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I. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
Inicialmente a ATS Brasil S.A. (“ATS”) parabeniza a iniciativa dessa D. Autarquia de submeter à 

discussão pública as minutas de instruções contidas no Edital SDM Nº 9/19. A ATS apresenta 

neste documento suas sugestões e comentários - de maneira consistente com as posições que 

vem defendendo ao longo dos anos - no intuito de contribuir para a promoção da concorrência, 

o funcionamento eficiente do mercado de capitais brasileiro e o aprimoramento de sua 

regulação. 

A ATS é uma administradora de mercado de bolsa em fase de implementação, que contará com 

os serviços de compensação e liquidação de sua subsidiária Americas Clearing System (“ACS”), 

também em fase de implementação. As duas empresas são investimentos da Americas Trading 

Group (“ATG”), provedor de tecnologia de execução de ordens de negociação de ações e 

derivativos com algoritmos, com 10 anos de atuação no mercado de capitais brasileiro. Em sua 

trajetória de implementação, ATS e ACS vêm vencendo importantes barreiras impostas no 

acesso a serviços de pós negociação pela monopolista do mercado de bolsa no Brasil. 

A ATS esclarece que os pontos aqui tratados foram cuidadosamente escolhidos, levando em 

consideração sua experiência acumulada nesses assuntos bem como os possíveis impactos 

decorrentes da implementação do novo arcabouço regulatório. Tendo em vista que 

determinadas questões só poderão ser verificadas à medida que o ambiente de concorrência se 

concretize, a ATS se reserva o direito de se pronunciar futuramente sobre eventuais pontos que 

não tenham sido aqui tratados expressamente, sempre com o devido respeito às análises e 

propostas feitas por essa D. Comissão. 

Como Anexo I à presente manifestação, seguem as propostas de alterações de dispositivos das 

Minutas A, B e C disponibilizadas pela CVM no Edital, e como Anexo II o parecer sobre best 

execution do consultor internacional Dr. Larry Tabb. A ATS sugere a leitura do documento 

principal e do seu Anexo I lado a lado, para melhor análise e compreensão das sugestões. 
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II. CONSIDERAÇÕES SOBRE AUTORREGULAÇÃO 

 

a. O papel da autorregulação 

 

A autorregulação pode ser entendida, em seu sentido mais elementar, como “a regulação levada 

a cabo pelos próprios interessados”1. Trata-se, assim, de regulação da atividade econômica 

realizada, em alguma medida, pela própria coletividade dos agentes regulados. 

A autorregulação traz grandes benefícios em termos de eficiência, uma vez que as entidades 

responsáveis pela regulação estão em contato direto com as operações de mercado e com as 

necessidades de seus participantes. Entende-se que o autorregulador acompanha com maior 

acuidade, sensibilidade, experiência e presteza o mercado que se encontra sob a sua tutela2. 

Como resultado, tem-se potencialmente mais eficácia no desempenho de atividades 

regulatórias. Fossem tais atividades completamente desempenhadas pelo Estado, certamente 

demandariam maiores esforços e recursos para se atingir um nível equivalente de qualidade, 

dada a menor familiaridade e proximidade dos órgãos estatais com a realidade dos mercados3. 

Ademais, argumenta-se que a autorregulação pode alcançar temas da prática e ética negociais 

que seriam de outra forma inatingíveis por uma regulação puramente estatal4. Nesse sentido, a 

participação da indústria no processo de regulação aumenta a consciência dos participantes, 

com relação a problemas a serem enfrentados, e legitima as iniciativas regulatórias implantadas, 

aumentando a probabilidade de obediência às regras. 

No Brasil, as atividades de autorregulação em mercado de bolsa e em mercado de balcão 

organizado encontram fundamento, por exemplo, nos arts. 8º, §1º, e 17, parágrafo único, da Lei 

nº 6.385/1976. Essa norma atribui – dentre outros – poder de polícia para a autorreguladora. 

Tal poder possui enorme relevância para os temas em discussão nessa audiência pública, uma 

vez que distingue o papel da autorreguladora daquele realizado por outras entidades sem fins 

lucrativos.  

Como exercício delegado de poder de polícia estatal, a autorregulação deve ser exercida sob a 

égide do princípio da eficiência, contido no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. A 

 
1 MOREIRA, Vital. Auto-Regulação Profissional e Administração Pública. Livraria Almedina, 1997, página 
52. 
2 YAZBEK, Otavio. Regulação do Mercado Financeiro e de Capitais. Editora Elsevier, 2ª ed., 2009, página 
212. 
3 A esse respeito, a Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador de valores mobiliários dos 
Estados Unidos da América, destacou no Relatório da SEC, que “[C]ongress favored self-regulation for a 
variety of reasons. A key reason was that the cost of effectively regulating the inner-workings of the 
securities industry at the federal level was viewed as cost prohibitive and inefficient”. (Relatório SEC, 
disponível em http://www.sec.gov/rules/concept/34-50700.htm em 11 de setembro de 2013). 
4 Conforme observado por William O. Douglas, ex-diretor da SEC, “Self-regulation [...] can be pervasive 
and subtle in its conditioning influence over business practices and business morality. By and large, 
government can operate satisfactorily only by proscription. That leaves untouched large areas of conduct 
and activity; some of it susceptible of government regulation but in fact too minute for satisfactorily 
control; some of it lying beyond the periphery of the law in the realm of ethics and morality. Into these 
larger areas, self-government, and self-regulation alone, can effectively reach”. Discurso para o Bond Club 
de Hartford em 1938, citado na resposta ao Relatório da SEC, encaminhada pela antiga National 
Association of Securities Dealers (NASD), (disponível em 
http://www.sec.gov/rules/concept/s74004/rrglauber031505.pdf em 11 de setembro de 2013). 

http://www.sec.gov/rules/concept/34-50700.htm
http://www.sec.gov/rules/concept/s74004/rrglauber031505.pdf
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efetividade exige que os resultados obtidos pela autorregulação sejam a finalidade pública para 

a qual ela foi criada e não o benefício privado dos autorreguladores (assim como é esperado dos 

agentes ocupantes de cargos na estrutura do Estado).  

Com o intuito de antecipar eventuais medidas anticoncorrenciais que resultem da criação da 

entidade autorreguladora única no Brasil, a seguir serão analisados aspectos jurídicos, 

financeiros e históricos relacionados à atuação - ao longo da última década - da BSM, a 

autorreguladora da monopolista B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). 

 

b. Risco de uso da autorreguladora única como barreira à entrada de novas 

administradoras de mercado 

 
Uma das maiores preocupações da ATS no contexto da criação da entidade autorreguladora 

única se refere ao risco de criação de novas barreiras à entrada de concorrentes no mercado de 

bolsa brasileiro. Tendo em vista a opção tomada pelo regulador de estruturar a nova 

autorreguladora única a partir da atual BSM, é essencial assegurar que as regras para adesão ou 

contratação não representem qualquer óbice à entrada em operação de novas bolsas ou 

infraestruturas de mercado no Brasil. 

Como se sabe, em 2011 ocorreu um importante fato para o desenvolvimento dos mercados 

financeiros e de capitais no Brasil: a demonstração pública de agentes interessados em ingressar 

no mercado brasileiro de bolsa de valores (BATS e Direct Edge), para competir com a então 

BM&FBovespa (atual B3)5. Em imediata resposta a tais demonstrações públicas, a B3 realizou 

um intenso esforço para impor barreiras artificiais ao ingresso de novos agentes no mercado de 

bolsa de valores brasileiro, com, no mínimo, dois focos bastante claros: (1) o rebalanceamento6 

das tarifas cobradas pelos serviços de negociação e de pós negociação de valores mobiliários e 

(2) a negativa7 de acesso à sua estrutura de pós negociação. 

No que concerne à autorregulação, sem considerar outros eventuais mecanismos 

anticoncorrenciais, uma possibilidade de imposição de barreira seria a definição de valores 

superdimensionados a serem contribuídos ou pagos pelos entrantes pela prestação de serviços 

de autorregulação com base nos gastos históricos da BSM, conforme alocações e critérios 

decididos pela incumbente B3. Tal argumentação encontraria respaldo nos milionários aportes 

realizados pela B3 (e então BM&FBovespa) na BSM ao longo dos anos. 

Seguindo a lógica mencionada acima, sob uma ótica concorrencial (condizente com outras 

medidas adotadas pela bolsa incumbente especialmente a partir de 2011), faz sentido que a B3 

tenha deliberadamente buscado aumentar a complexidade e os custos da atividade de 

autorregulação com os seguintes objetivos: (i) impor barreiras à utilização do MRP e da BSM por 

 
5 Todas as referências históricas à B3 contidas nesta manifestação para períodos que antecedem sua fusão 
com a CETIP são referentes à então BM&FBovespa. 
6 Tal rebalanceamento consistiu em inverter as tarifas cobradas pelos serviços de negociação e pós 
negociação, 80% de tais tarifas estavam historicamente alocadas em negociação e 20% em pós 
negociação, em 2011 a B3 inverteu essa proporção enquanto manteve a cobrança total para investidores 
finais inalterada. Com essa medida a B3 reduziu substancialmente a parcela de receitas que poderiam ser 
disputadas por novos agentes interessados em ingressar apenas no ambiente de negociação. 
7 Tais negativas se referem à negativa de acesso à Câmara de Compensação de ações da B3 realizada em 
2013 e à negativa de acesso à Central Depositária de Ações da B3 realizada em 2015. 
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novas entidades administradoras de mercado de bolsa e (ii) gerar forte dependência financeira 

da BSM em relação à incumbente, dificultando sua segregação e independência.  

Neste sentido, há argumentos tanto jurídicos quanto concorrenciais que merecem atenção por 

essa D. Autarquia quando estiver definindo o formato de ingresso e participação de novos 

agentes na estrutura de governança e financiamento da nova autorreguladora. 

 

c. Análise financeira histórica da BSM e do MRP 

 

Com o objetivo de identificar possíveis movimentos anti-concorrenciais por parte da B3 por 

meio da BSM e do MRP, analisamos suas bases históricas de dados financeiros publicamente 

disponíveis8. Com base em tal análise é possível observar mudanças relevantes após o anúncio 

de interesse de ingresso de novas bolsas no mercado brasileiro. Tais informações são 

importantes em resposta a qualquer argumentação que a incumbente possa trazer no sentido 

de superestimar o valor a ser contribuído para a autorreguladora única por entrantes no 

mercado:  

1. Até 2010, a BSM era suportada exclusivamente pela taxa de administração de 6% a.a. 

cobrada sobre o patrimônio do MRP que, variando entre R$ 250 e 350 milhões no 

período, gerava cerca de R$ 15-20 milhões/ano para a BSM.  

2. Até 2010, todos os recursos disponíveis no MRP haviam sido aportados pelas corretoras, 

ou seja, o financiamento da BSM era integralmente realizado pelas corretoras (de forma 

indireta via aportes no MRP). 

3. Em 2011 observaram-se duas alterações relevantes em relação ao MRP e à BSM: 

a. Aporte extraordinário da então BM&FBovespa de R$ 93,4 milhões ao MRP 

(única contribuição observada) 

b. Aumento expressivo nas despesas da BSM, que passaram de R$ 16,4 milhões 

em 2010 para R$ 31,6 milhões em 2012, e mantiveram trajetória crescente ao 

longo dos anos seguintes, atingindo a marca de R$ 54,4 mihões em 2018. 

Apenas após as alterações promovidas em 2011 a BSM passou a necessitar de recursos 

adicionais àqueles gerados pelo MRP. Nesse contexto, a BSM passou a depender de aportes 

regulares a serem realizados pela então BM&FBovespa. 

No sentido de facilitar a compreensão e clareza do quanto exposto acima, os gráficos abaixo 

demonstram como o ano de 2011 marcou uma mudança significativa no padrão de custos de 

manutenção da estrutura de autorregulação do mercado de capitais brasileiro. 

  

 
8 Vide Demonstrações Financeiras Auditadas do MRP e da BSM disponíveis no site da BSM na internet. 
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Gráfico 1 – Despesas da BSM e Contribuições da BM&FBovespa à BSM 
(em R$ milhões) 

 
Fonte: Demonstrações financeiras da BSM disponíveis em 
https://www.bsmsupervisao.com.br/publicacoes-e-eventos/demonstracoes-financeiras 
 
 
Gráfico 2 – Contribuições ao MRP (Corretoras x BM&FBovespa) e taxa de administração paga 
para a BSM 
(em R$ milhões) 
 

 
Fonte: Demonstrações Financeiras do MRP, disponíveis em 
https://www.bsmsupervisao.com.br/publicacoes-e-eventos/demonstracoes-financeiras 
 
Cabe ressaltar que os supramencionados aportes (R$ 15-20 milhões anuais na BSM e R$ 93 

milhões em 2011 ao MRP) parecem valores astronômicos, mas são pequenos para a bolsa 

monopolista, que obteve lucro líquido de R$ 2,8 bilhões em 2019. 
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Tal análise histórica naturalmente não é exaustiva e se fundamenta nos dados financeiros da 

BSM e do MRP publicamente disponíveis, sendo portanto passível de revisão caso dados mais 

detalhados sejam disponibilizados. No entanto, chama a atenção o aumento de 178% (de R$ 

16,4 milhões em 2010 para R$ 45,2 milhões em 2015) nas despesas anuais com autorregulação 

enquanto as despesas da própria BM&FBovespa aumentaram apenas 34%9, sem que tenha 

havido qualquer mudança relevante na estrutura do mercado ou regulatória que o justificasse. 

