrupção no mercado de investimentos brasileiro: novos modelos de 

negócio 

 

17. Diante das dificuldades apontadas, a XP Investimentos desenvolveu um modelo de 

negócio distinto, em movimento replicado pelo mercado. Lembre-se que os bancos 

tradicionais operavam (e ainda operam, embora com mudanças em movimento, sobretudo 

em função da pressão competitiva exercida por empresas entrantes) a partir de um modelo 

que se baseava em grande capilaridade de agências físicas (e, portanto, alto investimento 

em custo fixo), em que gerentes contratados se concentram em oferecer para correntistas 

                                                
11 ANBIMA. Raio X do Investidor Brasileiro, 2ª edição. 2018. Disponível em 
<https://www.anbima.com.br/data/files/AE/31/E6/CB/52A356107653125678A80AC2/Relatorio-Raio-X-
Investidor-PT.pdf>. Acesso em 20/08/2019.  
12 LEWGOY, Júlia. 25% dos poupadores guardam dinheiro em casa. Veja 4 mitos que impedem você de investir. 
São Paulo, 2019. Disponível em <https://valorinveste.globo.com/produtos/renda-
fixa/noticia/2019/06/17/25percent-dos-poupadores-guardam-dinheiro-em-casa-veja-4-mitos-que-impedem-
voce-de-investir.ghtml>. Acesso em 20/08/2019. 

http://www.xpi.com.br/
https://www.anbima.com.br/data/files/AE/31/E6/CB/52A356107653125678A80AC2/Relatorio-Raio-X-Investidor-PT.pdf
https://www.anbima.com.br/data/files/AE/31/E6/CB/52A356107653125678A80AC2/Relatorio-Raio-X-Investidor-PT.pdf
https://valorinveste.globo.com/produtos/renda-fixa/noticia/2019/06/17/25percent-dos-poupadores-guardam-dinheiro-em-casa-veja-4-mitos-que-impedem-voce-de-investir.ghtml
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produtos financeiros majoritariamente cativos, notadamente marcados por baixa 

rentabilidade e altas taxas.  

 

18. Diante desse quadro, as plataformas de investimento (e, em particular, a XP 

Investimentos) desenvolveram um modelo de negócio baseado em contas digitais, 

reduzindo de maneira bastante significativa os custos fixos associados ao sistema bancário, 

viabilizando uma entrada não conglomerada no segmento de investimentos. 

 

19. Embora esse movimento tenha sido bastante relevante, o fato é que essa redução 

de custos fixos não era o suficiente para motivar o consumidor brasileiro de produtos de 

investimentos a migrar para novas instituições e, sobretudo, para aceitar uma mudança 

no perfil de produtos que lhe são oferecidos.  

 

20. Para superar as barreiras à entrada no mercado de investimentos, as novas 

empresas no mercado tiveram que investir na construção de uma relação de confiança 

com o consumidor e na superação da assimetria de informações, para que fosse possível 

oferecer perfis de produtos diferentes com algum grau de aceitação. Grande parte da 

estratégia da XP partiu do pressuposto da construção de uma grande rede de educação 

financeira, para o que o sistema de distribuição via AAIs foi fundamental, já que esse 

agente é o distribuidor dos produtos financeiros da XP Investimentos, recebendo 

treinamento para poder capacitar o cliente a fazer escolhas sobre investimentos.  

 

21. A construção de uma rede capilarizada de AAIs serviu para ajudar a buscar perfis 

mais diversificados de clientes. Tais profissionais autônomos são distribuidores das 

plataformas e fazem uma interlocução com os investidores, ofertando produtos financeiros 

pertencentes ao portfólio da plataforma com a qual possui vínculo exclusivo. A operação 

na plataforma por meio de AAIs, com o qual o usuário desenvolve relação de confiança, 

permite que o investidor monte sua carteira de investimentos de forma mais apropriada a 

seu perfil e expectativas. Ademais, na XP Investimentos, os clientes que preferem uma 

interação presencial, podem acessar um dos escritórios de AAIs credenciados pela 

plataforma, atualmente presentes em 180 cidades de 25 estados: 

 

Figura 03 – Escritórios presenciais de AAIs 

 

 

 

22. O modelo de distribuição de produtos financeiros via AAIs é essencialmente mais 

eficiente do que o atual sistema de distribuição via gerentes bancários, ainda utilizado por 

instituições tradicionais. De um lado, o modelo viabilizou uma rápida expansão porque 

existem eficiências de custo associadas ao modelo autônomo, o que, aliás, tornou possível 
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não apenas um movimento rápido de expansão e de capilaridade das plataformas abertas, 

mas também um sistema de precificação mais atrativo, o que incluiu, por exemplo, taxa 

zero para custódia (renda fixa, renda variável e COE), para tesouro direto, para tarifas de 

TED para retiradas e para carregamento de entrada e saída em previdência13, entre outros 

pontos.  

 

Figura 04– Publicidade XP (Taxa Zero) 

 

 
 

23. Em um movimento sem precedentes no mercado financeiro brasileiro, essa zeragem 

de diversas taxas capitaneada pela XP Investimentos fez com que as grandes instituições 

tradicionais, diante da pressão competitiva, igualmente zerassem algumas de suas taxas: 

 

Figura 05– Publicidade Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa (Taxa Zero) 

 

 
 

 
 

                                                
13 https://www.xpi.com.br/custos-operacionais/.  
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24. De outro lado, o modelo de distribuição de produtos via AAIs traz maior eficiência 

alocativa, pois existe maior alinhamento entre AAI e cliente, uma vez que o gerente de 

banco, em geral, possui meta mensal por produto (a exemplo de títulos de capitalização 

ou previdência privada) que, em sua essência, são pouco passíveis de personalização. Os 

agentes autônomos de investimento, por sua vez, estão mais alinhados com os interesses 

dos usuários das plataformas, pois, quanto maior o sucesso de seu assessorado, maior 

será sua rentabilidade e possibilidade de fidelização do cliente no longo prazo.  

 

25. Embora mais eficiente, o modelo de distribuição de produtos financeiros via AAI é 

fundamentalmente igual ao modelo de distribuição por funcionários próprios típico do 

sistema bancário tradicional. Tal como os AAIs, os gerentes das instituições bancárias 

tradicionais também são distribuidores exclusivos de produtos bancários das empresas que 

representam, com obrigações, responsabilidade e mesmo descrição de atividades 

semelhantes:  
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Figura 06 - Comparativo entre Agente Autônomo e Gerente Bancário 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

2.2. Exclusividade dos AAIs: fator primordial para promover segurança jurídica 

para investimentos em aceleração, treinamento e expansão do modelo de 

distribuição. 

 

26. Para contextualizar os pontos que serão pormenorizados neste e nos próximos 

capítulos desta manifestação, e desde logo desmistificar essa suposta (e nem sempre 

verdadeira) relação entre vínculos exclusivos entre participantes de mercado e menor 

concorrência, é válido mencionar que se convencionou na literatura o entendimento de 

que, em muitos casos, acordos de exclusividade podem ser positivos. 

 

27. Isso porque, tais acordos possuem o condão de gerar ganhos de eficiência, como 

economias de escala e proteção de investimentos14, bem como resolver problemas de 

incentivo entre vendedores/fabricantes e compradores/varejistas, sobretudo em 

ambientes cujo relacionamento é marcado pela assimetria de informações15. 

 

28. Em particular, no caso concreto, a exclusividade é ponto nodal para gerar o 

incentivo para contínuos investimentos na formação desses profissionais, bem como para 

a disponibilização de uma estrutura de apoio e de assunção de responsabilidade. 

 

29. A exclusividade é, essencialmente, o que evita o problema de hold up nesse 

mercado, em que existem poucos incentivos para investir em determinada atividade (ex: 

formação de AAIs), levando em consideração que não há garantias de que esses 

investimentos serão recuperados. Na verdade, a garantia de exclusividade foi e é um fator 

fundamental de viabilização do modelo de distribuição indireta via AAIs, sem o que 

provavelmente as plataformas abertas não teriam sido capazes de se expandir na 

                                                
14 BELLAMY, Christopher; CHILD, Graham D. Bellamy & Child European community law of competition. Oxford 
University Press, 2019. pp. 528-529. 
15 FUMAGALLI, Chiara; MOTTA, Massimo; CALCAGNO, Claudio. Exclusionary Practices: The Economics of 
Monopolisation and Abuse of Dominance. Cambridge: Cambridge University Press. 2018. doi: 
10.1017/9781139084130. p. 277. 
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velocidade e quantidade percebidas nos últimos anos, de forma a viabilizar um início de 

movimento de pressão competitiva contra as instituições bancárias tradicionais.  

 

30. Dessa forma, a exclusividade dos AAIs consolida benefícios tipicamente associados 

a contratos dessa natureza, ao: 

 

(i) promover a lealdade dos distribuidores (reduzindo custos de transação 

associados ao monitoramento dos contratos); 

 

(ii) aumentar a possibilidade de plataformas e distribuidores planejarem 

conjuntamente o negócio de forma mais estável; e 

 

(iii) prevenir problemas de free-riding, assegurando maior fluxo de 

investimentos e segurança em diversas atividades, como, por exemplo, (a) no 

treinamento das atividades de distribuição (o que inclui não apenas capacitação 

sobre produtos financeiros, mas também sobre diversas atividades, como, por 

exemplo, movimentos de expansão, sistemas de captação de clientes, programas 

de prevenção de lavagem de dinheiro etc.); (b) num sistema de back office, em que 

praticamente todas as atividades e responsabilidades corporativas ficam a cargo da 

plataforma, reduzindo custos para as atividades dos AAIs; e (c) num modelo de 

assunção de responsabilidade jurídica pelas atividades dos AAIs com maior clareza, 

reduzindo demandas judiciais e assegurando ao cliente a reparação de danos 

associados à atividade do AAI em nome da plataforma.  

 

31. Ou seja, a exclusividade viabilizou a segurança jurídica necessária para a construção 

de uma gama de investimentos significativos que ajudou a consolidar e a expandir o 

modelo de distribuição via AAI, o que envolve uma série de atividades, dentre as quais se 

incluem as seguintes: 

 

(i) Credenciamento: processo de Due Dilligence para verificar o histórico e 

experiências de trabalho dos profissionais; 

 

(ii) Treinamentos obrigatórios online e presenciais: atualmente a corretora 

disponibiliza cerca de 50 módulos que incluem “Compliance”, “Operacional”, 

“Trade”, “Produtos”, “Comercial” e “Provas de Certificação; 

 

(iii) Desenvolvimento da atividade de AAI: por meio de intensos investimentos 

em marketing, contratação de pessoas, estrutura organizacional, qualidade, gestão 

de negócios, dentre outros itens; e 

 

(iv) Supervisão, que inclui auditoria de ordens: checagens para verificar se houve 

solicitação prévia de clientes por ocasião da contratação de determinado 

investimento, auditoria de sites e redes sociais, auditoria in loco (visita periódica 

aos escritórios), dentre outras.   
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Figura 07 - Itens oferecidos pela XP Investimentos aos AAIs 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

32. Primeiro de tudo, a exclusividade faz com que o intermediário tenha incentivo não 

só para treinar os AAIs, mas sobretudo para passar aos distribuidores indiretos e 

autônomos informações estratégicas (e sensíveis concorrencialmente) sobre a assessoria 

de investimentos, de forma a maximizar a rentabilidade e a sofisticação dos investimentos, 

respeitando o perfil de cada consumidor. Existe toda uma estrutura hoje na XP 

Investimentos dedicada a essa função, frequentemente acessada pelos AAIs no cotidiano 

dos seus serviços, uma vez que a natureza dos investimentos demanda um 

acompanhamento sistêmico e constante de forma a proteger e potencializar o patrimônio 

dos clientes de investimento.  