 

d. Transparência de informações da BSM 

 

Outro aspecto importante sobre os dados financeiros da BSM é que não há nenhum mecanismo 

de transparência pública detalhada quanto a seus custos e destinação dos recursos, nem 

qualquer escrutínio público desses números. É impossível, portanto, afirmar com clareza se 

todos os aumentos de custos relatados pela B3 tiveram de fato justificativa ou foram 

implementados desde 2011 com o intuito de deliberadamente demonstrar uma artificial 

complexidade da estrutura e da atividade de autorregulação.  

A falta de transparência sobre o funcionamento da autorregulação e sobre os custos de 

manutenção da estrutura de autorregulação, em particular, justificam e reforçam a necessidade 

de uma robusta revisão nos padrões de fiscalização, de prestação de contas e de transparência 

a serem adotados pela nova instituição autorreguladora que emergirá da presente consulta 

pública. 

O longo caminho percorrido pela ACS para acessar a Central Depositária da B3 trouxe 

importantes lições que devem ser consideradas para o caso que agora se discute. Nesse 

percurso, uma das principais questões envolveu o custo real da prestação do serviço de 

transferência de titularidade de ações demandado pela ACS, sendo que a B3, alegando sigilo 

concorrencial, nunca abriu informações sobre a sua estrutura de custos. Tal argumentação não 

pode ser usada no caso da BSM, como entidade sem fins lucrativos exercendo função delegada 

pelo Estado.  

Assim, se não para o público em geral, ao menos para aqueles que se pretende realizem 

contribuições para a autorreguladora única (seja por meio de aportes ou pagamento pela 

prestação de serviços), deve haver abertura ampla e irrestrita a informações internas da 

autorreguladora relativas aos gastos com fornecedores e colaboradores (incluindo as atividades 

desempenhadas por esses). Essa abertura de informações deveria possibilitar a efetiva análise 

crítica quanto às alocações dos custos, permitindo estimar de forma confiável o montante a ser 

contribuído pelos entrantes. 

Neste contexto, é importante ressaltar que não se pode falar em “remuneração” dos 

investimentos históricos supostamente realizados pelo grupo controlador na entidade 

autorreguladora ou em “compensação” de gastos financeiros com a estrutura de 

autorregulação. Conforme abordado a seguir, a autorregulação não se configura infraestrutura 

essencial e não há como se reclamar custo de oportunidade. Além disso, a falta de transferência 

sobre os custos da estrutura, por si só, impediria qualquer análise no sentido de se legitimar 

pleitos nesse sentido. 

 
9 Conforme demonstrações financeiras da BM&FBovespa do período 2010 a 2015, as despesas 
operacionais anuais consolidadas variaram de R$ 633.504.000,00 para R$ 850.656.000,00. 
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e. Aspectos jurídicos relacionados ao financiamento da entidade autorreguladora 

 

É preciso afastar, de plano, qualquer consideração no sentido de que o atual grupo monopolista 

atuante no mercado de bolsa de valores precisa ser ‘compensado’ – seja financeiramente, seja 

com poder decisório sobre a nova entidade autorreguladora. Isto porque, manter este raciocínio 

implicaria em remunerar o monopolista pela prática de monopólio (já que o monopólio sobre o 

mercado implica em monopólio sobre a autorregulação). 

Nos subitens a seguir, serão afastadas duas possíveis formas de justificar uma eventual 

‘compensação’ financeira relativa a gastos históricos com a autorreguladora para a B3: (i) a 

autorregulação não se equipara a infraestrutura essencial; e (ii) não há custo de oportunidade 

na atividade de autorregulação. 

(i) Autorregulação não se equipara a infraestrutura essencial 

A chamada doutrina da infraestrutura essencial (essential facility doctrine) está ligada à ideia da 

existência de determinado insumo (infraestrutura) que é indispensável para a produção de um 

produto ou a prestação de um serviço. A doutrina é aplicada no direito antitruste quando o 

agente econômico controlador da infraestrutura essencial, no intuito de manter o seu 

monopólio, nega o acesso a esse insumo essencial a outros agentes econômicos ingressantes. 

Uma vez que tais infraestruturas essenciais não podem ser replicadas, há ampla literatura 

definindo metodologias que podem ser utilizadas para se estimar o valor a ser cobrado de 

terceiros por tais serviços. 

No caso em tela, é possível concluir facilmente que a autorregulação dos mercados financeiro e 

de capitais não pode ser considerada como uma infraestrutura essencial. Não se trata de uma 

infraestrutura indispensável para a produção de um bem ou a prestação de um serviço, mas sim, 

de uma delegação estatal do poder de polícia (de fiscalização e supervisão). 

Deste modo, é fácil perceber que a entidade autorreguladora e/ou seus controladores não 

podem pretender considerar a estrutura da autorregulação como uma infraestrutura essencial 

cujos custos de instalação, manutenção e aprimoramentos tenham que ser ressarcidos ou 

compensados pelo Estado ou pelos novos ingressantes no mercado.  

(ii) Não há custo de oportunidade na atividade de autorregulação 

O argumento do ‘custo de oportunidade’ poderia vir a ser defendido sob a alegação de que a B3 

teria reduzido a sua capacidade de geração de receitas ao empregar recursos na entidade 

autorreguladora. 

No contexto da autorregulação dos mercados financeiro e de capitais, o argumento do custo de 

oportunidade poderia ser utilizado com o objetivo de justificar eventual compensação dos 

investimentos financeiros realizados pelo grupo controlador da estrutura de autorregulação 

com o seu desenvolvimento e manutenção da infraestrutura física, eletrônica e operacional. Tal 

argumento se apresentaria sob o pretexto de que tais recursos deixaram de ser utilizados na 

atividade empresária do grupo controlador da entidade autorreguladora, no caso brasileiro, a 

B3.  

Falar em custo de oportunidade por autorregular é insustentável no contexto atual do mercado 

de bolsa de valores brasileiro, pois desconsidera que o exercício da autorregulação é o 

cumprimento de dever imposto pelos artigos 8º e 17 da lei 6.385/76. Assim, é fácil perceber que 
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não há ‘livre escolha’ no cumprimento do dever de autorregular. A autorregulação deve ser 

exercida nos estritos fins e meios determinados pela legislação e administração pública; bem 

como não há nenhum outro agente econômico que possa ter sido privado da oportunidade de 

usufruir da prerrogativa de autorregular. 

Dessa forma, como a autorregulação é um poder-dever concedido por delegação estatal, não 

existe liberdade de escolha lícita entre cumprir ou não este dever. De modo análogo, ninguém 

pode pretender requerer indenização pela oportunidade perdida ao cumprir o dever de pagar 

tributos. 

A discussão sobre o potencial interesse privado na compensação financeira pela autorregulação 

é especialmente sensível no momento em que a CVM discute, por meio da presente Audiência 

Pública, a criação de uma entidade autorreguladora unificada que, ao reintroduzir a competição 

no mercado de bolsas de valores, quebrará, também, o monopólio da B3/BSM sobre a 

autorregulação do mercado de capitais brasileiro. 

Deste modo, qualquer ideia de compensação à B3 por alterações no modelo de autorregulação 

brasileiro deve ser afastada, porque significaria a utilização de uma regra da CVM para gerar 

benefícios privados exclusivos para a B3 e seus acionistas, em claro desfavor do interesse público 

da regulação e do desenvolvimento do mercado. 

 

f. Proposta de definição do valor da contribuição pelos entrantes 

 

Uma vez afastado, tanto juridicamente quanto economicamente, eventual cenário de 

compensação financeira para a B3 por aportes históricos realizados na BSM, é necessário que 

se estipule algum formato para a contribuição que será realizada por novos agentes que 

integrem a estrutura única de autorregulação. 

Para isso, há diversas metodologias consolidadas para a alocação de custos incorridos por uma 

companhia na prestação de seus serviços. O problema de tais modelos está na sua aplicação, 

pois agentes com interesse em manipular as premissas de alocações possuem discricionariedade 

para atingir objetivos distintos do que seria seu resultado, fosse a metodologia adotada 

corretamente. 

Uma vez que as atividades da autorreguladora única incluirão a supervisão e fiscalização de 

todos os participantes de mercado atuando em diversos produtos e segmentos (como ações, 

derivativos, bolsa, balcão), a contribuição de um entrante deve ser compatível com a sua efetiva 

demanda por serviços de autorregulação. Se uma nova bolsa pretende ingressar inicialmente 

apenas no mercado de ações, negociando parte das ações atualmente listadas e negociadas no 

mercado e com número reduzido de participantes, nada mais natural que a contribuição desse 

novo agente seja proporcional às suas características e necessidades. 

No entanto, como dito acima, não há atualmente mecanismo que permita confiabilidade a 

qualquer dado apresentado pela B3 em relação à eventual alocação de custos para estas 

atividades a serem especificamente demandadas por entrantes. Neste sentido, cabe destacar o 

moroso e complexo processo pelo qual a ACS passou para conseguir acesso à central depositária 

de ações da B3. Em tal processo, que levou 5 anos para ser concluído (2014 a 2019), o preço 

inicialmente proposto pela B3 para o serviço de transferência de titularidade (1,3 bps por lado 

da transação), que supostamente possuía ampla fundamentação, era 5 a 10 vezes superior ao 
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preço finalmente acordado (de 0,26 a 0,135 bps). Por mais que se queira pressupor idoneidade 

da incumbente, tal histórico recomenda cautela e análise crítica na definição das condições para 

acesso à autorreguladora unificada. 

Assim, entendemos que a contribuição devida por entrantes deve ser definida após escrutínio 

efetivo das despesas realizadas pela autorreguladora única, tendo em vista as reais necessidades 

do entrante em relação às diversas atividades já desempenhadas pela autorreguladora até 

então. 

Portanto, a ATS propõe que um agente que pleiteie aprovação para operar como administradora 

de mercado de bolsa ou infraestrutura de mercado, uma vez que inicie seu processo formal na 

CVM ou no Banco Central, conforme aplicável, tenha o direito de iniciar formalmente as 

tratativas com a autorreguladora única para a definição do plano de trabalho e o valor da 

remuneração ou contribuição, de forma que o cronograma de início das operações do entrante 

possa ser cumprido rigorosamente, sem qualquer atraso causado pelo processo de adesão à 

autorreguladora. 

Seja qual for o critério e o prazo para a definição da remuneração da autorreguladora pelo 

entrante, é essencial observar o seguinte: o valor da remuneração não pode, de forma alguma, 

constituir obstáculo à entrada de concorrentes no mercado, e sua definição não pode resultar 

em atraso no início da efetiva prestação dos serviços de autorregulação. Nesse sentido, a ATS 

louva a iniciativa da CVM de contemplar esse conceito no Artigo 7º, e ressalta que é fundamental 

a sua manutenção. 

A experiência de ATS e ACS na busca por acesso aos serviços de pós negociação da B3 demonstra 

claramente os enormes riscos da falta de regras objetivas de acesso e resolução de 

controvérsias, que deixa espaço para toda sorte de manipulações visando à manutenção do 

lucrativo monopólio existente no mercado brasileiro de bolsa de valores e infraestrutura de 

mercado financeiro. 

Tais riscos precisam de qualquer forma ser afastados no contexto da criação da autorreguladora 
unificada. 
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III. PROTEÇÕES MÍNIMAS DE GOVERNANÇA PARA AS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA ENTIDADE 

AUTORREGULADORA UNIFICADA 

 
No item anterior, a ATS expôs sua preocupação com relação à possibilidade de uma indevida 

remuneração ou compensação da incumbente por aportes históricos realizados na entidade 

autorreguladora. Outra questão que merece atenção especial dessa D. Autarquia, por ser uma 

forma de se garantir o poder econômico do atual grupo monopolista do mercado de capitais 

brasileiro, é a utilização da participação de mercado (market share) como parâmetro para 

definição dos percentuais de participação no capital da entidade autorreguladora única. 