 

33. Dessa forma, não se trata de um investimento inicial de grande monta que pode 

ser amortizado ao longo do tempo, mas sim de investimentos constantes em produção de 

inteligência para formação do tennant mix de produtos de cada cliente, o que demanda a 

produção contínua de informações estratégicas que são disponibilizadas pela XP 

Investimentos e que naturalmente não podem ser compartilhadas. 

 

34. Apenas para exemplificar a estrutura de treinamento hoje disponibilizada para os 

AAIs, uma evolução recente foi o lançamento, em agosto de 2019, da atualização da 

Universidade XP. Trata-se de uma plataforma exclusiva para Assessores da XP que conta 

com mais de 900 conteúdos em formato microlearning, incluindo conteúdos comerciais, de 

produtos e comportamentais. Para tornar a plataforma dinâmica, a XP investiu em 

tecnologia para que os conteúdos disponibilizados sejam apresentados de acordo com os 

indicadores e características de perfil de cada AAI que a acessa, como demonstra a figura 

08: 
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Figura 08 - Parte do layout da Universidade XP 

 

 

 

35. Para proporcionar uma formação ampla e continuada, o conteúdo é dividido em 26 

trilhas/missões. Dentre as principais estão a (i) trilha de capitania de produtos; (ii) trilha 

de produtos; (iii) trilha de prospecção e captação; e (iv) trilha de relacionamento com 

cliente. Tais conteúdos são protagonizados por especialistas em investimentos e por 

membros dos principais escritórios de AAIs vinculados à XP que se disponibilizam a 

compartilhar seu conhecimento. 

 

36. Ademais, todos os conteúdos são passíveis de avaliação e reação, criando um 

mecanismo de mensuração da qualidade do conteúdo, preferências dos usuários e rotinas 

de utilização da plataforma. A plataforma conta também com conteúdos de formação 

obrigatória, como aqueles voltados para compliance, ampliação e otimização da base de 

clientes e materiais de apoio para reuniões, a exemplo de apresentações de PowerPoint 

editáveis que ajudam a transparecer profissionalismo e credibilidade na relação do AAI 

com o consumidor: 
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Figura 09 - Parte do layout da Universidade XP 

 

 

 

37. Dessa forma, toda a inteligência hoje gerada a partir de estruturas de treinamento, 

economista chefe, times de research com pessoas dedicadas a cobrirem setores específicos 

do cenário político e econômico, acompanhamento de mercados, além de outros sistemas 

internos de produção de inteligência de investimento e de captação é disponibilizada aos 

AAIs de forma a maximizar o resultado das rentabilidades dos clientes por eles atendidos. 

Naturalmente, essas são informações de caráter estratégico e não seriam disponibilizadas 

caso inexistisse garantia de que não seriam utilizadas pelos distribuidores AAI para 

fomentar outras plataformas, sendo a exclusividade imprescindível para a continuidade 

desses investimentos recorrentes.  

 

38. Os treinamentos estão também associados a outras ações para desenvolver AAIs, 

como, por exemplo, o programa de aceleração de AAIs, em que a XP Investimentos garante 

um percentual de remuneração a fim de viabilizar a transição de profissionais do ramo de 

investimentos para o modelo AAI (e.g., o gerente de banco que quer virar AAI). Esse 

programa também se aplica a situações em que os AAIs buscam expandir para outras 

cidades, o que têm inclusive auxiliado o processo de capilarização do sistema de 

distribuição indireta, ampliando o escopo de competição com as instituições financeiras 

tradicionais. A possibilidade de um sistema em que a exclusividade não faz mais parte do 

marco regulatório certamente reduziria incentivos para o desenvolvimento de atividades 

similares. 

 

39. Ademais, o modelo atual calcado na exclusividade gera incentivos para que as 

plataformas auxiliem os AAIs também em investimentos de marketing. Em curto espaço 

de tempo, os canais midiáticos e sites de busca passaram a ofertar uma quantidade 

significativa de informações acessíveis e didáticas que permitem a qualquer interessado 

tirar dúvidas e iniciar suas atividades junto aos produtos de investimentos, como, por 

exemplo: (i) cursos de educação à distância; (ii) assessoria ao vivo; (iii) webinars; (iv) 

vídeos de produtos; e (v) trabalho com influenciadores digitais. Essas campanhas são 

importantes para funcionar como formas de estimular o consumidor de produtos 

financeiros (hoje muito conservador, como visto) a procurar a sofisticação das suas 

carteiras, por meio de iniciativas de educação financeira.  
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40. Outras campanhas de marketing, por sua vez, reforçam explicitamente o papel dos 

AAIs como assessores de investimento, auxiliando a construir uma rede de confiança que 

viabilize um movimento de transição de investimentos mais conservadores em instituições 

financeiras tradicionais para o auxílio na escolha de opções de investimentos e portfólios 

mais sofisticados e com maior potencial de rentabilidade. Ou seja, existem vários 

investimentos não apenas na construção de sistemas de educação financeira mais amplos, 

mas também em marketing associando os AAIs a um processo de orientação na construção 

de melhores portfólios, ajudando a consolidar a figura desses profissionais.  

 

Figura 10 – Marketing XP Focado em AAI 

 

 
 

 

41. Mas não é só. A exclusividade dos AAIs gera uma série de eficiências adicionais de 

custo. Ao assegurar retorno para o seu investimento, as plataformas têm incentivo para 

disponibilizar toda uma infraestrutura para os procedimentos de monitoramento e controle 

da atividade, que começa a partir da política de contratação dos AAIs16. Ou seja, o modelo 

de exclusividade garante a segurança necessária para que as plataformas de investimentos 

arquem com os custos de diversos procedimentos de monitoramento e controle 

regulatórios que, do contrário, seriam arcados isoladamente pelos AAIs, aumentando seus 

custos. 

 

42. Isso viabiliza um aumento de oferta de produtos no mercado, ao viabilizar uma 

maior expansão da distribuição, permitindo maior velocidade e capilaridade. E isso 

naturalmente também beneficia o consumidor, que aproveita das economias de escala 

                                                
16 Para garantir a qualidade dos serviços prestados, a XP Investimentos adota uma sólida Política de Contratação 
de Agentes Autônomos de Investimento composta por diretrizes e procedimentos que devem ser adotados para 
a contratação de um agente autônomo de Investimento, pessoa física ou uma sociedade de agentes autônomos 
de investimento. O processo de contratação ocorre em oito etapas e envolve diversas áreas da XP Investimentos. 
Em suma, as etapas são: 1- Seleção de Agentes Autônomos; 2- Entrega de documentos; 3- Análise dos 
Documentos; 4- Envio de contrato e documentos complementares; 5- Verificação dos Documentos assinados; 6- 
Liberação Acessos Pré-Operacionais aos Agentes; 7- Liberação Acesso Operacional; e 8- Início do Atendimento 
Estratégico.  
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geradas pelas plataformas para os AAIs, viabilizando políticas de precificação mais 

agressivas, em função da redução dos custos.   

 

43. São inúmeras as responsabilidades que acabam ficando sob o jugo da plataforma, 

ao invés do AAI. Apenas para exemplificar, as responsabilidades associadas a (i) cadastro; 

(ii) KYC; (iii) Suitability; (iv) PLD; (v) reporte ao COAF; (vi) execução das operações; (vii) 

monitoramento das operações; (viii) gravação dos registros das operações; (ix) segurança 

da informação e programa de integridade de dados, entre vários outros pontos de 

infraestrutura e responsabilidade. 

 

44. De modo a dar concretude ao que se está a explicar aqui, veja-se a seguinte 

situação concreta: quando o AAI inicia suas atividades, passa a estar sujeito a uma série 

de ações de controle e monitoramento17 empreendidas pela área de compliance da XP para 

garantir a segurança do cliente, evitando que o AAI sugira que o cliente invista em algo 

que não está de acordo com seu perfil. Semestralmente a XP realiza um monitoramento 

do credenciamento de todos os AAIs e do quadro societário registrado na XP Investimentos 

e na Ancord. Ademais, são realizadas checagens periódicas quanto a regularidade das 

informações que constam nos sistemas internos da XP e da Ancord.   

 

45. Dentre as auditorias realizadas pela equipe interna da XP estão: (i) adequação do 

contrato social exigido na regulamentação vigente; (ii) adequação dos registros nos órgãos 

competentes e certificações; (iii) adequação dos escritórios aos padrões e infraestrutura 

mínimos requeridos pela XP; (iv) prática de atos vedados no relacionamento com o cliente; 

(v) adequação dos requisitos de tecnologia mínimos necessários ao estabelecimento de 

relação do assessor externos (exclusivo AAI) com a XPI; (vi) apuração de reclamações e 

denúncias de clientes e anônimas; (vii) verificação do uso de materiais publicitários 

(folders, cartão de visita, apostilas etc.); e (viii) fiscalização de sites, blogs e redes sociais. 

 

                                                
17 Todos os procedimentos adotados para fiscalização dos AAIs abrangem a verificação da aderência Resolução 
nº 2838/01, do Conselho Monetário Nacional, Instruções CVM n.º 497/2011 e 505/2011, Código ANBIMA de 
Regulação e Melhores Práticas para a Atividade de Distribuição de Produtos de Investimento no Varejo, Código 
ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento e Deliberação nº 07 do Conselho de 
Regulação e Melhores Práticas de Distribuição de Produtos de Varejo da ANBIMA, Código de Conduta Profissional 
dos Agentes Autônomos de Investimento da ANCORD e Deliberação n° 63 do Código ANBIMA de Regulação e 
Melhores Práticas de Fundos de Investimento, dentre outras normas regulatórias.  
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Figura 11 - Principais pontos de supervisão da XP Investimentos 

 

 

 

46. Diante de todo o contexto acima explicado, não é difícil compreender porque o 

modelo baseado em exclusividade dos AAIs teve por consequência gerar uma forte redução 

nos custos públicos e privados, aumentando a capacidade de identificação de possíveis 

desvios e evitando que o consumidor seja lesado sob qualquer pretexto. 

 

47. Existe, como visto, segurança jurídica com relação a quem é o responsável e 

incentivo para investir em rígidos sistemas de fiscalização e controle dos distribuidores 

terceirizados. Não à toa hoje a XP tem diretrizes internas consolidadas em documentos 

que tratam de: (i) Política de Compliance; (ii) Manual de Materiais Publicitários; (iii) Política 

Corporativa de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do 

Terrorismo e Ocultação de Bens, Direitos e Valores e Política Anticorrupção, que definem 

a atenção que deve ser dada às operações dos clientes e procedimentos a serem adotados 

em caso de negociações suspeitas; (iv) Política de Suitability: que define a política de 

adequação dos produtos ou serviços financeiros às necessidades, interesses e objetivos do 

investidor da XP e a necessidade de orientar os clientes a optarem por produtos adequados 

ao seu perfil de investidor; (v) Política de Segurança da Informação; (vi) Código de Ética 

e Padrões de Conduta; e (vii) Política de Alocação de Comitentes, que visa disciplinar as 

atividades das áreas responsáveis pelo recebimento e execução de ordens. 

 

48. Esse modelo de monitoramento e controle unificado gera alinhamento de interesses 

entre o AAI e a plataforma, reduzindo o número de reclamações por parte de consumidores 

(e, em consequência, mantendo um baixo índice de judicialização)18.  

                                                
18 Atualmente, a partir de um sistema de controle efetivo implementado pela XP Investimentos, todas as 
irregularidades cometidas por AAIs recebem penalidades progressivas de acordo com a recorrência do 
apontamento, podendo ser acrescido o valor de 25% sobre a última multa aplicada (alguns exemplos de 
penalidades são: i) impedir a XP de ter acesso às informações do quando necessário a apuração de fatos 
levantados no processo de auditoria - R$10.000,00 por evento; ii) ordem prévia de cliente não apresentada 
R$5.000,00* + 150% da corretagem/fee; iii) recepção de ordens por meios não autorizados ou não 
cadastrado/padronizado pela XP - R$3.000,00 por ordem; iv) receber e/ou usar login, senha ou token de clientes, 
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49. Apenas para fins ilustrativos, o levantamento abaixo, disponibilizado pelo setor de 

ouvidoria da XP Investimentos, demonstra que não há grande volume de contatos 

relacionados a AAIs e que, no formato atual, a XP se responsabiliza pelas questões e atende 

às demandas em um tempo médio de 7 a 9 dias úteis: 

 

Figura 12 - Contatos referentes a AAIs – Ouvidoria XP Investimentos 

 

 AAI 
Ouvidoria 

geral 
TMR 

1S 2016 68 179  

2S 2016 15 130  

1S 2017 27 302 9 Dias úteis 

2S 2017 66 515 8 Dias úteis 

1S 2018 69 776 8 Dias úteis 

2S 2018 120 878 8 Dias úteis 

1S 2019 69 726 7 Dias úteis 

Fonte: XP Investimentos 

 

50. Como se sabe, antes mesmo da Instrução CVM nº 497/2011, a Instrução CVM nº 

434/2006 já caracterizava os AAIs como prepostos das plataformas, imputando a 

responsabilidade pelos atos praticados nessa condição19. 

 

51. Ocorre que, no regime anterior, em que não havia vínculo de exclusividade, o 

dispositivo da Instrução CVM nº 434/2006 dispunha que o AAI era “responsável, civil e 

administrativamente, no exercício de suas atividades, pelos prejuízos resultantes de seus 

atos dolosos ou culposos e pelos atos que infringirem normas legais ou 

regulamentares, sem prejuízo de sua eventual responsabilidade penal”. O intermediário, 

por sua vez, era “responsável pelos atos praticados pelo agente autônomo na condição 

de seu preposto”, o que, a contrario sensu, significava dizer que quando estava atuando 

na condição de preposto do Intermediário B, o Intermediário A não poderia ser 

responsabilizado. 

 

52. Essa previsão era mesmo a única que poderia conviver com o regime de 

responsabilidades aplicável à relação preposto/preponente. Afinal, além de o art. 932, 

inciso III20, e o art. 93321 do Código Civil estabelecerem que os preponentes respondem 

                                                
sabido que são meios de autenticação pessoais e intransferíveis - R$30.000,00 por evento e comunicação ao 
Conselho; v) delegar a terceiros as funções do AAI (terceiros não autorizados como AAI atuando no escritório - 
R$10.000,00 por pessoa identificada e comunicação ao Conselho; vi) induzir o cliente a realizar mudança de seu 
perfil de investidor (suitability) - R$5.000,00 por evento). 
19 Art. 17. O agente autônomo de investimento é responsável, civil e administrativamente, no exercício de suas 
atividades, pelos prejuízos resultantes de seus atos dolosos ou culposos e pelos atos que infringirem normas 
legais ou regulamentares, sem prejuízo de sua eventual responsabilidade penal. §1º A instituição intermediária 
é responsável pelos atos praticados pelo agente autônomo na condição de seu preposto. §2º A responsabilidade 
administrativa da instituição intermediária decorrerá de eventual falta em seu dever de supervisão sobre os atos 
praticados pelo agente autônomo. 
20 Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: [...] III - o empregador ou comitente, por seus 
empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; 
21 Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, 
responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. 
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objetivamente (i.e. independentemente de culpa ou dolo) pelos atos de seus prepostos, o 

art. 1.170 do mesmo diploma prevê expressamente que “O preposto, salvo autorização 

expressa, não pode negociar por conta própria ou de terceiro, nem participar, 

embora indiretamente, de operação do mesmo gênero da que lhe foi cometida, 

sob pena de responder por perdas e danos e de serem retidos pelo preponente os lucros 

da operação”. 

 

53. Em muitos casos, porém, a definição a respeito sobre em nome de que intermediário 

(preponente) o AAI (preposto) está atuando não é clara. 

 

54. Pegue-se, por exemplo, a oferta de produtos irregulares como FOREX, esquemas 

de pirâmides financeiras ou produtos offshore. Caso algum investidor seja lesado nessa 

situação (como já ocorreu inúmeras vezes), quem deverá ser responsabilizado, em um 

cenário em que o AAI esteja atuando em nome de múltiplos intermediários? Como definir 

em nome de qual intermediário o AAI estava atuando (se é que estava atuando em nome 

de algum deles)? Por certo, todos os intermediários que possuírem vínculo buscarão se 

eximir da responsabilidade. Nesse caso, como ficará o cliente, parte mais frágil dessa 

equação? Caso o AAI não disponha de recursos para indenizar o investidor, a quem esse 

cliente prejudicado deverá recorrer? No longo prazo, como os investidores brasileiros, 

tradicionalmente reticentes em ingressar no mercado financeiro, se sentirão em relação a 

esse tipo de investimento? 

 

55. Como essa, há diversas outras situações concretas que devem ser cuidadosamente 

refletidas em um cenário em que o AAI não possui vínculo de exclusividade com o 

intermediário, tais como: 

 

(i) Confecção de extratos: Quem deverá ser responsabilizado caso um AAI não 

exclusivo, ao consolidar extratos de posições financeiras detidas pelo cliente em 

diversos intermediários distintos, se equivoque ou mesmo adultere maliciosamente 

as informações do extrato? Mais uma vez: como ficará o cliente, parte mais frágil 

dessa relação, caso, em razão dessa informação equivocada em seu extrato, sofra 

prejuízos? A quem deverá recorrer? 

 

(ii) Website do AAI: Quem deverá ser responsabilizado caso o website do AAI 

contenha irregularidades, como a oferta irregular de produtos ou promessas de 

rentabilidade, por exemplo? Como definir (se é que seria possível definir) quais 

intermediários, na qualidade de gatekeepers, deveriam ser responsabilizados por 

essa falha? Todos aqueles aos quais o AAI estiver vinculado? Haveria, nesse caso, 

um overlap de supervisão por todos os intermediários? E se houvesse divergências 

quanto ao que cada intermediário entende que deveria constar no website do AAI? 

Quais orientações o AAI deveria seguir? 

 

(iii) Aplicação de marcas e sinais distintivos: Em um cenário que permita ao AAI 

se vincular a diversos intermediários, aquelas instituições com marcas mais fortes 

possivelmente não permitirão que os AAIs utilizem suas marcas e sinais distintivos 

nos materiais do AAI como website, cartões de visita, e-mails e materiais gráficos. 

E mesmo que permitam, como seria tratada a eventual responsabilização dos AAIs 

e dos intermediários em um caso em que o AAI, se utilizando da marca do 

intermediário mais consolidado no mercado, atrai clientes e os direciona para 
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aplicações oferecidas por outro intermediário, com controles e procedimentos 

menos rígidos e mais suscetíveis à perpetração de ilícitos? 

 

(iv) Exercício irregular de atividade e recebimento de numerário: Caso se 

verifique o exercício irregular de atividades pelo AAI (como a administração de 

carteiras, consultoria e análise, por exemplo), ou mesmo o recebimento de 

numerário (prática vedada pela Instrução CVM nº 497/2011), quem deverá ser 

responsabilizado em um cenário de múltiplos vínculos entre o AAI e o intermediário? 

 

(v) Quebra do período de silêncio: Caso um AAI vinculado a diversos 

intermediários descumpra o “período de silêncio” previsto pelo inciso IV do art. 48 

da Instrução CVM nº 400/200322, a quem se estenderá eventual sanção da CVM, 

notadamente a suspensão de participar da oferta? A todos os intermediários aos 

quais o AAI estiver vinculado? 

 

(vi) Posicionamentos divergentes entre intermediários: Caso um AAI esteja 

vinculado a múltiplos intermediários, e tais intermediários apresentem opiniões 

diametralmente opostas em relação a um ativo específico, ou mesmo em relação 

ao cenário macroeconômico, como deverá se portar o AAI, notadamente quando se 

verifica que é vedado ao AAI fazer recomendações de investimento, mas tão 

somente prestar esclarecimentos mais gerais? Caso o AAI indique ao cliente seguir 

a recomendação de um ou outro intermediário, estará ele exercendo irregularmente 

a atividade de consultoria? E como se dará eventual responsabilização nessa 

hipótese, caso se verifique irregularidades na conduta do AAI e prejuízo ao 

investidor? Somente o AAI será responsabilizado? Ou dever-se-á responsabilizar 

também o intermediário cuja recomendação foi repassada do AAI para o investidor? 

Mais importante: como ficará o investidor nessa relação, diante de posições 

conflitantes dos diversos intermediários representados pelo AAI, sem que possa o 

AAI apresentar sua recomendação sobre qual caminho seguir? 

 

56. Como se percebe, não apenas em função das diversas eficiências associadas ao 

modelo exclusivo, a simplificação da cadeia de responsabilidade é um dos principais fatores 

também a justificar a exclusividade. A própria CVM, diga-se de passagem, reconheceu tal 

fato ao editar a Instrução CVM nº 497/2011, explicando no Edital de Audiência Pública que 

deu origem à norma que em razão da redação do art. 17 da então vigente Instrução CVM 

nº 434/2006 – repita-se, única redação compatível com o regime previsto no Código Civil 

–, uma série de dificuldades práticas eram enfrentadas no âmbito das tentativas de 

responsabilização dos AAIs e intermediários: 

 

“Já no regime atual, os autônomos agem sob a responsabilidade da instituição 

integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários para a qual prestam 

serviços, seja porque atuam na qualidade de prepostos dos intermediários 

contratantes, seja porque eles estão expressamente colocados sob um regime de 

fiscalização de suas atividades por parte daqueles intermediários. 

 

                                                
22 Art. 48. A emissora, o ofertante, as Instituições Intermediárias, estas últimas desde a contratação, envolvidas 
em oferta pública de distribuição, decidida ou projetada, e as pessoas que com estes estejam trabalhando ou os 
assessorando de qualquer forma, deverão, sem prejuízo da divulgação pela emissora das informações periódicas 
e eventuais exigidas pela CVM: [...] IV - abster-se de se manifestar na mídia sobre a oferta ou o ofertante até a 
divulgação do Anúncio de Encerramento de Distribuição nos 60 (sessentas) dias que antecedem o protocolo do 
pedido de registro da oferta ou desde a data em que a oferta foi decidida ou projetada, o que ocorrer por último; 
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Não obstante, em muitos casos, quando ocorre algum problema, é comum 

que os intermediários procurem responsabilizar os agentes autônomos de 

investimento diretamente. Isso vale tanto para os casos em que os clientes 

apresentados por algum agente autônomo apresentam problemas (casos em que o 

intermediário busca o correspondente ressarcimento junto ao autônomo), quanto 

para os casos em que o cliente é prejudicado por alguma conduta do intermediário 

ou do próprio autônomo. [...] 