O modelo proposto pela Minuta B para a composição do quadro de associados prevê que o 

controle da entidade autorreguladora unificada seja distribuído de acordo com a participação 

de seus membros no mercado financeiro e de capitais (artigo 6º, parágrafo único). A utilização 

do market share como parâmetro para se estabelecer a participação do associado no capital da 

autorreguladora equivaleria a incorporar uma estrutura econômica em uma estrutura 

institucional, que deve funcionar e ser pautada exclusivamente pelo interesse público. O risco 

de tal estrutura seria beneficiar a atual monopolista, tornando-a controladora majoritária da 

futura entidade autorreguladora única, na contramão do objetivo da nova regulação – de 

promover a concorrência, abertura e transparência no mercado de capitais. 

Além do risco acima mencionado, observam-se outras fragilidades no método sugerido. O 

cálculo das participações de mercado torna-se desafiador quando se consideram complexidades 

como as diversas classes de ativos (ações ou derivativos), os diferentes ambientes de negociação 

(bolsa ou balcão) e segmentos de mercado (negociação ou pós negociação). Dessa forma, em 

um cenário de múltiplas bolsas de valores e infraestruturas do mercado financeiro, para fins de 

cálculo do market share, deveriam ser estabelecidos diferentes pesos para os diferentes 

mercados e segmentos, considerando-se as particularidades de cada associado. Seria necessário 

definir regras de equivalência e ponderação para se chegar a um sistema aceitável. E como se 

não bastasse, ainda se deve considerar que qualquer entrante terá participação de mercado 

próxima de 0% no início de suas operações. Ou seja, da forma proposta, o entrante não poderá 

se associar à autorreguladora no início de suas operações, sendo obrigado a contratar os 

serviços. Enfim, o modelo precisaria de ajustes para funcionar em um primeiro momento, e 

ainda assim precisaria ser constantemente reavaliado conforme ingresso de concorrência e 

evolução do mercado. 

Não obstante, supondo a formação de um grupo majoritário controlador, é comum que a 

legislação – brasileira e dos principais países desenvolvidos – preveja mecanismos difusos para 

a proteção de grupos minoritários de uma determinada associação. 

Caso seja adotado o modelo proposto pela Minuta B para a composição do quadro de associados 

da entidade autorreguladora única, a ATS sugere que a nova regulação garanta àqueles que 

obrigatoriamente serão associados minoritários da B3, no mínimo, os mesmos mecanismos de 

proteção que a Lei nº 6.404/1976 garante aos acionistas minoritários. 

Nesse sentido, a ATS destaca a seguir os mecanismos de proteção, previstos na mencionada lei, 

que considera essenciais para os participantes minoritários da entidade autorreguladora única. 
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i. Garantia efetiva de participação 

 
Os participantes minoritários devem poder indicar representantes para os órgãos da entidade 

autorreguladora unificada e opinar nas suas decisões. Nos artigos 121 a 13710 da Lei nº 

6.404/1976 são estabelecidas formalidades que asseguram a participação de todos os acionistas 

nas Assembleias Gerais, por exemplo: prazo de convocação, publicidade, quórum mínimo de 

instalação e deliberação. 

A efetiva participação dos minoritários tem impactos sobre a fiscalização e os limites impostos 

ao poder de controle, pois dá publicidade às deliberações, cria um ambiente em que 

questionamentos podem ser realizados e possibilita futuras impugnações às decisões. Em outras 

palavras, a garantia efetiva de participação dos minoritários tem o poder de mitigar eventual 

risco decorrente da atuação discricionária dos majoritários. 

ii. Voto múltiplo 

 
Os participantes que detêm pelo menos 10% do capital têm assegurada a possibilidade de 

requisitar o voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de Administração da 

companhia. Ao concentrar todos os votos em um ou mais candidatos, o mecanismo dá poder 

para que os minoritários elejam e destituam participantes do Conselho de Administração e 

reforça a legitimidade das futuras decisões dos administradores (artigo 141, caput, §4º, inciso I 

e §5º, da Lei nº 6.404/1976). 

Considerando as especificidades da autorregulação em um mercado que se encontra em 

monopólio, até que entrantes atinjam 10% do capital deve lhes ser assegurada uma cadeira no 

Conselho de Autorregulação. 

iii. Direito de fiscalização 

 
Os participantes minoritários devem ter garantido seu direito de fiscalização, seja por meio do 

Conselho Fiscal, exibição dos livros sociais ou solicitação de prestação de informações pelos 

administradores. No que diz respeito ao Conselho Fiscal, os minoritários devem ter garantido o 

direito de influenciar no seu funcionamento, solicitando a sua instalação (artigo 161, §2º, da Lei 

nº 6.404/1976), e na sua composição, elegendo um membro e respectivo suplente (artigo 161, 

§4º, da Lei nº 6.404/1976). Com relação aos livros sociais, deve ser garantida aos minoritários a 

possibilidade de inspecioná-los diretamente. Por fim, quanto ao dever de informar, os 

minoritários devem ter a segurança de que os administradores serão obrigados a prestar-lhes 

informações, em linha com o previsto no artigo 157, §1º, da Lei nº 6.404/1976. 

  

 
10 Dentre as proteções relacionadas à participação dos membros minoritários, destaca-se o artigo 123, alíneas “b”, “c” e “d”, da Lei nº 6.404/1976, 

que tratam primordialmente da convocação de assembleias em casos de (1) inércia de convocação pela administração por mais de 60 (sessenta) 

dias; (2) votação de matéria relevante solicitada pelos minoritários (5% do capital); e (3) instalação do conselho fiscal solicitada por minoritários 

(5% do capital). 
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iv. Direitos processuais 

 
Devem ser garantidos aos minoritários direitos processuais, em especial, a possiblidade de 

propositura de ação de responsabilidade contra os administradores (artigo 159, §§ 3º e 4º, da 

Lei nº 6.404/1976). O objetivo de tal proteção é evitar que o grupo controlador da entidade 

autorreguladora proteja eventuais administradores. 

A ATS entende que é possível se utilizar das previsões normativas presentes na Lei 6.404/1976 

para garantir direitos aos associados minoritários da entidade autorreguladora. Tais 

mecanismos jurídicos têm por principal objetivo proteger a própria entidade contra potenciais 

abusos, desvios de finalidade e conflitos de interesses em relação àqueles que tomam as 

decisões. 
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IV. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS MINUTAS DE INSTRUÇÕES PROPOSTAS PELA CVM 

 
Uma vez apresentado o posicionamento da ATS sobre temas abordados na Audiência Pública, 
responde-se a seguir as questões específicas formuladas por essa D. Autarquia. 
 
Os comentários a seguir estão divididos por Minuta e seguem a ordem dos quesitos formulados 
pela CVM no Edital. 
 

a. Minuta A – propostas relativas à Nova ICVM 461 

 

1. Modelo de consolidação dos dados 

 
“A CVM acredita que o regime informacional estabelecido na Minuta A para as 
entidades administradoras de mercados organizados (vide item 2.2 deste Edital) 
favorece a prestação de serviços de consolidação de dados por várias instituições 
que já atuam como provedores de informações. A solução adotada foi 
preponderantemente apontada pelos participantes da Audiência Pública nº 
05/2013, como sendo mais adequada para o mercado brasileiro. 
(...) 
Embora acredite que a consolidação de dados pode ser feita no Brasil por 
provedores de informações já estabelecidos, a CVM está interessada em 
receber comentários não apenas sobre a conveniência dessa proposta, mas, 
sobretudo, sobre a viabilidade de outras soluções tais como a existência de um 
consolidador oficial de dados e possíveis requisitos que lhe seriam impostos 
para a prestação do serviço.” (Negritos adicionados) 

 
A ATS entende que existem fatores positivos e negativos em ambos os modelos atualmente 

observados em outras jurisdições (agente único consolidador x solução descentralizada via 

agentes de mercado), de forma que o mais importante neste momento de migração de um 

mercado monopolizado para um mercado com concorrência entre bolsas será a capacidade da 

CVM de monitorar se os benefícios do modelo escolhido serão de fato observados na prática e, 

caso não sejam, estar apta a fazer ajustes necessários. 

Dito isso, apesar de acreditar que um consolidador oficial seria mais benéfico ao mercado, por 

trazer maior transparência, servir como base oficial de informação para fins regulatórios e 

baratear o acesso dos participantes de mercado aos dados consolidados, a ATS entende válido 

o caminho por ora sugerido pela CVM de que a consolidação seja realizada por entidades 

independentes, inclusive pelo risco de não se achar um player disposto a ser o centralizador 

oficial, o que se observa, por exemplo, em mercados europeus. 

Especialmente nesse cenário, acreditamos que a CVM deva manter um olhar atento em relação 

às políticas de distribuição de dados das bolsas, de forma que essas não inviabilizem qualquer 

modelo de consolidação de dados por meio de cobranças excessivamente altas, seja dos 

provedores ou dos usuários finais. 
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2. Sincronização de relógios 

 
“2.1. Sincronização de relógios (arts. 17 e 57) 
(...) 
A CVM gostaria de receber comentários do mercado sobre a opção de não 

estabelecer o nível de precisão dos registros, bem como sobre a existência de 

algum inconveniente na adoção do padrão UTC para registro de negócios e 

eventos no mercado de valores mobiliários brasileiro, com a indicação, em caso 

positivo, sobre quais seriam os inconvenientes, bem como eventuais soluções 

alternativas.” (Negritos no original) 

 

A ATS não vislumbra inconvenientes na adoção do padrão UTC (Coordinated Universal Time) 

para a sincronização de relógios. Conforme relatórios da International Organization of Securities 

Commissions – IOSCO, o padrão UTC é adotado em diversas jurisdições, sendo a sua 

recomendação para referência global.11 

Em relação a não estabelecer o nível de precisão dos registros, a ATS não vê nenhum 

inconveniente e sugere que, em momento oportuno, durante o processo de autorização de um 

entrante pelo regulador, quando for necessária a sincronização, se observe a latência vigente 

dos sistemas de negociação das bolsas e, em conjunto com essas, se defina qual a margem de 

variação tolerada. 

 

3. Divulgação de informações ao público 

 

“2.2. Informações de divulgação pública e gratuita (arts. 38 a 41) 
(...) 
Dada a relevância do tema da divulgação de informações e dos diferentes 
interesses envolvidos, a CVM está especialmente interessada em receber 
comentários do mercado quanto à abordagem proposta e se os períodos 
mencionados no § 2º do art. 38 da Minuta A estão adequados aos fins a que se 
destinam.” (Negritos no original) 

 

Considerando a relevância dos mercados financeiro e de capitais para a formação da economia 

nacional, a ATS considera louvável qualquer proposta no sentido de tornar a atuação das 

entidades administradoras de mercado mais aberta e transparente para a sociedade civil 

organizada, o poder público e o público em geral.  

Além disso, os dados de mercado são fundamentais para que a negociação seja bem informada 

e a atividade regulatória atinja a finalidade de manter a higidez do mercado de capitais. 

Sugere-se apenas a remoção da menção ao inciso I, no artigo 38, §2º, inciso II. Isto porque, os 

documentos mencionados no inciso I do artigo 38, que dizem respeito ao funcionamento interno 

da entidade administradora de mercado, são relevantes a qualquer tempo para viabilizar o 

 
11 Nesse sentido, Technological Challenges to Effective Market Surveillance Issues and 

Regulatory Tools: Final Report, disponível em: 
<https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD412.pdf>. Data de acesso: 
05.03.2020; e Clock Synchronisation: Consultation Report, disponível em: 
<https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD637.pdf>. Data de acesso: 
05.03.2020. 

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD412.pdf
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD637.pdf
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escrutínio público das entidades administradoras. Assim, é injustificada a estipulação de lapso 

temporal de 5 (cinco) anos para a divulgação das informações sobre a constituição e governança 

interna das entidades administradoras de mercados organizados de valores mobiliários. 

Diante das considerações acima, a ATS sugere as alterações ao inciso II do parágrafo 2º do artigo 

38 da Minuta A descritas na alínea a) do item 1 do Anexo I à presente manifestação. 

Especificamente em relação à difusão de dados de mercado (market data), a ATS entende que 

dados históricos devem estar publicamente disponíveis sem custo, e que dados tratados e/ou 

em tempo real podem ser objeto de cobrança pelas administradoras de mercado. 

 

4. Definição de grandes lotes e realização simultânea de operações em mercado de 

bolsa e balcão 

   
“2.5. Negociação de grandes lotes de valores mobiliários (art. 67) 
(...) 
Em relação ao tema, a CVM gostaria de receber comentários sobre a abordagem 

proposta, que permite a negociação de grandes lotes de maneira apartada dos 

demais negócios, bem como se haveria outras formas mais eficientes do que a 

proposta apresentada na Minuta para possibilitar a negociação de grandes lotes 

no mercado brasileiro. Adicionalmente, a CVM tem especial interesse de saber a 

opinião dos participantes sobre a conveniência de (i) se atribuir a 

responsabilidade pelo cálculo da quantidade que caracterizará um grande lote à 

entidade autorreguladora; e (ii) se permitir a realização simultânea de operações 

com ações em mercados de bolsa e balcão.” (Negritos no original) 

 

A ATS entende que os intermediários estão melhor posicionados para contribuir para a discussão 

sobre este tema e, portanto, prefere não se posicionar a respeito. 