 

Assim, a CVM entende que as práticas acima descritas criam incertezas que 

não se coadunam com o regime legal e regulatório para a distribuição de 

produtos por intermédio de agentes autônomos de investimento. É evidente 

que os agentes autônomos devem responder pelos seus atos. Os clientes, no 

entanto, são efetivamente clientes da corretora. Ao sofrerem alguma perda 

decorrente da atuação de um agente autônomo, deve-se entender que, o 

intermediário, que é obrigado a adotar uma série de salvaguardas, responderá por 

aquela perda. Coisa distinta é a responsabilidade do agente autônomo perante o 

próprio intermediário contratante.” (grifos nossos) 

 

57. Além disso, a XP Investimentos acredita que a exclusividade deverá não apenas ser 

mantida, mas também estendida para produtos que hoje podem ser comercializados sob 

regime não exclusivo, existindo razões suplementares (que se somam às anteriormente 

explicitadas nessa manifestação) que justificam essa ampliação. Em primeiro lugar, o 

contexto fático e regulatório existente à época em que foi criada a regra que excepcionava 

a distribuição de cotas de fundos de investimento pelos AAIs do regime de exclusividade 

foi significativamente alterado desde então. Confira-se, a esse respeito, o seguinte trecho 

do Relatório de Audiência Pública SDM nº 03/2010, que deu origem à Instrução CVM nº 

497/2011:  

 

“Criou-se também uma exceção ao regime constante dos presentes dispositivos, para 

o caso de agentes autônomos destinados exclusivamente à distribuição de fundos de 

investimento para investidores qualificados. Tal exceção está ligada a algumas 

peculiaridades da indústria de fundos de investimento no Brasil e ao papel que os 

gestores nela desempenham. Isso porque embora, de um modo geral, boa parte dos 

produtos sejam desenvolvidos pelos gestores, a distribuição apenas pode ser 

contratada pelos administradores – e diferentes fundos de um mesmo gestor 

podem ter também diferentes administradores, em razão de uma série de 

peculiaridades. Não pareceu razoável aplicar, para tais produtos, a mesma lógica 

vigente para os demais casos. Com isso se pretende atender às preocupações 

externadas por Itajubá, Cepeda, Iglesias, Avino e Bandeira de Mello.” (grifos nossos)  

 

58. Como se verifica, à época de edição da Instrução CVM nº 497/2011, os 

administradores de carteira de valores mobiliários não estavam autorizados a distribuir 

cotas dos fundos de investimento por eles geridos, o que limitava a distribuição desses 

produtos. No entanto, a Instrução CVM nº 558/2015, que revogou a Instrução CVM nº 

306/99, passou a prever expressamente em seu art. 30 que o “administrador de carteiras 

de valores mobiliários, pessoa jurídica, pode atuar na distribuição de cotas de fundos de 

investimento de que seja administrador ou gestor”. Desde então, a preocupação que levou 

a CVM a excepcionar o regime da exclusividade para as cotas de fundo de investimento 

perdeu a razão de ser.  

 

59. Além disso, há questões de ordem prática que justificam estender o regime da 

exclusividade às cotas de fundo de investimento. Com efeito, atualmente, é comum os 

intermediários enfrentarem problemas relacionados ao sigilo das informações financeiras 
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de clientes que adquirem cotas de fundo, na medida em que, em razão da obrigação de 

gravação de todos os diálogos mantidos entre os AAIs e seus clientes, o intermediário 

acaba se deparando com diálogos que não dizem respeito aos ativos por ele distribuídos. 

Nessas situações, muitos administradores de fundos manifestam seu desconforto em 

utilizar AAIs para distribuir cotas de fundo, por saberem que as informações daí advindas 

poderão vir a ser acessadas pelo intermediário ao qual o AAI é vinculado.  

 

60. No mais, a realidade da indústria mostra que mesmo tendo a faculdade de se 

vincular a múltiplos intermediários para distribuir cotas de fundo de investimento, a 

esmagadora maioria dos AAIs opta voluntariamente por se vincular a um único 

intermediário, conforme evidenciam dados consolidados da ANCORD:  

 

Figura 13 - Sociedades de AAIs x Vínculo de Fundos 

 

 
Fonte: Ancord 2018 

 

61. Assim, pelos motivos acima expostos, a XP Investimentos entende que o regime da 

exclusividade deve ser não apenas mantido para os produtos atuais, mas também 

estendido à distribuição de cotas de fundos de investimento e qualquer outro produto 

distribuído por AAIs, inclusive aqueles que não se configuram como valor mobiliário e são 

regulados pelo Banco Central do Brasil (e.g., títulos públicos, produtos bancários, etc). O 

ideal seria que o Banco Central do Brasil e a CVM tivessem normas equivalentes e atuassem 

em conjunto na fiscalização dos AAIs..  

 

3.  Impactos na concorrência derivados do fim da exclusividade com os AAIs 

 

62. A consequência de eventual mudança regulatória para eliminar o regime de 

exclusividade entre AAIs e intermediários parece bastante previsível: redução da 

capacidade de exercer pressão competitiva sobre as instituições financeiras 

tradicionais.  

 

63. Com efeito, a alteração do modelo de negócio das plataformas abertas pode ter o 

condão de desacelerar o avanço disruptivo porque (i) haverá uma forte redução no 

incentivo para investimento no canal de distribuição indireto (AAI), hoje responsável pela 
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captação e manutenção de percentual significativo de clientes, tendo em vista os riscos de 

comportamentos oportunistas por parte de outros intermediários e dos próprios AAIs; (ii) 

com o fim da exclusividade, o resultado esperado é uma alteração no regime de 

responsabilidade hoje vigente, podendo o AAI passar a ter que arcar com uma série de 

custos regulatórios e privados, hoje suportados exclusivamente pelos intermediários (que 

naturalmente possuem maior escala), o que importará em aumento de custos, reduzindo 

a capacidade de expansão e competitividade. Essa alteração no regime de 

responsabilidades poderia advir não só da mudança da regulamentação da CVM, que 

passaria a atribuir diversas responsabilidades que hoje cabem aos intermediários, mas, no 

limite, de um aumento da judicialização de demandas de investidores contra 

intermediários, notadamente em razão do ordenamento jurídico aplicável à relação 

preposto/preponente já explicada acima. 

 

64. Particularmente, o momento para eventual flexibilização no regime de exclusividade 

é o pior possível. Como dito anteriormente, as plataformas abertas deram origem ao 

modelo de “supermercados de investimentos”, agregando produtos financeiros de 

múltiplos emissores, de forma a viabilizar um portfólio mais sofisticado. Esse cenário, 

marcado por opções de investimento mais diversificadas para o consumidor, competindo 

com aquelas tradicionalmente oferecidas pelos bancos, tem sua importância cada vez mais 

comprovada. Isso porque o Brasil está passando por um período de redução da taxa de 

juros. A taxa básica de juros (Selic), por exemplo, vem em trajetória de queda desde junho 

de 2016, chegando a 6% ao ano em agosto de 2019 (menor taxa nominal da série histórica, 

iniciada em 1986)23. 

 

65. Diante desse cenário, reduzir a capacidade de competição das plataformas abertas, 

impondo uma série de dificuldades e incertezas no modelo de negócio que se revelou mais 

eficiente (baseado em fortes investimentos em treinamento e aceleração de AAIs), 

justamente quando se diminui de maneira bastante significativa a perspectiva presente e 

futura de lucro com aplicações financeiras de menor complexidade, como poupança e 

fundos DI ofertados pelos bancos tradicionais, não parece ser o melhor resultado para a 

concorrência (e para o consumidor). Pelo contrário. 

 

66. O perfil do investidor brasileiro, em conjunto com o momento econômico que o país 

vem passando, denotam as externalidades positivas que as plataformas de investimentos 

podem trazer, sobretudo porque suas propostas de atuação consistem em proporcionar 

uma gama muito maior de produtos de investimento de forma mais acessível e interativa, 

em oposição ao modelo ofertado pelos bancos tradicionais, baseado no relacionamento 

entre cliente e gerente.  

 

67. Esclarecido esse ponto, vale a pena lembrar que, embora o número de AAIs 

vinculados à XP investimentos venha aumentando nos últimos anos, isso resulta 

essencialmente de um processo de formação de novos distribuidores e não de AAIs que 

são atraídos da concorrência. Na prática, se excetuados os novos AAIs formados 

anualmente, a XP Investimentos perde mais AAIs para concorrentes do que consegue atrai-

los. Isso significa que existe, na verdade, um movimento de expansão de oferta de 

                                                
23 Copom reduz taxa básica de juros para 6% ao ano, primeiro corte em 16 meses. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/07/copom-reduz-taxa-basica-de-juros-para-6-ao-ano-primeiro-

corte-em-16-meses.shtml Acesso em: 22/08/2019. 
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distribuição de produtos de investimento, um movimento que é pró-competitivo, sobretudo 

em relação às instituições financeiras tradicionais, para o que a exclusividade foi e é 

fundamental.  

 

68. Apenas para colocar em números, nos últimos 12 meses, a XP trouxe para a sua 

plataforma mais de 3 mil AAIs, dos quais apenas 9 vieram de outras corretoras, sendo o 

resto formado pela própria XP (vindos de diferentes tipos de instituições). Mas a 

concorrência (ou seja, outras corretoras), nesse mesmo período, contratou mais de cem 

AAIs (104) vinculados à XP Investimentos, confirmando que a empresa é uma formadora 

de novos distribuidores, e não uma empresa que frequentemente retira AAIs de outras 

plataformas.   

 

Figura 14- Fluxo de Entrada e Saída de AAIs (últimos 12 meses) 

 

 
 

 

69. É importante rememorar como o modelo de negócio seria afetado: por meio da 

exigência de exclusividade, é possível evitar comportamentos oportunistas, ou seja “[...] 

qualquer conduta contratual de uma das partes contrária a expectativas razoáveis da outra 

parte com base no acordo das partes, normas contratuais ‘ou moralidade convencional’”24, 

prática que ocorre porque “[...] agentes tendem a ‘fugir das responsabilidades’ e buscam 

obter o máximo de benefícios”25.  

 

70. Trata-se de um meio pelo qual se torna possível proteger o investimento feito pelas 

plataformas abertas na formação dos AAIs e na atração de investidores, evitando free-

                                                
24 COHEN, George M. The Negligence-Opportunism Tradeoff in Contract Law," Hofstra Law Review: Vol. 20: Iss. 
4, Article 4, 1992.  Disponível em: http://scholarlycommons.law.hofstra.edu/hlr/vol20/iss4/4 
25 Williamson (1985) afirma que os agentes tendem a “fugir das responsabilidades” e buscam obter o máximo de 
benefícios. Nesse contexto, o oportunismo surge devido à dificuldade de definição dos direitos de propriedade e 
à presença de informação incompleta e assimétrica entre os agentes envolvidos na transação (WILLIAMSON, O. 
E. The Economic Institutions of Capitalism. Free Press: New York, 1985). 
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riding26 e problemas de hold up, ou seja, o descumprimento de contratos que visam 

proteger a remuneração desses investimentos, fazendo com que as respectivas 

compensações dos investimentos jamais aconteçam27.  

 

71. Com o fim da exclusividade nos moldes atuais, os intermediários certamente irão 

reduzir drasticamente investimentos na formação, treinamento e expansão dos AAIs, 

assim como em ações de marketing criadas para valorizar a imagem do AAI, o que poderá 

ter dois efeitos: (i) redução na capilaridade na distribuição de produtos financeiros; e (ii) 

expansão do modelo baseado em canal próprio formado por funcionários, o que vai ter 

impacto na estrutura de custo e, consequentemente, na competitividade que hoje o modelo 

autônomo oferece. 

 

72. Nas duas situações, aliás, há significativa redução na capacidade de competir com 

as instituições financeiras tradicionais, impactando o movimento de sofisticação de 

investimentos no Brasil. Por serem plataformas de dois lados28, a redução do crescimento 

do número de consumidores dispostos a investir pode minorar a capacidade desses 

“supermercados de investimentos” negociarem boas condições com o outro elo anterior da 

cadeia, qual seja: os emissores (i.e bancos, fundos, empresas, etc, que buscam recursos 

para seus empreendimentos)29.   

 

73. Sem a proteção da exclusividade, os AAIs estarão livres para praticar condutas 

oportunistas, entre as quais distribuir produtos de uma plataforma sob a bandeira de outra, 

de forma a angariar confiança para o consumidor com base em investimento feito por 

terceiro. Situações semelhantes poderiam acontecer com investimentos em treinamento 

em produtos e captação, além de possíveis investimentos em movimentos de expansão, 

todos esses aportes sem garantia de que seriam amortizados em benefício daquele que 

investiu.  

 

74. Em particular, os AAIs poderiam se aproveitar da inteligência produzida por um 

intermediário, informações confidenciais e sensíveis concorrencialmente, para distribuir 

produtos de outro intermediário. Esse cenário de insegurança certamente levaria à redução 

de investimentos nesse canal, hoje, como dito, muito relevante para alguns players do 

mercado, em detrimento da concorrência. 

 

                                                
26 O ato de pegar carona em um investimento da outra parte que, por sua vez, não será remunerado conforme 
acordado ARK, Ramseyer, J.; RASMUSEN, Eric B. Exclusive Dealing: Before, Bork, and Beyond, The Journal of 
Law & Economics, v. 57, n. 3, 2014, pp. 145–160. Disponível em: <www.jstor.org/stable/10.1086/680347>.  
27 FELLI, Leonardo; ROBERTS, Kevin. Does Competition Solve the Hold-up Problem? Economica, v. 83, pp. 172-
200, 2016. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ecca.12170>. Acesso em: 20 
/08/2019. 
28 “Two sided markets involve two groups of agents who interact via “platforms,” where one group’s benefit from 
joining a platform depends on the size of the other group that joins the platform. There are many examples of 
markets in which two or more groups of agents interact via intermediaries or “platforms.” Surplus is created—or 
destroyed in the case of negative externalities— when the groups interact. Of course, there are countless 
examples where firms compete to deal with two or more groups. (...) A brief list of other such markets includes: 
credit cards (for a given set of charges, a consumer is more likely to use a credit card that is accepted widely by 
retailers, while a retailer is more likely to accept a card that is carried by more consumer”. ARMSTRONG, Mark. 
Competition on Two-sided markets in RAND Journal of Economics Vol. 37, No. 3, Autumn 2006 pp. 668–691. 
29 Para Rochet e Tirole (2004), o mercado pode ser caracterizado como de dois lados se a plataforma puder afetar 
o volume de transações por meio de uma cobrança maior de um lado do mercado e redução do preço pago pelo 
outro lado na mesma proporção. A estrutura de preços possui grande importância e a plataforma precisa ser 
desenhada para que incentive os dois lados a participarem. ROCHET, J.; TIROLE, J. Two-sided markets: an 
overview. Idei, University of Toulouse, 2004. 
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75. Os potenciais riscos de desalinhamento entre AAIs e clientes decorrentes do 

eventual fim da exclusividade de vínculo entre AAI e intermediário impõem a transferência 

do modelo de responsabilidade e, consequentemente, determinam o formato da estrutura 

que deverá ser alocada para os AAIs em termos de monitoramento e controle.  

 

76. Em outras palavras: com o fim da relação de exclusividade do AAI, uma série de 

obrigações originalmente arcadas pelas plataformas passarão a ser suportadas por esses 

profissionais, necessariamente trazendo maior responsabilidade a esses empreendedores. 

A figura 15 sintetiza a nova estrutura que, em um cenário de multi-vínculos entre AAIs e 

intermediários, deveria passar a ser erguida pelos AAIs para prover o mínimo de segurança 

e higidez ao processo de investimento pelos clientes. 

 

 

Figura 15 - Estrutura de Responsabilidade e Controle dos AAIs no Modelo Não Exclusivo 

 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

77. Ou seja, existe um duplo efeito negativo. A flexibilização da exclusividade deverá 

aumentar os custos de distribuição via canal indireto, ao acabar tendo que – seja via 

regulação ou judicialização – transferir toda uma estrutura de controle e monitoramento 

para o AAI, hoje com custo reduzido em função do modelo escalável que funciona no setor, 

situação que é potencializada negativamente pelo maior desalinhamento entre AAIs e 

plataformas, que retira o incentivo para todos os investimentos em aceleração, 

treinamento e expansão hoje realizados no canal, tudo isso em detrimento da capacidade 

competitiva do modelo de plataformas abertas.   

 

78. Além disso, o fim do regime de exclusividade apresenta uma série de dificuldades 

jurídicas a partir do modelo regulatório vigente. De acordo com a Instrução CVM nº 

505/201130, em seu art. 14, “[o] intermediário que atue em mercado organizado deve 

manter sistema de gravação de todos os diálogos mantidos com clientes, inclusive por 

                                                
30 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Instrução CVM nº505 de 27/09/2011, art. 14. Disponível 
em:<http://www.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst505.html> Acesso em 19/08/2019  
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intermédio de prepostos” (grifos nossos). Para atender tal obrigação, ao contratar um 

AAI, a corretora passa a gravar as ligações telefônicas do profissional e a salvar 

comunicações eletrônicas para garantir o monitoramento dos diálogos.  

 

79. Com o fim da exclusividade nos moldes atuais, o AAI poderá ter vínculo com 

diversas corretoras de modo que, para atender ao art. 14 da Instrução CVM nº 505/2011, 

todas as corretoras deverão gravar as mesmas comunicações do AAI. Isso significa dizer 

que as corretoras passarão a armazenar ligações e dados sigilosos referentes a outras 

corretoras, tendo acesso, inclusive, a informações pessoais de clientes que não possuem 

vínculo institucional, constituindo flagrante desrespeito à Lei Complementar 10531, à Lei 

Geral de Proteção a Dados32 e ao dever de fidúcia. Como consequência última dessa 

mudança, é possível que, com base nas informações armazenadas, alguns clientes sejam 

contatados por concorrentes para fins de captação. 

 

80. Ademais, o fim da exclusividade fará com que AAIs tenham que investir em 

marketing, já que não poderão carregar a bandeira de uma plataforma específica, o que, 

por sua vez, pode reduzir a competitividade desses distribuidores. Na prática, a marca das 

instituições financeiras, carregada pelos AAIs, passa credibilidade ao consumidor e motiva 

a abertura de conta, ao passo que compreende que a instituição possui infraestrutura 

robusta para se responsabilizar por eventuais problemas decorrentes do relacionamento 

com o AAI. Com o fim da exclusividade, o AAI encerra sua atuação como preposto de uma 

corretora e passa a se posicionar como um “vendedor multiprodutos” vinculado a diversas 

corretoras. Assim, não representa mais uma bandeira, mas sim apenas um escritório de 

AAI ou um nome independente.  

 

81. Da mesma forma, também se elevam os custos das plataformas de investimentos, 

tanto para conquistar e manter clientes quanto para fiscalizar minimamente o trabalho 

feito pelos AAIs independentes, garantindo que sua marca não seja utilizada 

indevidamente para promover atuações independentes. Como aspecto mais grave da 

mudança: o fim da exclusividade torna o mercado ainda mais fragmentado, diluindo as 

responsabilidades. Assim, os órgãos fiscalizadores (i.e. CVM e BSM) terão que ampliar sua 

capacidade regulatória, desenvolvendo estruturas adicionais para supervisionar as 

atividades do setor. 

 

82. Por fim, é importante notar que o impacto na concorrência não se limitará ao 

mercado de investimentos, mas muito provavelmente a diversos segmentos financeiros. 

Em um primeiro momento, o movimento de ruptura com o modelo tradicional deriva a 

partir do ingresso das fintechs33 e de estruturas mais inovadoras e especializadas no 

mercado brasileiro para o oferecimento de essencialmente apenas um tipo de serviço 

financeiro, obedecendo a lógica de MVP: (i) investimentos; (ii) pagamentos; (iii) 

                                                
31 BRASIL. Lei Complementar nº105 de 10/01/2001. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp105.htm. Acesso em 19/08/2019 
32 BRASIL. Lei nº 13709 de 14/08/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm>. Acesso em 19/08/2019 
33“Financial Technologies”, melhor definidas como inovações em serviços financeiros que compreendem tanto o 
uso de novas tecnologias digitais como novos modelos de negócios (como as transações peer-to-peer). 
OECD. Framework for digitalisation in finance, In: Financial Markets, Insurance and Pensions - Digitalisation and 
Finance. 2018. p. 10. Disponível em <https://www.oecd.org/finance/private-pensions/Financial-markets-
insurance-pensions-digitalisation-and-finance.pdf>. Acesso em 19/08/2019. 
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empréstimos; (iv) câmbio; (v) seguros; dentre outros34. No entanto, o próximo passo para 

as empresas que conseguirem se firmar no setor financeiro certamente passa pela 

ampliação do seu portfólio de serviços para outros segmentos.  

 

83. O Brasil precisa desse movimento de ingresso e crescimento de empresas com 

novos modelos de negócios em outros segmentos, sobretudo por ser um país marcado por 

uma significativa concentração bancária, não apresentando tarifas e serviços a contento 

para o consumidor. Somados, os cinco bancos tradicionais possuem 81,2% dos ativos 

financeiros do país. No ano de 2018, tais instituições foram responsáveis por 84,8% dos 

empréstimos concedidos no Brasil, o que significa dizer que de cada R$10 emprestados, 

R$8,48 eram financiados por essas instituições. Do mesmo modo, esses cinco bancos 

foram o destino de 83,8% de todos os depósitos realizados em 201835. Possuem, ainda, 

posições relevantes no mercado de pagamentos, no qual atuam na emissão de cartões de 

pagamento, sendo responsáveis por 65,7% do valor das transações; são controladores de 

três credenciadoras que possuem 79,1% do mercado (Cielo, Rede e GetNet) e, com 

exceção do Santander, controlam a terceira e a quarta maior Bandeira do mercado, 

respectivamente, Elo e Hiper36. 

 

84. O avanço disruptivo de novos modelos de negócios no Brasil representa a melhor 

esperança para mudar o cenário acima37, já que o movimento de retração ainda está em 

passo muito lento em alguns segmentos de serviços financeiros, conforme demonstra a 

figura 16: 

 

                                                
34 BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO; FINNOVISTA; IDB INVEST. Finnovista Fintech: América 
Latina 2018: Crescimento e consolidação. 2018. Disponível em <https://publications.iadb.org/pt/fintech-
america-latina-2018-crescimento-e-consolidacao>. Acesso em 16/08/2019.   
35 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Relatório de Economia Bancária, 2019. Disponível em 
<https://www.bcb.gov.br/content/publicacoes/relatorioeconomiabancaria/reb_2018.pdf> Acesso em 
09/08/2019.  
36 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Relatório de Economia Bancária, 2019. Disponível em 
<https://www.bcb.gov.br/content/publicacoes/relatorioeconomiabancaria/reb_2018.pdf> Acesso em 
09/08/2019.  
37“Financial Technologies”, melhor definidas como inovações em serviços financeiros que compreendem tanto o 
uso de novas tecnologias digitais como novos modelos de negócios (como as transações peer-to-peer). 
OECD. Framework for digitalisation in finance, In: Financial Markets, Insurance and Pensions - Digitalisation and 
Finance. 2018. p. 10. Disponível em <https://www.oecd.org/finance/private-pensions/Financial-markets-
insurance-pensions-digitalisation-and-finance.pdf>. Acesso em 19/08/2019. 
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Figura 16 - Movimentação dos cinco principais bancos do Brasil 

 

 

Fonte: BACEN (2019)38 

 

 

85. Não faz sentido alterar o modelo de negócio desenvolvido pelas plataformas de 

investimento, flexibilizando o regime de exclusividade (e, consequentemente, retirando 

uma parte relevante das eficiências que auxiliam no processo de competição com as 

instituições financeiras tradicionais), sobretudo no momento em que essas empresas se 

preparam para entrar em outros segmentos. 