  

5. Processo de autorização para funcionamento de administradora de mercado  

 
“2.9. Autorização para funcionamento de entidade administradora e de 
mercado organizado (arts. 109 a 119) 
(...) 
No que se refere a essas propostas, a CVM tem interesse em receber comentários 
sobre a adequação das informações previstas no Formulário do Anexo 40-II para 
a compreensão do funcionamento do mercado proposto e para demonstrar que 
a entidade dispõe de condições financeiras, técnicas e operacionais, bem como 
de estrutura, regras, controles internos e segregação de atividades adequados e 
suficientes para garantir o funcionamento regular dos mercados administrados. 
” (Negritos no original) 

 

A ATS louva a iniciativa da CVM pelos avanços na regulação do processo de constituição e 

autorização para funcionamento de entidades administradoras e provedoras de infraestrutura 

de mercados organizados de valores mobiliários contidos na Minuta A, e entende que o rol de 

documentos contido no Anexo 40-II da Minuta A é condizente com as necessidades de proteção 

do mercado de capitais brasileiro. 
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b. Minuta B – propostas relativas à autorregulação unificada 

 

1. Modelo e obrigatoriedade de vinculação à autorregulação unificada 

 
 “3.1. Vinculação à entidade responsável pela autorregulação unificada (arts. 
3º a 7º) 

  (...) 
a) O modelo de vinculação proposto na norma é adequado ou não, e porquê? 
Que alternativas deveriam ser consideradas? 
b) a submissão à autorregulação unificada deve se aplicar de forma obrigatória 
a todas as entidades administradoras de mercado organizado e operadoras de 
infraestrutura de mercado? Ou, considerando o papel desempenhado pela 
autorregulação unificada em ambiente de fragmentação de liquidez e de dados, 
a submissão obrigatória deveria se aplicar somente às entidades 
administradoras de mercado de bolsa e às entidades que administrem mercado 
de balcão organizado que admitam à negociação valores mobiliários negociados 
em mercado de bolsa?” (Negritos no original) 

 

Em relação ao ponto questionado no subitem a) do item 3.1 do Edital, a ATS concorda com as 

alternativas de vinculação propostas na norma, que prevê as possibilidades de participação no 

capital social ou contratação dos serviços da entidade autorreguladora unificada. Todavia, a ATS 

entende ser necessária a adoção de medidas atentas por essa D. Autarquia para controlar a 

precificação. Como visto em outras situações, e conforme analisado anteriormente, a oferta de 

preço abusivo é uma forma indireta de recusa de prestação do serviço. Não é admissível que tal 

artimanha se repita no âmbito dos serviços de autorregulação, atrasando ainda mais o 

desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. 

Sobre o ponto questionado no subitem b) do item 3.1 do Edital, a ATS considera ser necessário 

que todas as entidades operadoras de mercado organizado de bolsa e de balcão de valores 

mobiliários e as entidades provedoras de infraestrutura do mercado financeiro, tais como as 

câmaras de compensação e liquidação e os depositários centrais (IMFs), se vinculem a uma única 

– e independente – instituição autorreguladora unificada do mercado de capitais. 

 

2. Competências da instituição autorreguladora unificada 

 
 “3.2. Competências da autorregulação unificada (arts. 8º a 15) 

  (...) 
Em relação ao tema, a CVM gostaria de receber comentários sobre a adequação 
do escopo de atividades atribuído à autorregulação unificada e se há atividades 
que deveriam ser excluídas ou incluídas na norma, com a indicação do motivo 
para a exclusão ou inclusão.” (Negritos no original) 

 

Em relação às competências a serem exercidas pela instituição autorreguladora unificada, a ATS 

concorda com o texto proposto. 

Com relação à competência fiscalizatória, vale ressaltar que o atual modelo de funcionamento 

e autorregulação do mercado organizado de capitais demonstra algumas ineficiências. Neste 

sentido, Donaggio (2016, p. 319-323) informa que: 
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[A] ICVM 461/2007 foi criada para garantir, no mínimo, a separação 
estrutural das atividades de negócios das atividades de regulação, ou 
seja, que as atividades de enforcement da autorregulação de 
emissores sejam realizadas exclusivamente pela BSM, entidade similar 
ou terceira entidade que apresenta separação orçamentária e 
funcional. 
Mesmo que a opção regulatória para o enforcement da autorregulação 
de emissores tivesse sido a separação funcional (com o enforcement 
sendo realizado dentro de área interna à Bolsa), o orçamento e os 
funcionários deveriam ser segregados para a atividade de 
enforcement. A estrutura atual, todavia, estabelece uma atividade de 
enforcement realizada internamente pela Diretoria de Regulação de 
Emissores – DRE da Bolsa sem separação funcional, isso é, sem a 
segregação orçamentária e de pessoal para realizar as atividades de 
enforcement da autorregulação de emissores. 
Logo, ao invés de a atividade de enforcement da autorregulação de 
emissores ser realizada integralmente pela BSM, conforme 
determinação da ICVM 461/2007 e dos estatutos sociais da 
BM&FBovespa e da própria BSM – uma vez que há autonomia 
orçamentária e de pessoal –, na prática, esta entidade apenas 
‘acompanha’ as atividades de enforcement que ainda estão sendo 
realizadas pela DRE. 
Essa condição pode ser decorrente de três situações: a CVM pode ter 
isentado tanto a BM&FBovespa quanto a BSM do cumprimento da 
ICVM 461/2007, as atividades de enforcement têm ocorrido ao 
arrepio da ICVM 461/2007, desde 2007, ou a CVM entende que sua 
Instrução se restringe à autorregulação de corretores (...) a despeito 
de diversos dispositivos apresentados neste capítulo que mencionam 
a autorregulação de emissores.” (Itálicos no original, negritos 
adicionados) 

 

As aparentes ineficiências do modelo atual de autorregulação, citadas acima, poderiam ser 

mitigadas com a atuação da futura instituição autorreguladora unificada de modo independente 

da atuação da(s) entidade(s) administradora(s) de mercado organizado ou provedora(s) de 

infraestrutura do mercado financeiro associadas à ou contratantes da entidade autorreguladora 

unificada. 

Por fim, a edição de regras sobre os requisitos mínimos que devem ser exigidos para a admissão 

de associados ou contratantes, pela entidade autorreguladora, deve ser sempre precedida da 

realização de audiência pública. 

Diante das considerações acima, a ATS sugere pequenas alterações no artigo 10 da Minuta B, 

conforme alínea b) do item 2 do Anexo I à presente manifestação. 

 

3. Administração da entidade autorreguladora unificada 

 
“3.3. Administração do autorregulador unificado (arts. 16 a 34) 
(...) 
Em relação à governança do autorregulador unificado a CVM gostaria de obter 
comentários especialmente a respeito dos seguintes assuntos: 
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a) O autorregulador deveria contar com um conselho fiscal com obrigatória 

participação de membro indicado pelas entidades contratantes, com 
competência, por exemplo, para examinar os balancetes e as 
demonstrações financeiras, os relatórios dos auditores independentes, 
supervisionar as práticas contábeis; e monitorar a gestão de riscos e 
controles internos do autorregulador unificado? 

b) a proposta de um conselho de autorregulação formado somente por 
membros independentes é adequada considerando a atribuição desse órgão 
de supervisionar o plano de trabalho do autorregulador unificado e de julgar 
os processos instaurados?” 

 

Em relação ao ponto questionado no subitem a) do item 3.3 do Edital, a ATS considera necessária 

a possibilidade de criação de um conselho fiscal na entidade autorreguladora unificada. O 

conselho fiscal exerceria, sempre que instalado, a fiscalização sobre os demais órgãos da 

entidade autorreguladora, em especial, a verificação da legalidade e regularidade das contas e 

dos atos de gestão. Suas competências devem refletir aquelas típicas de conselhos fiscais de 

empresas listadas, incluindo as exemplificadas pela CVM no subitem a).  

Idealmente, o conselho fiscal deve ser composto de modo a refletir igualitariamente os 

associados e contratantes da entidade autorreguladora, ou seja, cada membro deveria poder 

indicar um integrante. Caso os membros do conselho sejam indicados na proporção de cotas 

detidas do patrimônio social da entidade autorreguladora, propõe-se que os minoritários 

tenham o direito de eleger conselheiros nos termos do item III desta manifestação. 

No que diz respeito à autonomia funcional da entidade autorreguladora em relação a seus 

associados e contratantes, a ATS entende que não há como se permitir o compartilhamento de 

recursos, sejam tecnológicos ou administrativos. Independentemente de eventuais remédios 

que sejam propostos para tentar garantir a segregação, o compartilhamento aumenta o risco 

de vazamento de informações, dentre outras situações que podem comprometer a 

independência da autorreguladora. Nesse sentido, a ATS propõe a alteração ao inciso III do 

artigo 18 da Minuta B descrita na alínea c) do item 2 do Anexo I à presente manifestação. 

Em relação ao ponto questionado no subitem b) do item 3.3 do Edital, a ATS considera que a 

proposta de um conselho de autorregulação formado somente por membros independentes é 

adequada considerando as atribuições desse órgão. Contudo, sugeriu-se na alínea “f” do item 2 

do Anexo I à presente manifestação uma alteração ao inciso I, parágrafo 1º, do artigo 28, da 

Minuta B, com vistas a ampliar o escopo do que seja considerado vínculo com as entidades 

associadas ou contratantes, para fins de verificar a independência do conselheiro. Na visão da 

ATS, atualmente não se prestigia a independência entre a autorreguladora e a incumbente, o 

que permite o uso de cargos na autorreguladora para consultores e outros profissionais de 

alguma forma vinculados à incumbente. Tal independência é fundamental para assegurar um 

mínimo de confiabilidade e isenção na gestão da autorreguladora. 
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4. Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos (MRP) 

 

“3.4. Unificação do mecanismo de ressarcimento de prejuízos (arts. 37 a 44) 
  (...) 

a) fixação de valor de ressarcimento idêntico ao ressarcido pelo Fundo 
Garantidor de Crédito, a despeito da natureza distinta destes mecanismos; 

b) ampliação das hipóteses de ressarcimento em caso de intervenção ou 
decretação de liquidação extrajudicial do intermediário pelo Banco Central 
do Brasil, considerando o saldo em conta corrente independentemente de 
sua origem; e 

c) adequação do critério de correção constante do regulamento do MRP e 
fixação do termo inicial da correção como sendo a data da ocorrência de 
prejuízo a ser indenizado.” (Negritos no original) 

 

Preliminarmente, a ATS louva o reconhecimento por essa D. Comissão do MRP como um 

instrumento do próprio mercado de capitais brasileiro em vez de propriedade de uma 

determinada empresa específica. Qualquer tentativa da B3 de se apropriar do MRP seria um 

retrocesso e mais uma barreira imposta com o único intuito de frear o desenvolvimento do 

mercado de capitais brasileiro. 

Em relação aos pontos questionados por essa D. Comissão, a ATS concorda com a iniciativa dessa 

D. Comissão de aproximar os regimes de funcionamento do FGC e do MRP. Esta aproximação 

simplifica e amplia a proteção disponível aos investidores dos mercados financeiro e de capitais. 

Neste sentido, a ATS está de acordo com a ampliação das hipóteses de ressarcimento em caso 

de intervenção ou decretação de liquidação extrajudicial pelo Banco Central do Brasil, e 

concorda com o critério de correção constante do regulamento do MRP e com a fixação do 

termo inicial da correção como sendo a data da ocorrência de prejuízo a ser indenizado. 

Cumpre ressaltar a importância da inclusão de mecanismos que permitam às corretoras 

fiscalizar e ter escrutínio sobre a composição, gestão e destinação dos recursos do MRP 

administrados pela instituição autorreguladora.  

Diante das considerações acima, a ATS sugere as alterações ao artigo 41 da Minuta B descritas 

na alínea e) do item 2 do Anexo I à presente manifestação. 

 

5. Custeio da entidade autorreguladora 

 

Considerando as preocupações e os aspectos jurídicos e concorrenciais mencionados nesta 

manifestação, a ATS considera fundamental a prerrogativa apresentada pela CVM no caput do 

Art. 7º da Minuta B, que prevê a prestação do serviço de autorregulação assim que o entrante 

obtiver autorização para funcionamento expedida pela CVM, não devendo aguardar a definição 

dos termos das contribuições que terão que ser realizadas. No entanto, para que a 

autorreguladora única possa de fato começar a prestar seus serviços ao entrante 

simultaneamente ao início das operações desta, é essencial que a autorreguladora se engaje 

com antecedência suficiente em tratativas com o entrante. Nesse sentido, não deve aguardar a 

autorização expedida pela CVM para realizar trabalhos prévios relacionados à prestação do 

serviço, como discussões relacionadas ao plano de trabalho anual da autorregulação e outros 

aspectos relacionados à autorregulação do mercado do entrante. 
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Como referência, vale lembrar que o acesso à CSD da B3, que estava garantido pela Instrução 

CVM 541/2013, demorou 5 anos para ser concretizado, sobretudo devido ao espaço que foi 

permitido à incumbente pela regulação para manobras anticoncorrenciais. Portanto, é 

fundamental garantir que a implementação da autorreguladora única não permita sua utilização 

como mecanismo de restrição de acesso (seja por tempo ou por preço) pela atual incumbente 

perante entrantes no mercado. 

Dessa forma, toda e qualquer discussão quanto à contribuição a ser realizada para a 

autorreguladora deve ocorrer sem prejuízo da prestação imediata do serviço de autorregulação 

e sem nenhum ônus de atraso para o início das atividades do entrante. Assim são criadas as 

condições para que o montante da contribuição seja definido de maneira justa, 

independentemente do tempo que seja necessário para se chegar a um acordo. Uma vez 

definido o valor justo, esse será aplicado retroativamente desde o início da prestação dos 

serviços pela autorreguladora única. 

Ressaltamos novamente a importância de que a parcela de custos atribuída ao entrante 

considere critérios idôneos, proporcionais, razoáveis e condizentes com seu plano de negócios 

e a complexidade dos seus mercados de atuação. Cabe ressaltar que a busca dessa 

proporcionalidade é coerente com a manutenção de um mercado de capitais pujante, hígido e 

sustentável para todos os seus participantes. 

Diante das considerações acima, a ATS sugere as alterações ao artigo 6º da Minuta B descritas 

na alínea a) do item 2 do Anexo I à presente manifestação.  

 

6. Entrada em vigor da regra e prazo para adaptações 

 

A norma proposta na Minuta B precisa prever regras claras e objetivas de transição entre os 

modelos atual e futuro de autorregulação, visando reduzir riscos e indefinições regulatórias e 

operacionais para os atores de mercado. 

Cabe lembrar que em 19/07/2016 (portanto há quase 4 anos) o Colegiado da CVM aprovou o 

“Relatório do GT Concorrência sobre Autorregulação das Entidades Administradoras de 

Mercado”, estabelecendo as bases para a implantação no Brasil do modelo de autorregulação 

unificada. Por sua vez, a bolsa incumbente, em seu Comunicado Externo 005/2017-DP de 

10/02/2017, afirmou serem “oportunas e coerentes” as conclusões do Relatório e acrescentou: 

“a BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados (“BSM”) está devidamente qualificada para exercer 

as atividades de autorregulador nesse novo contexto e tem interesse em atuar nessa qualidade, 

observadas as adaptações que se imponham.” Portanto, trata-se de assunto devidamente 

amadurecido pelos principais atores envolvidos na implementação do novo modelo. 

Nesse contexto, a ATS propõe que seja estabelecido um prazo máximo de 3 (três) meses a partir 

da entrada em vigor da nova norma para que a entidade autorreguladora unificada esteja em 

pleno funcionamento. 

Diante das considerações acima, a ATS sugere as alterações ao artigo 56 da Minuta B indicadas 

na alínea f) do item 2 do Anexo I à presente manifestação. 
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c. Minuta C – best execution (arts. 1º e 2º) 

 

1. Resposta aos quesitos formulados pela CVM 

 

  “4. Minuta C – best execution (arts. 1º e 2º) 
(...) 
a CVM está interessada em receber comentários específicos sobre a adequação 
da minuta vis-à-vis a alternativa representada pelo roteamento automático de 
ordens e uma possível introdução de regra similar à Order Protection Rule 
existente nos Estados Unidos.” (Negritos no original) 

 

Existem muitas interpretações do termo “best execution” (“melhor execução”), o que o torna 

ambíguo e dificulta a sua definição precisa. A regra de best execution determina que as 

corretoras ofereçam a forma mais propícia de conseguir a melhor execução para as ordens de 

seus clientes, embora seu significado possa ser interpretado de maneiras diferentes, 

dependendo do participante. Portanto, desenvolver um padrão robusto de best execution é 

importante não apenas para os investidores, mas também para as corretoras, bolsas de valores, 

emissores, órgãos reguladores e a população em geral. A forma como a regra de best execution 

é determinada impacta não apenas o mecanismo que promove o match entre compradores e 

vendedores, mas também quais investidores são valorizados e a capacidade de um país abrir 

negócios, captar recursos e criar empregos. 

A proposta atual de best execution da CVM, contida na Minuta C desta Consulta Pública, exige 

que as corretoras executem as ordens de acordo com as melhores condições permitidas pelo 

mercado, desde que tais condições sejam iguais ou melhores que aquelas indicadas pelo cliente. 

Assim, a CVM define as condições que orientam o processo de best execution conforme a seguir: 

preço, custo, velocidade, certeza de execução e liquidação, volume, e a natureza de quaisquer 

outras considerações importantes (uma vez que o cliente pode dar preferência ao custo, 

tamanho, tempestividade, preço, ou outro fator, com relação a qualquer métrica de execução 

padronizada). 

Em seguida, a CVM define que o processo de best execution para investidores não qualificados 

(pessoas físicas e/ou não profissionais/sofisticados) está mais relacionado ao preço e ao custo 

de execução, suprimindo velocidade, probabilidade de execução e liquidação, volume, bem 

como outros aspectos relevantes das considerações relacionadas ao best execution. 

Em relação a esse ponto, a CVM está correta e deve manter a previsão do paragrafo 2º do Artigo 

19 que dá tratamento diferenciado aos investidores nãoqualificados. Tais investidores contam 

com menor nível de sofisticação, acesso a tecnologia e capital em relação aos investidores 

qualificados e, portanto, devem ter tratamento diferenciado no intuito de que suas ordens 

sejam executadas aos melhores preços. Tal diferenciação é comum e utilizada nos mercados 

americanos e europeus. 

Embora a definição de best execution beneficie os investidores não qualificados (menores e 

menos sofisticados), ela pode não ter a sofisticação necessária para garantir que as ordens de 

investidores qualificados sejam administradas com o máximo cuidado. 
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Além de implementar algumas das melhores práticas globais relacionadas à introdução da 

concorrência no mercado brasileiro, os dois gaps dignos de nota na Minuta C da alteração 

proposta pela Comissão de Valores Mobiliários à Instrução CVM No. 505 são: 

1. De acordo com a redação proposta pela Minuta C, as corretoras de investidores mais 

qualificados não são incumbidas de adotar um “padrão superior de best execution”. A CVM 

deveria escolher um padrão mais moderno de best execution, com exigências semelhantes à 

MiFID II da Europa de que as corretoras “tomem todas as medidas suficientes” para obter a 

melhor execução, em vez de apenas exigir que as corretoras executem as ordens de acordo com 

as melhores condições possibilitadas pelo mercado. Isto é um padrão muito vago, que não 

poderá ser validado ou imposto. 

Um aspecto crítico do processo de best execution é a transparência do mandato e da execução. 

Segundo o mandato de clientes previsto na MiFID I, as corretoras precisavam tomar “todas as 

medidas razoáveis” para obter o best execution. Segundo a MiFID II, as exigências foram 

ampliadas para forçar as corretoras a tomarem “todas as medidas suficientes” na busca do best 

execution. A simples alteração de “razoável” para “suficiente” resultou na melhoria da qualidade 

de execução para a maioria, se não de todos, os investidores europeus. 

Sob a estrutura menos rigorosa de best execution da MiFID I, desde que a corretora tomasse as 

medidas “razoáveis” para garantir o best execution, a sua obrigação estaria cumprida. A MiFID 

II forçou as corretoras a tomarem medidas mais do que razoáveis, e ampliou o mandato das 

corretoras para fazer qualquer coisa que estivesse ao seu alcance para obter o best execution. 

Isto fez com que as corretoras realizassem análises rigorosas de cada plataforma usada, 

avaliassem seus desempenhos sob condições diferentes, e entendessem que ordens alcançam 

um desempenho melhor nos diferentes ambientes, além de estimular as corretoras a 

demonstrar o best execution para cada cliente, usando o seu próprio fluxo de ordens. Esta 

política de best execution alinhou os investidores e as corretoras na busca pela melhor execução. 

Este padrão de best execution mais rigoroso criará no Brasil um mercado mais transparente e 

mais justo, uma vez que forçará os investidores e suas corretoras a demonstrar, por meio de 

políticas e dados, que as suas estratégias de execução, de fato, alcançam a melhor execução. 

Adicionalmente, permitirá que a CVM tenha melhor visibilidade do cumprimento da politica de 

best execution – o que não conseguirá atingir caso mantenha o conceito vago proposto na 

Minuta C. 

2. A minuta da CVM não exige que as corretoras desenvolvam padrões de relatórios que auxiliem 

os investidores qualificados com as informações sobre o desempenho de suas corretoras. A CVM 

deveria exigir padrões mais elevados para os relatórios de corretoras, de forma semelhante às 

normas propostas Institutional 606 da SEC ou RTS 28 da Europa. Estas estruturas de governança 

exigem que as corretoras relatem estatísticas de roteamento de ordens e de qualidade de 

execução periodicamente. Nos EUA, as estatísticas da norma 605/606 são geradas 

mensalmente/trimestralmente, enquanto as estatísticas da norma Regulatory Technical 

Standard (RTS) 28 da EU são produzidas em bases anuais. A CVM poderia exigir que as corretoras 

forneçam esses dados sob demanda, bem como para o mercado, com frequência trimestral. Isto 

permitirá que os clientes obtenham os dados necessários para administrar seus negócios, 

evitando ao mesmo tempo que as corretoras divulguem informações excessivamente 

sensíveis/concorrenciais. Isto também permitirá que os investidores entendam, com o maior 

detalhamento possível, como as corretoras estão tratando as suas ordens, e a forma como as 

corretoras administram as ordens dos clientes. 
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A ATS recomenda que a CVM se baseie nos requisitos de informações da RTS 28 europeia (e 

mais especificamente os Requerimentos 1 e 3) e solicite que os intermediários, de forma a 

demonstrar que estão aderentes à política de best execution, enviem relatórios trimestrais para 

a CVM e os tornem disponíveis em suas páginas na internet – desde que tais relatórios não 

tragam informações confidenciais de clientes. 

Estes aprimoramentos não apenas alinharão os mercados brasileiros às estruturas de mercado 

mais avançadas, mas também: permitirão que investidores qualificados e não qualificados 

experimentem melhores resultados de execução; aumentarão a transparência e a eficiência do 

mercado brasileiro; e tornarão o Brasil um local mais atrativo para a captação de recursos, 

criação de empregos, listagem de ações e realização de investimentos.  
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Anexo I 

Propostas de alterações de dispositivos das minutas de instrução disponibilizadas pela CVM 

 

1. Minuta A 
 
a) Revisão do artigo 38 da Minuta A: 
 

Art. 38. As entidades administradoras de mercado organizado devem divulgar em sua página 

na rede mundial de computadores, de forma organizada, gratuita e com fácil acesso, no 

mínimo, as seguintes informações: 

(...) 

§ 2º A entidade administradora de mercado organizado deve manter disponíveis ao público: 

(...) 

II – as informações mencionadas nos incisos I, VI e VII pelo prazo de 5 (cinco) anos. 

 

 
2. Minuta B 
 
a) Revisão do artigo 6º da Minuta B: 
 

Art. 6º O estatuto da entidade autorreguladora deve dispor sobre os requisitos e 

procedimentos aplicáveis ao processo de associação e de contratação da prestação de serviços, 

observado o seguinte: 

(...) 

II – a contraprestação a ser paga pelas entidades que pleiteiem a celebração de contrato de 

prestação de serviços deve observar o disposto no § 2º do art. 19. 

Parágrafo único.§ 1º O estatuto deve dispor ainda sobre a proporção mínima e máxima do 

patrimônio da entidade autorreguladora de que as entidades associadas podem ser titulares, 

devendo a proporção máxima ser fixada conforme critérios de apuração da participação de 

mercado estabelecidos no estatuto.. 

§ 2º Os critérios para apurar as proporções do patrimônio da entidade autorreguladora 

mencionadas no § 1º, assim como os equivalentes valores a serem aportados no capital social 

da entidade autorreguladora pelas entidades associadas e as contraprestações a serem pagas 

pelas entidades contratantes, devem ser estipulados de modo fundamentado e tecnicamente 

justificável após procedimento aberto ao escrutínio público. 