 

86. A XP Investimentos, por exemplo, já anunciou a intenção de ingressar em outros 

serviços bancários, tais como (i) crédito; (ii) conta corrente; e (iii) cartão de crédito39, 

movimento esse que, assim como ocorreu em investimentos, tem forte potencial de 

disrupção a partir da manutenção das condições estruturais e modelos de negócio atuais, 

sendo capaz de exercer pressão competitiva em segmentos que ainda possuem barreiras 

elevadas.   

 

                                                
38 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Relatório de Economia Bancária, 2019. Disponível em: 
<https://www.bcb.gov.br/content/publicacoes/relatorioeconomiabancaria/reb_2018.pdf> Acesso em 
09/08/2019.  
39ADACHI, Vanessa; BELLOTTO, Alessandra. XP caminha para ser banco com conta corrente e cartão, diz CEO. 
São Paulo, 2019. Disponível em: <https://www.valor.com.br/financas/5729263/xp-caminha-para-ser-banco-
com-conta-corrente-e-cartao-diz-ceo. Acesso em 22/08/2019. 
BERTÃO, Naiara. Para onde caminham as plataformas de investimentos? São Paulo, 2019. Disponível em: 
<https://valorinveste.globo.com/educacao-financeira/noticia/2019/07/25/para-onde-caminham-as-
plataformas-de-investimentos.ghtml>. Acesso em 22/08/2019. 
https://www.valor.com.br/financas/5729263/xp-caminha-para-ser-banco-com-conta-corrente-e-cartao-diz-ceo 

http://www.xpi.com.br/
https://www.bcb.gov.br/content/publicacoes/relatorioeconomiabancaria/reb_2018.pdf
https://www.valor.com.br/financas/5729263/xp-caminha-para-ser-banco-com-conta-corrente-e-cartao-diz-ceo
https://www.valor.com.br/financas/5729263/xp-caminha-para-ser-banco-com-conta-corrente-e-cartao-diz-ceo
https://valorinveste.globo.com/educacao-financeira/noticia/2019/07/25/para-onde-caminham-as-plataformas-de-investimentos.ghtml
https://valorinveste.globo.com/educacao-financeira/noticia/2019/07/25/para-onde-caminham-as-plataformas-de-investimentos.ghtml
https://www.valor.com.br/financas/5729263/xp-caminha-para-ser-banco-com-conta-corrente-e-cartao-diz-ceo


 

 

XP Investimentos CCTVM S.A. - Site: www.xpi.com.br - Ouvidoria: 0800-722-3710 
Av. Chedid Jafet, 75 | 28° andar | São Paulo Corporate Towers | Torre Sul | CEP: 04551-065 

Figura 17 – Notícias sobre o ingresso da XP em outros segmentos 

 

 
 

 

87. Como explicitado em momento anterior desta manifestação, a possibilidade de 

entrada de empresas com novos modelos de negócios em outros segmentos de serviços 

financeiros representa a melhor oportunidade de colocar pressão competitiva num modelo 

de mercado bancário que permanece praticamente inalterado há anos, não apresentando 

preços compatíveis com um mercado saudável do ponto de vista econômico, prejudicando 

uma ampliação do processo de inclusão financeira.  

 

4.  Impactos no consumidor derivados do fim da exclusividade com os AAIs 

 

88. A flexibilização do regime de exclusividade entre AAIs e corretoras apresenta um 

potencial de gerar situações extremamente deletérias ao consumidor de investimentos 

brasileiro, entre as quais se destacam: (i) o risco de um aumento no incentivo para 

judicialização de eventos relacionados a fraudes ou descumprimento de obrigações 

regulatórias; (ii) maiores riscos de violação do dever de fidúcia na relação entre AAIs e 

clientes, em função de maiores dificuldades de implementar obrigações de transparência; 

(iii) maior probabilidade de redução no processo de sofisticação do mercado de 

investimentos brasileiro, com migração maciça de investidores para fundos passivos; (iv) 

possibilidade de ausência de interesse na prestação de serviços para consumidores de 

investimentos sem patrimônios significativos, entre outros.  

 

89. De forma a iniciar os potenciais efeitos que decorrem da flexibilização, vale a pena 

entender o que acontecerá com o regime de responsabilidades. 

 

90. Atualmente, a corretora é integralmente responsável pelo processo de atendimento 

prestado pelo AAI e será obrigada a ressarcir o cliente de qualquer perda causada pelo AAI 

na venda de seus produtos. Ademais, a corretora é responsável pelo registro e guarda das 

ordens e elaboração do extrato, sendo esta responsabilizada por eventuais falhas do AAI 

ao executar ordens não autorizadas ou emitir extrato falso. Por outra via, em situação 

hipotética, sem a garantia da exclusividade, caso o AAI execute ordens não autorizadas ou 

emita extrato forjado, as corretoras não poderão ser responsabilizadas.  

 

91. Nesse cenário, como não existirá um controle apurado das ações praticadas pelo 

AAI, não apenas haverá maior incentivo para ações oportunistas em prejuízo do 

consumidor, como também haverá maior probabilidade de judicialização, um cenário, aliás, 
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que existiu no Brasil antes da regra trazida pela CVM e em vigor atualmente (art. 1º da 

Instrução CVM nº 497/2011, que prevê que os AAIs atuem sob a responsabilidade e como 

preposto dos intermediários, sendo destes últimos a responsabilidade pelos atos dos seus 

AAIs ), uma vez que as corretoras não saberão identificar ex-ante se a eventual 

transgressão está ou não relacionada com algum produto ou orientação sua, não tenho 

incentivo para resolver a situação, em função do desalinhamento que decorre de uma 

distribuição multiproduto.  

  

92. Parte da consulta pública cuja manifestação ora se apresenta também trata de 

obrigações de transparência para lidar com o problema de conflito na relação entre AAI e 

cliente. Por isso, é importante aproveitar esta oportunidade para chamar a atenção para o 

fato de que o fim da exclusividade tem o potencial de piorar o problema de transparência 

no mercado.  

 

93. No modelo atual, embora haja espaço para melhora regulatória, tendo em vista a 

obrigação de exclusividade, os AAIs estão sujeitos a uma metodologia consolidada de 

auditoria de ordens. Basicamente, tal metodologia funciona da seguinte maneira: o 

departamento de controle define uma amostra a partir da análise das operações de todos 

os clientes de acordo com seus perfis. Tais análises são baseadas em indicadores mensais, 

como: (i) perfil do cliente; (ii) volume operado; (iii) corretagem; (iv) ferramenta de 

negociação utilizada; (v) prejuízos em operações; (vi) variações patrimoniais; (vii) 

mercado operado; (viii) giro de carteira, entre outros. 

 

94. A partir da análise dos indicadores, a amostra das ordens a serem auditadas é 

selecionada considerando todos os produtos intermediados e distribuídos pela XP 

Investimentos, como: Renda Fixa, Produtos Estruturados, Bovespa, BM&F, Derivativos, 

IPOs, Fundos de Investimentos e qualquer outro produto que a XPI venha a distribuir. A 

partir desse material, a Auditoria envia uma notificação oficial solicitando que os AAIs 

apresentem evidências40 de que os clientes possuíam ciência prévia em relação a 

determinada operação. Tal documento de solicitação é direcionado ao gestor do escritório 

e concede um prazo de 10 dias úteis para resposta. Por fim, a auditoria informa o resultado 

final da amostragem contendo os eventuais problemas identificados e as respectivas 

penalidades. Cabe aos auditados, se julgarem necessário, enviar esclarecimentos em até 

24h, que serão analisados em até 48 horas úteis. 

 

95. Atualmente, o problema de transparência está relacionado com o potencial incentivo 

que AAIs podem ter em sugerir produtos de investimento para clientes com base no valor 

das comissões que recebem, ao invés de levar em consideração o melhor interesse do 

cliente, procurando maximizar a rentabilidade dentro do respectivo perfil. A XP 

Investimentos entende que o processo de auditoria acima descrito mitiga os incentivos 

nessa direção, embora seja favorável a uma maior transparência entre AAI e clientes, com 

a divulgação ampla dos rebates, de forma a reforçar o compromisso na construção de uma 

relação de confiança com seus clientes. 

 

                                                
40 São considerados como evidências: gravação telefônica do diálogo mantido com o cliente durante a transmissão 
da ordem, captura (print screen) de tela dos sistemas de mensageria e e-mails enviados pelo endereço eletrônico 
indicado pelo cliente em sua ficha cadastral. Somente serão considerados erros quando este procedimento acima 
for cumprido. 
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96. Aliás, não à toa a XP Investimentos é amplamente favorável não apenas à 

transparência ex-ante (em que os custos das operações são explicados em detalhe para o 

consumidor), o que hoje já faz parte do cotidiano da empresa (com orientação expressa 

nessa direção), como também ex-post (em que os AAIS esclarecem para o cliente 

investidor quais são os custos da distribuição), o que é objeto de tópico próprio desta 

manifestação elaborado mais à frente.  

 

97. No entanto, a ausência de exclusividade nos moldes atuais, por si só, já é capaz de 

gerar problemas de informação entre AAI e clientes de investimento. No caso de fundos 

de investimentos, em que inexiste a obrigação regulatória de exclusividade, não é incomum 

ver AAIs se utilizando da imagem de marcas de uma plataforma, para distribuir produtos 

de outra corretora, transmitindo informações desalinhadas para o consumidor: 

 

98. Esse problema fica significativamente pior numa eventual mudança regulatória 

visando restringir a exclusividade: com a flexibilização da exclusividade, outro problema 

de informação, mais grave, surge na relação entre AAIs e clientes. Ao receber propostas 

de comissões por parte de diversas corretoras, o AAI pode, ao invés de maximizar o 

interesse do cliente, privilegiar as plataformas que lhe ofereçam melhores rebates, o que 

geraria uma situação de arbitragem de comissões. Esse problema de informação, no 

entanto, não seria resolvido com obrigações de transparência, já que o AAI seria um 

gatekeeper das ofertas de investimento que seriam apresentadas ao consumidor, visto que 

a arbitragem ocorreria em momento anterior da oferta ao cliente: 

 

 Figura 18 - Arbitragem de comissões entre plataformas de investimentos 

 

 
 

99. Assim, sem a previsão da exclusividade, o AAI passa a ter vínculo com diversas 

corretoras, muitas vezes para distribuir o mesmo produto (i.e. mesmas debêntures, 

fundos, ações na bolsa, dentre outros). Cada casa oferecerá diferentes acordos de 

comissionamento, o que gerará conflito de interesses e incentivos para que o profissional 

ofereça o produto da empresa que lhe ofertar a melhor comissão.  
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100. Esse cenário de arbitragem de comissões aponta para uma proliferação de 

investimentos inadequados vendidos a consumidores de varejo a partir de canais menos 

supervisionados, sobretudo diante de um ambiente regulatório em que existirá maior 

incentivo para que o AAI desvie da sua função de mero distribuidor e passe a atuar como 

verdadeiro consultor, ao ter que lidar com posicionamentos conflitantes entre as 

plataformas cujos produtos ele distribui. 