§ 3º Até que uma nova administradora de mercado de bolsa ou infraestrutura de mercado 
financeiro alcance participação de mercado que lhe assegure a proporção mínima do 
patrimônio da entidade autorreguladora, essa entidade associada terá direito a participar da 
governança da entidade autorreguladora como se houvesse atingido a participação de mercado 
mínima equivalente. Tal participação na governança está assegurada desde o início da 
prestação dos serviços de autorregulação, independentemente de qualquer desembolso ter 
sido feito. 
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b) Revisão do artigo 10 da Minuta B: 
 

Art. 10. Incumbe ainda à entidade autorreguladora: 

(...) 

V - editar regras sobre os requisitos mínimos que devem ser exigidos para a admissão de 

associados ou contratantes, conforme o caso, observado o disposto no parágrafo único do art. 

15;, sempre após a realização de audiência pública; 

 

 

c) Revisão do artigo 18 da Minuta B: 
 

Art. 18. A entidade autorreguladora deve: 
 
(...) 
 
III – ter autonomia funcional em relação a seus associados e contratantes, sendo 
admitidovedado o compartilhamento de recursos tecnológicos e administrativos, desde que 
sejam adotados procedimentos operacionais, com o objetivo de: 
 
a) garantir a segregação física de instalações; 
 
b) assegurar o bom uso de instalações, equipamentos e informações comuns; 
 
c) preservar informações confidenciais e permitir a identificação das pessoas que tenham 
acesso a elas; e 
 
d) restringir o acesso a arquivos e permitir a identificação das pessoas que tenham acesso a 
informações confidenciais..  

 
 

d) Revisão do artigo 28 da Minuta B: 
 

Art. 28. Conselheiro independente é aquele que não mantém vínculo com: 

(...) 

§ 1º Conceitua-se como vínculo com as pessoas mencionadas no caput: 

I – a relação empregatícia ou decorrente de contrato de consultoria ou prestação de serviços 

profissionais permanentes; ou eventuais que permita inferir o comprometimento da 

independência do conselheiro; 

(...) 

§4º O processo de eleição para conselheiro da entidade autorreguladora deve ser conduzido 
de modo transparente e aberto à participação das partes interessadas e do público em geral. 
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e) Revisão do Artigo 41 da Minuta B: 
 

Art. 41. A entidade autorreguladora deve elaborar regulamento específico disciplinando o 

funcionamento do mecanismo de ressarcimento de prejuízos. 

(...) 

§ 4º Os recursos do mecanismo de ressarcimento de prejuízos devem ser geridos observando-

se a segurança, rentabilidade, solvência e liquidez. A estipulação da origem, administração e 

destinação dos recursos que compõem o patrimônio do fundo, bem como a taxa de 

administração do mecanismo de ressarcimento de prejuízos, devem estar disponíveis 

permanentemente ao escrutínio público, visando assegurar a participação ampla e aberta de 

todas as partes interessadas na autorregulação do mercado de capitais brasileiro. 

 
 
f) Revisão do Artigo 56 da Minuta B: 

 

Art. 56. No prazo de até 3 (três2 (meses) meses após a entrada em vigor desta Instrução, as 

entidades administradoras de mercado organizado e as entidades operadoras de infraestrutura 

do mercado financeiro que estejam em funcionamento devem indicar à CVM a instituição que 

exercerá as atividades de regulação e supervisão previstas nesta norma, bem como proposta 

de cronograma para a realização das adaptações necessárias ao cumprimento de suas 

disposições.apresentar à CVM seu plano de adaptação contendo: 

§ 1º A proposta deI – indicação da instituição que trata o caput deve incluir o planoexercerá as 

atividades de regulação e supervisão previstas nesta norma; 

II – suas propostas de transição para os mandatos das pessoas que ocupem 

cargorepresentantes no conselho de autorregulação considerando o disposto no inciso III do 

art. 26.e de diretor de autorregulação; 

§ 2ºIII – o cronograma para realização das adaptações necessárias ao cumprimento das 

disposições previstas nesta norma. 

§ 1º A CVM aprovará o cronograma de adaptação previsto no caputinciso III no prazo de até 2 

(dois) meses. 

§ 3º Enquanto não houver a aprovação prevista neste artigo, as entidades administradoras de 
mercado organizado devem exercer as atividades de regulação e de supervisão previstas nesta 
Instrução em relação aos mercados por elas administrados.§ 2º A instituição que exercerá as 
atividades de autorregulação deverá estar em pleno funcionamento no prazo de até 3 (três) 
meses após a entrada em vigor desta Instrução. 
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3. Minuta C 
 

Art. 1º Os arts. 19, 20, 21 e 30 da Instrução CVM nº 505, de 20 de dezembro de 2013, 
passam a vigorar com a seguinte redação:  
 

“Art. 19. O intermediário deve executartomar todas as ordens nas melhores 
condições que o mercado permita, desde que iguais ou melhores que as 
indicadas pelo cliente.  
 
§ 1º Para aferir as melhores condiçõesmedidas suficientes para a obter, no 
âmbito do processo de execução de ordens, o intermediário deve levarmelhor 
resultado possível para seus clientes, levando em contaconsideração o preço, o 
custo, a rapidez, a probabilidade de execução e liquidação, o volume, a natureza 
e qualquer outra consideração relevante para a execução da ordem. das ordens. 
 
§ 2º1º Quando se tratar de ordem de investidor considerado como não 
qualificado nos termos da regulamentação específica, o critério para aferição da 
melhor execução deve ser o desembolso total pela operação, representado pelo 
preço do instrumento financeiro e pelos custos relacionados com a execução, o 
que inclui toda e qualquer despesa suportada pelo investidor.  
 
Art. 20. O intermediário deve estabelecer regras, procedimentos e controles 
internos sobre a execução de ordens, de modo a: 
 
I –I – tomar todas as medidas suficientes para obter, no âmbito do processo de 
execução de ordens, o melhor resultado possível para seus clientes; 
 
II - permitir que obtenha as melhores condições disponíveis no mercado para a 
execução das ordens de seus clientes;  
 
IIIII – possibilitar, a qualquer tempo, a vinculação entre a ordem transmitida, a 
respectiva oferta e o negócio realizado; e  
 
IIIIV – assegurar que os clientes sejam informados a respeito dos diferentes 
mercados em que os valores mobiliários objeto da ordem podem ser negociados, 
ainda que o intermediário não seja autorizado a operar em todos os mercados.  
 
§ 1º O intermediário que atue em mercado organizado deve estabelecer regras, 
procedimentos e controles internos de que trata este artigo, contendo, no 
mínimo:  
 
(...) 
 
VIII – mercados nos quais o intermediário está conectado; 
 
IX – forma e critérios para atendimento das ordens recebidas;  
 
IXX – forma e critérios para distribuição dos negócios realizados; e  
 
XXI – fatores que determinam a escolha do mercado e do sistema de negociação 
para a execução da ordem, quando eles não forem indicados pelo cliente. 
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There are many interpretations of the term “best execution,” which makes it ambiguous and hard to 

explicitly define. Best execution mandates that brokers provide the most propitious way to receive best 

execution for their customers’ orders, but its meaning may be construed differently depending on the 

participant. Therefore, the development of a robust best execution standard is important not only for 

investors, but also brokers, exchanges, issuers, regulators, and the general population as well. How best 

execution is determined not only impacts the mechanism in which buyers and sellers are matched, but 

also which investors it values as well as a country’s ability to open businesses, raise capital, and create 

jobs. 

Although creating an efficient capital market is important, at a regulatory level, best execution standards 

hold brokers accountable for the execution quality of their clients’ orders. However, the challenge is 

that clients may have different execution expectations depending on the client profile, situation, and 

type of order. This is especially true as the size of the order increases and the focus of best execution 

becomes more than just total implementation cost of a single slice of a much larger order. Even though 

most, if not all, markets value execution price, some jurisdictions incorporate execution fees, speed, 

certainty, size, and some even allow brokers to bundle fixed costs — such as the cost of market data, 

access, and connectivity fees in their definition of “best.”  

How regulators enable their brokers to define “best” has an important impact on how markets operate, 

how orders are executed, whose orders are valued, how capital is allocated, and in effect, a country’s 

economic vitality. These rules are not just academic. 

There are two major aspects of best execution policy: first, the actual best execution rules and second 

and probably more important, the underlying structure of a country’s market, such as whether the 

jurisdiction allows competitive markets, enables over‐the‐counter trading, has a consolidated tape, 

mandates order protection, and either facilitates or requires pre‐ and post‐trade execution quality 

reporting. The first feature is critical — having a structure that enables traders and investors to execute 

at the best price, no matter how it is defined. However, without a sound underlying market structure, it 

becomes difficult to achieve best execution.  

Best for Whom? 
The first major question in developing a best execution policy is defining the outcome: what does the 

jurisdiction want to achieve? Best execution rules tend to either focus purely on investor outcome, or 

attempt to balance investor outcome with market efficiency and price discovery. These two different 

best execution policies may seem similar, but they can be very different with diverse outcomes.  

An investor outcome‐based best execution policy examines execution quality through the eyes of the 

investor and is satisfied by any means of locating well‐priced liquidity. This outcome‐based best 

execution may not be the most aggressively priced liquidity (i.e., best price), as some investors may 

preference order size, or a more discrete execution process that limits the execution transparency. This 
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type of policy may be contrary to one focused on both investor outcome as well as price discovery,  

 

which would reinforce the importance of order competition via transparent and openly accessible 

marketplaces. The first would allow off‐exchange broker internalization and dark pools, while the 

second would attempt to push over‐the‐counter trading onto an exchange to provide greater 

transparency, order competition, and greater market confidence. 

Investor outcomes are important, but depending upon the market’s size and liquidity, different market 

jurisdictions need to think about the tradeoff between customer outcomes versus the “public good” of a 

competitive marketplace. Some markets with significant amounts of liquidity, such as the U.S., have 

preferenced investor outcomes versus limiting over‐the‐counter/dark pool trading, while other markets 

— such as Europe and Canada, have tried to balance competitive transparent markets with a client‐

centric best execution policy by limiting over‐the‐counter and/or dark pool trading. This factor defines 

the central point that market structure design is critical when defining best execution. 

A Recommended Structure to Achieve Best Execution 
Procuring best execution is based upon having an efficient market structure that effectively brings 

together buyers and sellers to discover the best price. This may sound intuitive, but different market 

structure rules and practices can limit the price discovery process to achieve a beneficial outcome for 

certain types of investors or because of historical precedent. For example, qualified investors generally 

want to reduce the impact of their larger and more difficult orders. To accomplish this, many markets 

enable block trades to bypass pre‐trade transparency requirements. In addition, market makers must 

price their liquidity so they will not be adversely impacted by larger orders; therefore, many markets 

enable broker priority or internalization. This enables market makers to provide better prices for smaller 

orders. Taken individually, each of these carve outs may be appropriate. However, as jurisdictions 

preference the execution quality of certain investor segments, it has caused the unintended 

consequence of reducing the efficiency of the overall market. Each market needs to make these 

tradeoffs as they see fit. There is no single right answer.  

There may not be one right answer, but the goal of most markets is to facilitate a fair and transparent 

price discovery process. When defining best execution, a jurisdiction must have a robust discussion on 

the importance of transparent price discovery and market structure design. The appropriate market 

structure should not only create a fair and transparent market, but also facilitate best execution. A 

successful structure not only enables the transfer of assets at a fair price, but also enables issuers to 

raise capital through the development of a robust market for the secondary transfer of risk‐based 

assets.  

Even though the most effective mechanism to promote displayed markets is to restrict over‐the‐counter 

trading, restrictions of this kind impede large investors whose orders incur the most market impact. 

Markets that can compromise between promoting displayed liquidity and the needs of the largest 

institutional investors can provide a strong framework for price competition while providing a carveout 

to limit market impact for the largest institutional orders.  

The following market structure features would be beneficial to enhance price discovery, while assisting 

larger investors to avoid exposing their most challenging orders to excessive market impact.  
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Exchange Competition. This allows different market centers to create trade matching platforms with 

differential pricing, order execution, and technology strategies to provide investor choice. Competition 

enables exchanges to not only provide choice, but it also pushes execution platforms to provide the best 

trading experience at the most reasonable cost. 

Consolidated Tape. Exchange competition requires multiple execution venues. This forces brokers and 

investors to acquire market data and access from multiple venues. To provide a lower cost as well as a 

benchmark price, a robust pre‐ and post‐trade consolidated tape, (which would include all off‐exchange 

executions) is needed to ensure that all investors, brokers, and regulators have a clear view of the best 

available price as well as an exhaustive view of each trade execution.  

 

A regulator typically requires the development of a consolidated tape. Since aggregated pricing feeds 

collect data from all regulated exchanges and distributes this data at a price lower than what an 

institution can buy each feed individually, a consolidated tape can undermine exchange data revenues. 

If this occurs, the exchanges must increase the price of trading. A compromise is needed between 

exchanges and regulators as they attempt to balance the public good of a consolidated tape versus 

undermining exchange revenues. These concessions include: 

 Displaying only the top of book price from each exchange. This occurs in the U.S. 
 

 In the U.S., there is a proposal to increase the depth of book levels to five, but this data would 

be aggregated by price point. This would satisfy many investors’ need for market data, while 

continuing to push the largest and most sophisticated investors, brokers, and traders to acquire 

direct feeds, which typically provides more detail than most investors require.  
 

 Europe currently does not have a consolidated tape (yet is in the process of defining one). 

Currently, all executed trades in Europe and the UK need to be displayed through an exchange 

or an official market data provided known as an approved publication arrangement (APA) 

provider because each market data source needs to be acquired and aggregated independently. 

Orders can be hidden by publishing them on small and obscure exchanges/feeds that few 

market participants acquire. This creates opportunities to hide/obscure executed orders. This is 

problematic and has pushed the European Union to begin developing a consolidated tape. 
 

Limit Non‐displayed Execution/Limited Trade‐at Provisions. To push more liquidity into the price 

discovery process, regulators should limit brokers’ off‐exchange trading as well as their ability to execute 

orders between the displayed bid/offer. The matching platforms should prioritize displayed limit orders 

over non‐displayed so all displayed liquidity has priority over non‐displayed liquidity even if the non‐

displayed limit order was received in advance of the displayed one. This is typically called a “trade‐at” 

provision, which pushes brokers to execute at the best displayed price before executing any hidden or 

dark liquidity. Other recommendations include: 
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 Regulators may want to allow mid‐point matching as well as matching at the displayed bid/offer. 

Midpoint matching enables investors to meet at the midpoint with limited intermediation. 
 

 Markets should synchronize and have appropriate tick sizes that are not too narrow for less 

liquid and higher priced equities, and not too wide for lower priced, more actively traded 

instruments. Under MiFID II, Europe has implemented an impressive new tick‐size regime. 

However, the European tick‐size schedule has 114 different tick‐size category buckets and may 

be too complex for the Brazilian market. It his however, better than the U.S. universal one‐

penny tick‐size jurisdiction, which has been problematic for both actively traded low‐priced 

stocks and for high priced/wider spread stocks.  
 

Order Protection. To ensure that displayed limit orders are honored, some jurisdictions have 

implemented order protection that forces exchanges to route orders to the best‐priced trading venues. 

This is essential for markets that are just introducing exchange competition. Instead of brokers 

connecting to each trading venue, order protection creates a backstop that pushes a more limited 

number of exchanges to cross connect. This ensures that each order posted, no matter the exchange, 

can be accessed by any broker — even if they are not directly connected. Order protection can be 

implemented at the top of book, like the U.S. or depth of book, like Canada. Its features include:  

 Ensuring that displayed limit orders are not bypassed or traded through 

 Rewarding investors risking capital by aggressively quoting  

 Reducing the need for all brokers to link to all exchanges 

 Forcing exchanges to interconnect and route orders away to markets with superior pricing 

 Order protection adds complexity, but it reduces brokers’ cost of connecting to every exchange. 

Creating a Block‐size Exemption. This allows brokers to execute away from the exchange in certain 

limited circumstances to execute large‐sized orders (greater than a certain proportion of average daily 

volume) away from the displayed market to reduce the market impact of the biggest orders. However, 

the threshold for this exemption should be high enough so brokers and investors cannot easily 

circumvent displayed markets (which undercuts the price discovery process), but low enough to enable 

investors’ largest and most difficult orders to meet with limited intermediation and market impact.  

The implementation of these five recommendations would create a market structure that not only 

enables the ability to achieve an excellent outcome, but also creates incentives for liquidity providers to 

actively compete in providing the absolute best price. This framework will create a more transparent 

and aggressive market with defined pricing and also allow larger investors to match their biggest and 

most complex orders away from the displayed market without disadvantaging the most aggressive 

liquidity providers. It will create the transparency needed for not only investors and issuers to have 

confidence in the market, but also for the public as well. 



Best Execution in Brazil     

5 
 

 

Crafting a Best Execution Policy 
Once the market structure is set, it is important to have a best execution policy that provides investors 

with the optimal outcome. However, defining best execution is challenging. Best execution policy can be 

tipped toward smaller and less complex orders or can be written to give more leeway in executing larger 

and more complex orders. Many times, these two different policy goals conflict. 

Best execution for smaller orders is strongly influenced by the overall execution economics (price, 

execution fees, and certainty). As the size of the order begins to impact execution price, the definition of 

best execution becomes more complex, as too much transparency can adversely impact the pricing for 

larger orders, and breaking up larger “parent” orders into smaller pieces complicates the timing of when 

and how to execute these “child” orders.  

In developing a best execution policy, a regulator needs to balance many objectives, including: 

 Protecting smaller or larger investors 

 Recognizing the importance of price discovery 

 Understanding the level of over‐the‐counter trading and exchange competition 

 Considering the sophistication of broker routing as well as the balance between cost and price  

 Balancing broker priority and internalization 

 Discerning the depth of reporting 

 Factoring the level of enforcement  

Balancing the Needs of Smaller and Larger Investors. A best execution policy tipped toward smaller 

investors will focus on incentivizing market makers to compete by providing tight spreads in a 

competitive displayed exchange‐like environment. These rules should prioritize displayed over dark 

markets, create obstacles to off‐exchange trading, and focus on the importance of price in obtaining 

best execution. 

Price Discovery. Although over‐the‐counter and off‐exchange trading heavily relies on a robust 

displayed market structure, over‐the‐counter and off‐exchange structures reduce the flow traded 

through competitive, displayed markets. Market makers and investors compete more aggressively to 

trade when more flow is pushed into displayed markets. In a spread or tick‐size‐constrained market, this 

competition will cause market makers to increase the size of their bids and offers. For non‐tick‐size‐

constrained instruments, assertive competition forces market makers to quote in fine increments, which 

would tighten spreads. A regulator should reduce mandated spreads in tick‐size constrained markets, as 

abnormal bid/offer displayed volume signals in tick‐sized constrained issues — signals that investors 

would trade more aggressively if not constrained by an artificially wide minimum tick size. 

Over‐The‐Counter Trading. Larger investors like tight spreads, but they generally want to limit the 

impact of their more substantial orders by preferencing off‐exchange liquidity. If there is no limit to 

trading off exchange and rules force brokers to sweep displayed liquidity, brokers will likely reduce their 

execution risk by trading through (bypassing) displayed limit orders as the surety of executing against 

fewer larger orders can be less risky than chasing a series of smaller orders distributed across a number 

of trading books. Although it is important to have robust price discovery and competition, a solution is 

needed for the largest investors with the largest orders to meet without too much intermediation.  
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To accommodate the need for price competition as well as size discovery, there should be a block 

exemption to trade away from displayed exchange‐based markets. To craft a compromise, markets 

should balance the needs of price and size discovery by creating a large enough block exemption that 

allows only the largest of orders to be executed off‐exchange. This exemption should target single 

executions greater than 10% of historic average daily volume.  

Exchange Competition. Traditional economic theory calls for centralized markets where all orders 

compete to be at the top‐of‐the‐book. Even though economic market theory was appropriate when the 

cost of connectivity and technology was high, as the price/performance curve shifts and the cost of 

bridging multiple trading venues declines, the drawbacks of a single source provider becomes more 

apparent and easier to resolve. By enabling multiple competitive platforms, the cost of trading declines 

because it enables multiple matching models to develop that benefit different trading strategies; relying 

on high‐speed traders, brokers, and investors to integrate the disparate markets as they compete to 

outbid each other to trade.  

Routing Sophistication/Order Protection. The major challenge with allowing competitive exchanges is 

developing execution models that can trade across exchanges as well as paying for access to and market 

data from these venues. Presently trading algorithms are not a major hurdle as trading algorithms have 

been in wide use around the world for almost 20 years. However, paying for access to these multiple 

exchanges and the data from these markets is another story.  

To overcome connection challenges and cost, markets can implement order protection (like the U.S. and 

Canada) and not force brokers to buy data and connect to all new exchanges. This will lower the barrier 

in connecting to all viable trading venues.  

Cost versus Price. How brokers and exchanges determine their routing logic is critical to best execution. 

Price is a very simple measure. A better bid/offer is always better than a worse bid/offer. Although once 

cost is included in the routing calculus, the determination of where to route becomes more challenging. 

Some costs are straightforward such as execution fees, which can easily be factored into price. However, 

as increasing layers of amortized fixed cost are factored into determining where to route, the price 

versus cost routing decision becomes more complex. If a firm can include the costs of infrastructure, 

connectivity, routing, and trading algorithms into their cost of execution, these fixed costs will initially 

overwhelm the cost comparison between two competitive exchanges. This is especially true when 

comparing the fractional difference between the displayed best prices (and execution fees) of one 

equity across two exchanges.  

In developing a best execution policy, regulators should define cost in terms of variable execution costs 

(price, execution fees, and certainty — or the probability of execution), and not allow brokers to bypass 

exchanges based upon a reasonable level of fixed/infrastructure costs to connect. Conversely, 

exchanges cannot push their entire cost into the back end in an to make their execution fees more 

reasonable. Although if the securities regulator truly wants a competitive market, execution price, fees, 

and execution certainty need to take priority over the amortization of connectivity, data, and routing 

fees into firms’ best‐execution calculus.  
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Broker Priority/Internalization. Many markets enable retail brokers to execute against their client’s 

order flow at or better than prevailing market quotes. This can be done by allowing a broker executing 

its client’s order to skip any trading queue. This is known as providing broker priority and occurs in 

markets such as Canada. It can also be executed through internalization strategies. This is where a 

broker can match a buyer and seller without sending the orders to an exchange. Internalization is a key 

execution facility found in the U.S. and Europe and is a key foundational rule that enables dark pools or 

what is called alternative trading systems (ATS) in the U.S. or systematic internalizers (SI) in Europe.  

Although broker priority or internalization strategies could enable smaller retail orders to be executed at 

tighter pricing than what is displayed to more sophisticated qualified investors — allowing broker 

priority and internalization undermines a more rigorous price discovery process. The two ways to 

counter this challenge are to formulate a robust tick‐size regime that offers tighter spreads for higher 

volume/lower priced stocks while providing a wider tick‐size for less‐liquid/higher priced stocks, and to 

allow bona fide retail order flow to be executed at a tighter tier of competitive spreads. However, this 

second option has the optics of a two‐tiered market and could undermine investor confidence. Limiting 

internalization and broker priority will solve this challenge.  

Client Mandate/Reporting. A critical aspect of best execution is mandate and execution transparency. 

The MiFID I client mandate stated that brokers needed to take “all reasonable steps” to obtain best 

execution. Under MiFID II, the requirements were increased to force brokers to take “all sufficient 

steps” to obtain best execution. The simple change from reasonable to sufficient has improved 

execution quality for most, if not all European investors.  

Under the less rigorous MiFID I best execution framework, as long as the broker undertook “adequate” 

steps to ensure best execution, the broker’s best execution obligation was fulfilled. MiFID II forced 

brokers to do more than what was reasonable and extended the brokers’ mandate to do whatever was 

in their power to achieve best execution. This included connecting to additional trading venues, 

analyzing the performance of each trading venue, and having a better understanding of each trading 

venue accessed and why they were using it.  

This obliged the brokers to perform rigorous analysis of each platform they used, determine their 

performance under various conditions, understand which orders performed better at the various 

venues, and pushed brokers to demonstrate best execution to each client, using their own order flow. 

This best‐execution policy aligned both investor and broker in achieving best execution.  

Enforcement Capabilities. Best execution policy falls on the securities regulator as well. Imprecisely 

written rules that are not explained or enforced will not be followed. Rules, once approved and 

published, must be monitored and enforced. This argues for regulators to use simple and concise 

language and to implement guidelines that make monitoring and enforcing best execution easier. For 

example, creating a single consolidated tape that is used to judge best price, limiting cost figurations to 

purely variable and not fixed costs, or implementing a simple order protection scheme that removes the 

connectivity burden of brokers by shifting connectivity to the exchanges. In addition, it shifts the burden 

of best execution to the brokers and institutional investors by pushing both the buy and sell side to take 

sufficient steps to ensure best execution instead of only taking reasonable steps. In doing so, the  
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regulators will have an easier time ascertaining if the brokers as well as the institutional investors and 

the exchanges did all that was in their power to obtain the best outcome for investors. 

Best Execution Recommendations for Brazil 
The current Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM) best execution proposal requires that 

brokers perform the orders under the best conditions enabled by the market, provided that they are 

equal to or better than those indicated by the client. The CVM then defines the conditions to guide best 

execution to be price, cost, speed, execution and settlement certainty, volume, and the nature of any 

other relevant considerations (since a client can preference cost, size, timeliness, price, or other factor 

over any standard best execution metric).  