 

101. O próprio canal AAI ficará mais caro devido à necessidade de assunção de uma série 

de custos adicionais por parte dos profissionais correlatos aos AAIs e seus respectivos 

escritórios, como: (i) necessidade de infraestrutura mais robusta para atender às normas; 

(ii) elevados custos de gestão e fiscalização; e (iii) possibilidade de responsabilização. 

 

102. E o desincentivo ao desenvolvimento do canal de AAI por parte das plataformas 

será substituído pelo maior desenvolvimento de canais próprios (a um custo maior) e 

também um maior foco no aconselhamento automatizado. Ocorre que, o gap de 

aconselhamento e a tendência do mercado em se adaptar por meio da tecnologia, encontra 

resistência de boa parte dos consumidores41. Dentre as barreiras para os conselhos 

automatizados apontados pelos consumidores, apresentados na figura 19, a mais citada 

foi a preferência por lidar com uma pessoa real42:  

 

                                                
41 Kathryn Petrie. Informed decision-making. An evaluation of the advice gap.  The Social Market Foundation, 
June 2017 
http://www.smf.co.uk/wp-content/uploads/2017/06/5599-SMF-Financial-Advice-Gap-Report-WEB.pdf 
42 Kathryn Petrie. Informed decision-making. An evaluation of the advice gap.  The Social Market Foundation, 
June 2017 
http://www.smf.co.uk/wp-content/uploads/2017/06/5599-SMF-Financial-Advice-Gap-Report-WEB.pdf 
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Figura 19 - Barreiras para a assessoria financeira automático 

 

 

Fonte:  SMF analysis of Opinium Survey (2017). Base: Did not find automated advice appealing43. 

 

103. Além de não atrair grande parcela dos investidores, esse tipo de recurso pode não 

ser ideal ou preferível para todo o tipo de consumidor44. Transpondo para a realidade do 

Brasil, a redução do número de AAIs no mercado e a possível mudança na dinâmica de 

tarifação pode acabar afastando potenciais investidores que precisam de maior interação 

humana para receber educação financeira e incentivos para investir adequadamente. Foi 

o que noticiou o Jornal Valor Econômico em recente matéria sobre o tema, baseado em 

estudo conduzido pela ANBIMA: 

 

                                                
43 Kathryn Petrie. Informed decision-making. An evaluation of the advice gap.  The Social Market Foundation, 
June 2017 
http://www.smf.co.uk/wp-content/uploads/2017/06/5599-SMF-Financial-Advice-Gap-Report-WEB.pdf 
44 RING, Patrick John. Analysing the reform of the retail financial advice sector in the United Kingdom from an 
agencement and performativity perspective in Competition & Change, vol 19(5), 2015 p.398-399. 
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Figura 20 – Matéria Valor Econômico 

 

 
 

104. Sem essa interação humana, esse perfil de investidor, sobretudo aqueles com 

menos recursos, acabam se afastando do mercado de capitais. Da mesma forma, se reduz 

a capilaridade das plataformas de investimentos, que perdem sua capacidade de acessar 

mais investidores. Como movimento natural, os investidores acabam migrando [ou 

retornando] para investimentos de menor complexidade, como poupança e renda fixa. 

 

105. Parece claro, portanto, que a quebra da exclusividade – e suas respectivas 

consequências – pode gerar um cenário de desincentivo aos investidores (sobretudo 

aqueles que possuem menos recursos), às plataformas de investimento (instituições 

desafiantes de um setor dominado por grandes bancos) e aos próprios AAIs. Estes últimos 

terão que assumir gastos significativos com infraestrutura, carga regulatória, compliance 

e ressarcimento de eventuais prejuízos causados a clientes.  

 

106. Em consequência, um efeito inevitável será o desincentivo ou interrupção dos 

investimentos realizados pelos intermediários nas redes de AAIs, tendo em vista que os 

profissionais estarão vinculados também a outros competidores. Desse modo, as 

oportunidades de formação e ingresso de novos profissionais qualificados no mercado 

serão reduzidas. Em outras palavras, ao que tudo indica, em detrimento da criação de 

estímulos para aumentar o número de AAIs, a regulação sugerida teria efeito 

inevitavelmente oposto ao esperado. 

 

5.  Medidas em prol do aumento da transparência na relação entre AAI e clientes 

 

107. Antes de endereçar a questão, é válido registrar que, embora haja críticas ao 

modelo commission-based por risco de conflito de interesses, é preciso avaliar se de fato 

esse possível conflito reflete com precisão o comportamento dos consultores financeiros.  
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108. Isso porque, pode-se alegar que seus interesses estão muito mais alinhados com 

os investidores do que se poderia pensar. “Do ponto de vista deles, o setor de serviços 

financeiros é um lugar lotado e competitivo, e atrair novos clientes é mais difícil do que 

nunca”. Dessa forma, caso abusem da confiança dos investidores não ampliarão o negócio, 

assim, tais profissionais “podem ter um incentivo para renunciar a recompensas de curto 

prazo para manter os investidores felizes a longo prazo, para que eles continuem gerando 

receita e indicando outros investidores”45. 

 

109. De qualquer forma, diante da natureza desse mercado, medidas de transparência 

seriam positivas para sanar assimetrias de informação, sendo capazes de melhorar a 

relação entre AAIs e clientes de investimentos. A esse respeito, parece fazer sentido 

disponibilizar ao cliente informações sobre o comissionamento dos AAIs, muito embora 

isso seja algo que dependa da exclusividade para ter um resultado mais efetivo, sobretudo 

ao se levar em consideração o problema de arbitragem de comissões que ocorre em 

modelos em que AAIs são multicorretoras. Isso porque, ao menos à primeira vista, dispor 

sobre obrigações de informação sobre todos os acordos comerciais mantidos pelo AAI seria 

inviável e contraproducente. 

 

110.  A experiência europeia pode ser utilizada para oferecer boas contribuições sobre o 

modelo aplicável e suas consequências. Como destaca Lannoo (2017)46, o MiFID II 

implementado na União Europeia tentou conciliar a eficiência do mercado com medidas de 

integridade. Dentre as obrigações previstas estão a instituição de um sistema centralizado 

para consolidação de dados e a exigência de que corretoras informem aos clientes se o 

aconselhamento de investimento é ou não fornecido de forma independente, ou seja, pago 

pelo usuário. 

 

111. Aos países membros, é facultada a possibilidade de adotar medidas mais restritivas. 

Para resolver questões relacionadas a conflitos de interesse, a partir de 2014, a Federal 

Financial Supervisory Authority (BaFin) da Alemanha implementou regras para ampliar a 

transparência em relação às taxas ou comissões pagas aos consultores de investimentos. 

O objetivo é que o cliente entenda quem paga pelos conselhos para tomar uma decisão 

informada e opte por uma consultoria baseada em comissão ou fee-based. No modelo de 

pagamento por comissão, o consultor é legalmente obrigado a informar aos clientes 

quaisquer incentivos recebidos. Para evitar conflito de interesses, essa forma de atuação 

só é facultada a profissionais que atuem de forma exclusiva junto a uma plataforma. 

 

112. No modelo fee-based, por sua vez, os consultores de investimento não podem 

receber pagamento que não seja do cliente47. Tal tipo de atuação se tornou uma 

                                                
45 Patrick John Ring, (2016),"The retail distribution review: retail financial services; regulation; financial advice 
market review", Journal of Financial Regulation and Compliance, Vol. 24 Iss 2 p.2-3. 
46 LANNOO, Kael. MiFID II and the new market conduct rules for financial intermediaries: Will complexity bring 
transparency? ECMI Policy Brief No. 24, May 2017. Disponível em:< https://www.ceps.eu/ceps-publications/new-
market-conduct-rules-financial-intermediaries-will-complexity-bring-transparency/> Acesso em: 18/08/2019. 
47 “The Fee-Based Investment Advice Act also sets out additional conduct of business obligations. The range of 
financial instruments that can be accessed by a fee-based investment adviser is therefore subject to special 
requirements. Such advisers must base their recommendations on sufficient market knowledge, which they are 
required to obtain. 
In addition, the range of offerings which the advisers' recommendations are based on must also be sufficiently 
diversified with regards to providers and issuers of financial instruments. This means that providers of fee-based 
investment advice may not exclusively offer their own financial instruments, instruments from their own group 

 

http://www.xpi.com.br/
https://www.ceps.eu/ceps-publications/new-market-conduct-rules-financial-intermediaries-will-complexity-bring-transparency/
https://www.ceps.eu/ceps-publications/new-market-conduct-rules-financial-intermediaries-will-complexity-bring-transparency/
https://www.ceps.eu/ceps-publications/new-market-conduct-rules-financial-intermediaries-will-complexity-bring-transparency/


 

 

XP Investimentos CCTVM S.A. - Site: www.xpi.com.br - Ouvidoria: 0800-722-3710 
Av. Chedid Jafet, 75 | 28° andar | São Paulo Corporate Towers | Torre Sul | CEP: 04551-065 

designação legalmente protegida, de modo que os consultores interessados em prestar 

serviços por meio de fee-based devem se inscrever como tal na BaFin apresentando um 

certificado de auditoria que comprove que atendem aos requisitos especiais.  

 

113. Dessa forma, os investidores passam a ter a sua disposição um registro de todos 

os consultores de investimentos que trabalham por meio de fee-based. Do mesmo modo, 

os escritórios de consultores devem divulgar em seus sites quais de seus profissionais 

oferecem consultoria de investimento com base em taxas. Se uma instituição falhar em 

cumprir a conduta terá sua inscrição no registro excluída, perdendo a designação de “fee-

based investment adviser”48.  

 

114. Para o caso brasileiro, se a exclusividade não for mantida de forma irrestrita, o 

modelo alemão parece ser o mais satisfatório, tendo em vista que o rebate é facultado 

apenas a profissionais que representem uma intermediadora com exclusividade. Ademais, 

o consumidor terá a seu dispor informes sobre as comissões recebidas. Por fim, restaria 

ao consumidor duas opções: pagar por um serviço de consultoria fee-based (certificado 

por órgão regulador) ou, mediante ampla transparência, contratar um consultor que atue 

com o modo commission-based representando apenas uma empresa (ou seja, sem risco 

de incentivo cruzado).  

 

6. Flexibilização do modelo societário dos AAIS: redução de barreiras 

institucionais  

 

115. Para avaliar o ponto, cumpre resgatar um pouco do contexto histórico dessa 

restrição.  

 

116. Desde 2006, a Instrução CVM nº 434/2006 previa a possibilidade de AAIs pessoas 

jurídicas se organizarem sob a forma de sociedade empresária e admitirem sócios não 

credenciados (art. 8º da Instrução CVM nº 434/2006)49. Posteriormente, em 2010, a CVM 

publicou o Edital de Audiência Pública SDM nº 03/2010, que fundamentou a edição da 

Instrução CVM nº 497/2011.  

 

117. Durante a Audiência Pública, muitos relatos foram enviados dando conta de que a 

possibilidade de AAIs pessoas jurídicas se organizarem sob a forma de sociedade 

empresária e admitirem sócios não credenciados (art. 8º da Instrução CVM nº 434/2006) 

                                                
or instruments from providers or issuers with whom the advisers are closely affiliated. In these cases as well, the 
advice provided must be market-oriented”. BEGNER, Jörg. Fee-based investment advice: New rules to enter into 
force in August. BaFin, 2014. Disponível 
em:<https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Fachartikel/2014/fa_bj_1407_honorar-
anlageberatung_en.html> Acesso em: 19/08/2019. 
48 BaFin. Fee-based investment advice: New rules to enter into force in August. BaFin, 2014. Disponível 
em:<rhttps://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Fachartikel/2014/fa_bj_1407_honorar-
anlageberatung_en.html> Acesso em: 19/08/2019. 
49 Art. 8º A autorização para o exercício da atividade de agente autônomo de investimento somente será 
concedida à pessoa jurídica domiciliada no País que preencha os seguintes requisitos: I – tenha como objeto 
social exclusivo o exercício da atividade de agente autônomo de investimento e esteja regularmente constituída 
e registrada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; e II – tenha como sócios unicamente agentes 
autônomos autorizados pela CVM, e a eles seja atribuído, com exclusividade, o exercício das atividades referidas 
no art. 2º, sendo todos os sócios responsáveis perante a CVM pelas atividades da sociedade. §1º Será admitido 
que a sociedade tenha como sócios terceiros que não sejam agentes autônomos, desde que sua participação no 
capital social e nos lucros não exceda de 2% (dois por cento), e que tais sócios não exerçam função de gerência 
ou administração ou por qualquer modo participem das atividades que constituam o objeto social. 
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favorecia o desenvolvimento de atividades exclusivas de agentes autônomos por pessoas 

que não foram aprovadas nos exames correspondentes. Outro ponto alertado foi o 

entendimento de que a sociedade deve ter objeto exclusivo.  

 

118. Dessa forma, a CVM concluiu que, “[...] quanto à possibilidade de participação de 

terceiros, não agentes autônomos, em tais sociedades, se tem identificado uma série de 

distorções que a CVM pretende evitar, referentes, em especial, à atuação desses terceiros 

no âmbito do mercado de capitais, em atividades exclusivas de agentes autônomos”50. 

 

119. Como resultado da Consulta, a CVM achou por bem determinar que os AAIs pessoa 

jurídica somente poderiam se organizar sob a forma de sociedade simples, compondo seu 

quadro societário exclusivamente com pessoas físicas credenciadas para o exercício da 

atividade de AAI. Com a medida, o órgão pretendeu assegurar que pessoas não autorizadas 

não exerceriam a função de AAI e evitar equívocos na função desempenhada.  

 

120. Desde então, oito anos se passaram e, ao que tudo indica, tal determinação precisa 

ser revisada por essa CVM, pelas seguintes razões abaixo explicitadas:  

 

(i) Conforme previsto pelo art. 981, parágrafo único, do Código Civil51, a 

exploração de objeto único por sociedade não implica necessariamente a sua 

natureza como sociedade simples, sendo factível a essas empresas estabelecerem 

em seus respectivos documentos constitutivos qual atividade econômica será 

explorada;  

 

(ii) Desde a Instrução CVM nº 497/2011, como desenvolvimento natural do 

mercado e adaptação a tendências e demandas dos clientes, algumas sociedades 

de AAIs passaram a exercer cada vez mais funções comerciais, dispondo de uma 

estrutura complexa de pessoas para atuar de forma competitiva e atender as 

exigências regulatórias;  

 

(iii) Atualmente, as atividades que podem ser desempenhadas pelos AAIs estão 

expressamente elencadas no art. 1º da Instrução CVM nº 497/2011, o que facilita 

a implementação de mecanismos de controle e de responsabilização em relação ao 

seu exercício. Ou seja, diferentemente do cenário de 2010, não há mais dúvidas 

sobre o escopo de atuação desses profissionais;  

 

(iv) Outro avanço da Instrução CVM nº 497/2011 foi a clara definição da 

distribuição da responsabilidade administrativa entre os AAIs e as instituições 

integrantes do sistema de distribuição, cabendo às últimas o dever de fiscalizar. 

Nesse sentido, necessário dizer que a fiscalização, por parte das instituições 

integrantes do sistema de distribuição, do eventual exercício irregular de atividade 

exclusiva de AAIs por sócios não credenciados de AAIs pessoas jurídicas, seria 

factível tanto para sociedades simples quanto empresariais;  

 

                                                
50COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Relatório de Audiência Pública n° 03/2010. Disponível em: 

<http://www.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_sdm/2010/sdm0310.html>. Acesso em 23/08/2019.  
51 Art. 981. [...] Parágrafo único. A atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios 
determinados. 
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(v) Como a própria CVM sinalizou neste Edital de Audiência Pública SDM nº 

03/2019, houve um expressivo aumento do número de AAIs pessoas jurídicas de 

maior porte que precisam conviver com a ultrapassada vedação à constituição de 

AAI pessoa jurídica sob a forma de sociedade empresária; e 

 

(vi) Algumas normas recentes editadas pela CVM contam com a previsão de 

pessoas jurídicas sujeitas a registro na Autarquia se constituam como sociedades 

empresárias, bem como que tenham sócios não autorizados a exercer a atividade-

fim: sociedades de administradores de carteira (art. 4º da Instrução CVM nº 

558/2015), consultoria (art. 4º da Instrução CVM nº 592/2017) e análise de valores 

mobiliários (art. 11 da Instrução CVM nº 598/2018). 

 

121. A XP Investimentos entende que eventual permissão para que os agentes 

autônomos pessoa jurídica adotem formas de sociedades empresárias e flexibilidade para 

ter sócios não AAIs ampliaria a capacidade de capitalização dos escritórios de assessoria, 

facilitando a consolidação do mercado e ganho de escala.  

 

122. Dessa forma, faz sentido o retorno do regime da Instrução CVM nº 434/2006, no 

qual os AAIs eram livres para organizar o exercício de sua atividade da maneira que 

preferissem.  

 

123. Fazendo um adendo, à época, a condição de preposição dos AAIs (art. 17 da 

Instrução CVM nº 434/2006)52 em relação aos intermediários já estava em vigor, sendo 

plenamente compatível tanto com sociedades simples quanto empresariais. Em outras 

palavras: o regime de responsabilização dos intermediários não é abalado pelo tipo de 

organização das sociedades de AAIs, desde que seja mantido o regime de exclusividade.   

 

124. Como regras que podem contribuir para a solidez das sociedades empresariais, 

apresentamos como sugestões: (i) reforço dos controles dos exercidos pelos 

intermediários; (ii) criação de centros de imputação de responsabilidade por meio da 

obrigatoriedade de indicação de um sócio responsável pelo cumprimento das normas 

aplicáveis às sociedades de AAIs, de modo a estimular condutas diligentes por parte dos 

executivos; (iii) vedação de detenção de participação societária direta ou indireta por 

gestoras, consultoras e analistas, bem como por demais integrantes do sistema de 

distribuição e instituições financeiras, evitando sérios conflitos de interesse entre a 

atividade de AAI e a distribuição de produtos de investimento; e (iv) detenção do controle 

societário por sócios credenciados, garantindo que as principais decisões negociais do AAI 

pessoa jurídica sejam tomadas por aqueles credenciados para exercício da atividade, assim 

como previsto anteriormente pelo art. 8º, §1º da Instrução CVM nº 434/2016. 

 

7.  Conclusão 

 

125.  Diante de todos os elementos que foram tratados ao longo desta manifestação, 

parece claro que o modelo de exclusividade entre corretoras e AAIs gera uma série de 

                                                
52 Art. 17. O agente autônomo de investimento é responsável, civil e administrativamente, no exercício de suas 
atividades, pelos prejuízos resultantes de seus atos dolosos ou culposos e pelos atos que infringirem normas 
legais ou regulamentares, sem prejuízo de sua eventual responsabilidade penal. §1º A instituição intermediária 
é responsável pelos atos praticados pelo agente autônomo na condição de seu preposto. §2º A responsabilidade 
administrativa da instituição intermediária decorrerá de eventual falta em seu dever de supervisão sobre os atos 
praticados pelo agente autônomo. 
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eficiências e efetivamente viabilizou e viabiliza um crescimento da pressão competitiva 

exercida contra os bancos tradicionais, tendo apresentado uma série de resultados 

positivos para a concorrência e para o consumidor brasileiro, hoje com mais opções 

sofisticadas de investimentos e menores taxas.  

 

126. Entender diferente disso apenas contribuiria para tornar o mercado brasileiro menos 

eficiente, efetivamente interrompendo o seu crescimento e sofisticação, levando em 

consideração que o verdadeiro processo competitivo não se dá entre e por AAIs, mas sim 

frente às instituições financeiras tradicionais, ainda detentoras de 95% do volume de 

investimentos hoje no país. 

 

127. De forma mais pormenorizada, uma mudança no regime regulatório atual em prol 

de uma atividade multiplataforma por parte dos AAIs poderá trazer fortes impactos 

negativos à concorrência, tendo em vista que a flexibilização da exclusividade irá:  

 

(i) criar insegurança jurídica para que as plataformas façam investimentos 

recorrentes em treinamento e infraestrutura para os AAIs, reduzindo a sua 

eficiência na distribuição, ao mesmo tempo aumentando o custo das suas 

atividades, uma vez que os AAIs terão que estruturar toda uma série de obrigações 

de monitoramento e controle das suas atividades, perdendo escala e, portanto, 

eficiência nessas atividades administrativas e operacionais;  

 

(ii) inviabilizar uma estrutura de incentivo para as plataformas de investimento 

invistam na formação e aceleração de novos AAIs e na divulgação do canal indireto 

via iniciativas variadas de marketing perante os consumidores de investimentos, o 

que certamente irá reduzir a expansão e a capilaridade desse formato de 

distribuição, prejudicando o crescente processo de evolução de pressão competitiva 

sobre as instituições financeiras tradicionais; 

 

(iii) aumentar os custos das plataformas abertas de investimento, tanto para 

conquistar e manter clientes, ao gerar a expansão do modelo canal próprio por 

parte das corretoras, com impacto na sua respectiva estrutura de custo, como para 

fiscalizar o trabalho feito pelos AAIs independentes, garantindo que sua marca não 

seja utilizada indevidamente para promover atuações de outros agentes 

econômicos, reduzindo significativamente a competitividade do modelo de negócio 

que hoje pressiona as instituições financeiras tradicionais; e 

 

(iv) reduzir o ritmo de entrada das empresas que trabalham com modelos de 

negócio inovadores em outros segmentos do mercado financeiro além do mercado 

de investimentos, medida que seria extremamente benéfica e necessária diante do 

quadro de concentração bancária brasileira, em que mais de 80% dos ativos se 

encontram em instituições financeiras tradicionais. 

 

128. Da mesma forma, há fortes indicativos de que o consumidor brasileiro será 

diretamente afetado por essa eventual mudança regulatória, caso seja levada adiante, já 

que a flexibilização da obrigação de exclusividade trará: 
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(i) maior risco de judicialização e desincentivo à resolução rápida de conflitos, 

devido à maior incerteza com relação à cadeia de responsabilidade por eventuais 

conflitos relacionados a fraudes ou descumprimento de obrigações regulatórias; 

 

(ii) desalinhamento entre AAIs e clientes, não só em função de maiores 

dificuldades relacionadas à implementação de obrigações de transparência (devido 

à provável arbitragem de comissões), mas também em relação aos limites da 

função de distribuição de produtos de investimento, tendo em vista potenciais 

visões distintas de investimento que se originam de um cenário multiplataforma; e 

 

(iii) redução no processo de sofisticação do portfólio de investimentos do 

investidor brasileiro, tendo em vista a iminente redução do canal de distribuição via 

AAIs e a provável dificuldade de expansão das plataformas abertas no mesmo ritmo 

atual, seja em formato de distribuição própria (em função dos custos envolvidos), 

seja em formato de aconselhamento online, modelo ainda não ideal ou preferível 

para todo o tipo de consumidor.  

 

***** 

 

129. Sendo o que nos cabia para o momento, a XP Investimentos se coloca à inteira 

disposição desta CVM para debater estas e outras questões que esta Autarquia entender 

pertinente. 

 

 

http://www.xpi.com.br/