Subsequently, the CVM defines best execution for non‐qualified (individual and or non‐

professional/sophisticated) investors to be more price and execution cost‐related, removing the speed, 

likelihood of execution and settlement, volume, and other relevant considerations from best execution 

considerations.  

Although this definition of best execution will benefit non‐qualified (smaller and less sophisticated) 

investors, it may not have the sophistication needed to ensure that qualified investors’ orders are 

managed with the utmost care.  

In addition to implementing some of the global best practices related to introducing competition into 

the Brazilian market, the two noteworthy gaps in Draft C of the Brazilian Securities Commission 

Amendment of the CVM Instruction No. 505 are:  

1. Brokers of more qualified investors are not tasked with a higher best execution standard. The 

CVM should choose a more modern best execution standard, similar to Europe’s MiFID II 

requirement for brokers to “take all sufficient steps” to obtain best execution, instead of just 

requiring brokers to execute orders under the best conditions enabled by the market. This is too 

vague a standard that will not be able to be validated or enforced.  

This more rigorous best execution standard will create a more transparent and fairer 

marketplace as it will pressure both investors and their brokers to demonstrate through policy 

and data that their execution strategies actually achieve best execution.  

2. The CVM draft does not require brokers to develop reporting standards that help qualified 

investors with the information on their brokers’ performance. The CVM should call for better 

broker reporting standards, similar to the proposed SEC Institutional 606 or Europe’s RTS 28 

rules. These governance structures require brokers to periodically report their order routing and 

execution quality statistics. In the U.S., 605/606 statistics are generated monthly/quarterly, 

while in the EU Regulatory Technical Standard (RTS) 28 statistics are produced annually. The 

CVM should require brokers to provide this data on demand as well as to the market on a 

quarterly basis. This will give the clients the data they need to run their business, while not 

having broker disclose too much sensitive/competitive information. This will enable investors to 

understand at the most granular level how the broker is handling their orders and how well they 

manage client orders.  
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Other Aspects to Consider  
Timestamping. With a single and centralized exchange, there is only one set of bids, offers, and 

executions. All these events are timestamped by a single entity, which should be managing its 

infrastructure under a consistent clock. Multiple exchanges with different matching mechanics 

introduce a second or more set of bids, offers, executions, and timestamps.   

Even though trading is generally not impacted by non‐synchronized matching entities, any post‐trade 

reporting can be dramatically impacted by multiple matching platforms with unsynchronized 

timestamps. As analysts look at market activities that cannot be properly aligned, it becomes harder to 

ascertain the proper sequence of events and the cost of different trading strategies. This is especially 

true for hundreds, if not, thousands of orders and executions generated by algorithmic trading 

strategies.   

More In‐Depth Reporting. Although larger qualified investors have greater sophistication than non‐

qualified investors, many do not have the data and/or the needed tools to judge how well their 

execution partners perform over multiple trading platforms.  

To analyze best execution in this environment, larger and qualified investors need a greater level of 

broker data to determine just how well their brokers are executing on their behalf.  

At the very least, these two minor changes to CVM Instruction No. 505 would not only hold the brokers 

to a higher best execution standard, but would also allow qualified investors the ability — but not the 

requirement — to obtain granular execution data enabling them to better understand their brokers’ 

execution performance. This would also hold the brokers more accountable for their execution process 

and quality, as well as set the framework for brokers to compete in providing a better, best execution 

process.  

Without a higher standard of care and a more robust reporting mechanism, the Brazilian market will 

have little change. In absence of a higher standard of care and more stringent reporting, brokers will not 

be forced to connect to new venues, execution quality will not improve, investors will not see better 

outcomes, and Brazil will not be able to reduce the outflow of capital to other major, more transparent, 

and efficient markets.  

Changes to Market Structure  
The CVM should also look to enhance their market structure to facilitate greater competition and best 

execution in the Brazilian equities market to:  

 Facilitate greater exchange competition 

 Develop a consolidated tape to provide investors and market participants a single aggregated 

view of market events and a standard benchmark to measure their execution quality 

 Implement order protection to enable all brokers to participate in the market without having to 

connect to all trading venues 

 Enhance price discovery by limiting off‐exchange and non‐displayed orders 

 Create a block exemption so larger orders can be matched without significant market impact 
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 Mandate better reporting so qualified investors can understand their execution quality as well 

as provide qualified investors the ability to request granular broker routing data to better 

understand their brokers’ execution quality   

 

These enhancements will not only bring the Brazilian markets more in line with todays’ modern market 

structures, but will also enable both qualified and non‐qualified investors a better execution outcome, 

improve Brazilian market transparency and efficiency, and make Brazil a more attractive place to raise 

capital, create jobs, list, and invest.  
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Existem muitas interpretações do termo “best execution” (melhor execução), o que o torna ambíguo e 
dificulta a sua definição precisa. A regra de best execution determina que as corretoras ofereçam a forma 
mais propícia de conseguir a melhor execução para as ordens de seus clientes, embora seu significado possa 
ser interpretado de maneiras diferentes, dependendo do participante. Portanto, desenvolver um padrão 
robusto de best execution é importante não apenas para os investidores, mas também para as corretoras, 
bolsas de valores, emissores, órgãos reguladores e a população em geral. A forma como a regra de best 
execution é determinada impacta não apenas o mecanismo que promove o match entre compradores e 
vendedores, mas também quais investidores são valorizados e a capacidade de um país abrir negócios, captar 
recursos e criar empregos.  

Embora seja importante desenvolver um mercado de capitais eficiente, quanto ao aspecto regulatório, os 
padrões de best execution tornam as corretoras responsáveis pela qualidade da execução das ordens de seus 
clientes. Entretanto, o desafio reside no fato de que os clientes podem ter expectativas diferentes quanto à 
execução, dependendo do perfil do cliente, de sua situação e do tipo de ordem. Isto é particularmente 
verdade à medida que o tamanho da ordem aumenta, e o foco da melhor execução torna-se mais do que 
apenas o custo total da implementação de uma única fatia de uma ordem bem maior. Embora a maioria dos 
mercados, senão todos, valorize o preço de execução, algumas jurisdições incorporam taxas de execução, 
velocidade, certeza e tamanho, e algumas até permitem que as corretoras incluam seus custos fixos - tais 
como o custo de dados de mercado, acesso e taxas de conectividade - em sua definição de “melhor”.  

A forma como os órgãos reguladores permitem que as corretoras definam o termo “melhor” tem um impacto 
importante na maneira como os mercados operam, como as ordens são executadas, que ordens são 
valorizadas, como o capital é alocado e, com efeito, na vitalidade econômica de um país. Estas regras não são 
apenas acadêmicas.  

Existem dois aspectos principais da política de best execution. O primeiro, são as regras de best execution em 
si. Já o segundo e, provavelmente, o mais importante, é a estrutura subjacente do mercado de um país, se 
por exemplo a jurisdição permite mercados competitivos, possibilita negociações no mercado de balcão, 
possui uma fita consolidada, exige proteção das ordens, e se facilita ou exige a emissão de relatórios de 
qualidade de execução pré e pós negociação. O primeiro aspecto é fundamental, isto é, possuir uma estrutura 
que permita que traders e investidores executem suas ordens pelo melhor preço, independentemente de 
como esse preço é definido. Entretanto, sem uma sólida estrutura de mercado subjacente, torna-se difícil 
obter a melhor execução.  

Melhor para quem? 

A principal questão no desenvolvimento de uma política de best execution é a definição dos resultados: o 
que a jurisdição pretende alcançar? As normas de best execution tendem a se concentrar puramente nos 
resultados para o investidor, ou a tentar equilibrar os resultados para o investidor com a eficiência do 
mercado e a formação de preços (price discovery). Embora estas duas políticas de best execution pareçam 
semelhantes, elas podem ser muito diferentes e ter resultados diversos.  

Uma política de best execution baseada em resultados para o investidor examina a qualidade da execução 
através da visão do investidor, e se satisfaz com qualquer forma de localizar liquidez bem precificada. Este 
modelo de best execution baseado em resultados pode não almejar a liquidez com precificação mais 
agressiva (isto é, best price), uma vez que alguns investidores podem dar preferência ao tamanho da ordem, 
ou a um processo de execução mais discreto que limite a transparência da execução. Este tipo de política 
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pode se opor a um tipo focado tanto no resultado para o investidor como na formação de preços, o que 
reforçaria a importância da concorrência por ordens através de mercados transparentes e abertamente 
acessíveis. O primeiro tipo permitiria a internalização de ordens pelas corretoras fora da bolsa de valores e 
dark pools, enquanto o segundo tentaria empurrar as negociações no mercado de balcão para uma bolsa de 
valores, oferecendo mais transparência, concorrência por ordens e mais confiança do mercado.  

Os resultados para o investidor são importantes, porém, dependendo do tamanho e da liquidez do mercado, 
as diversas jurisdições precisam escolher entre os resultados para o investidor e o “bem público” de um 
mercado competitivo. Alguns mercados com níveis significativos de liquidez, tais como os EUA, têm 
favorecido os resultados para os investidoresao invés de limitar negociações no mercado de balcão/dark 
pools, enquanto outros mercados, tais como Europa e Canadá, vêm tentando equilibrar mercados 
competitivos e transparentes com uma política de best execution centrada no cliente, limitando as 
negociações de balcão e/ou dark pool. Este fator define o ponto central de que o design da estrutura de 
mercado é essencial para a definição da política de best execution. 

Estrutura Recomendada para Obter Best Execution 

A obtenção de best execution baseia-se na existência de uma estrutura de mercado que efetivamente 
aproxime compradores e vendedores na busca pelo melhor preço. Isto pode parecer intuitivo, mas diversas 
regras e práticas de estrutura de mercado podem limitar o processo de formação de preços em busca de 
resultados benéficos para determinados tipos de investidores, ou devido a precedentes históricos. Por 
exemplo, investidores qualificados geralmente procuram reduzir o impacto de suas ordens maiores e mais 
difíceis. Com este objetivo, muitos mercados permitem a negociação em blocos para evitar as exigências de 
transparência pré-negociação. Além disso, os market makers precisam precificar sua liquidez de forma a 
evitar o impacto adverso de ordens maiores. Portanto, muitos mercados permitem a priorização ou a 
internacionalização de ordens pelas corretoras. Isso permite aos market makers oferecer preços mais 
vantajosos para ordens menores. Consideradas individualmente, cada uma dessas possibilidades pode ser 
adequada. Entretanto, à medida que as jurisdições dão preferência à qualidade da execução de determinados 
segmentos de investidores, isto tem trazido a consequência não desejada de redução da eficiência do 
mercado como um todo. Cada mercado precisa fazer essas escolhas conforme sua conveniência. Não existe 
uma única resposta certa.  

Entretanto, o objetivo da maioria dos mercados é facilitar um processo de formação de preços justo e 
transparente. Ao definir as regras de best execution, a jurisdição deverá promover uma discussão robusta 
sobre a importância de uma formação de preços transparente e do desenho da estrutura de mercado. Uma 
estrutura de mercado adequada deve não apenas criar um mercado justo e transparente, mas também 
facilitar o processo de best execution. Além de permitir a transferência de ativos a preços justos, uma 
estrutura bem-sucedida também possibilita que os emissores captem recursos através do desenvolvimento 
de um mercado robusto para a transferência secundária de ativos baseados em risco. 

Embora o mecanismo mais eficaz para promover os mercados transparentes seja restringir as negociações 
no mercado de balcão, este tipo de restrição é um impedimento para os grandes investidores cujas ordens 
mais impactam o mercado. Os mercados que conseguem equilibrar bem a promoção da liquidez transparente 
e as necessidades dos maiores investidores institucionais podem oferecer uma forte estrutura para a 
concorrência de preços, conseguindo simultaneamente limitar o impacto causado pelas maiores ordens 
institucionais sobre o mercado.  

As características de estrutura de mercado apresentadas a seguir poderiam beneficiar a formação de preços, 
ao mesmo tempo que ajudariam investidores maiores a evitar expor suas ordens mais desafiadoras a um 
excessivo impacto de mercado. 

Concorrência entre Bolsas de Valores. Essa concorrência permite que diferentes centros de mercado criem 
plataformas de casamento de ordens com estratégias diferenciadas de precificação, execução de ordens e 
tecnologia de forma a oferecer opções para os investidores. A concorrência não apenas permite que as bolsas 
de valores ofereçam opções aos investidores, como também estimula as plataformas de execução a oferecer 
a melhor experiência de negociação pelo custo mais razoável.  

Fita Consolidada. A concorrência entre as bolsas de valores requer diversos locais de execução, forçando 
corretoras e investidores a adquirir dados de mercado e acesso de diferentes ambientes de negociação. Para 
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proporcionar um custo mais baixo, bem como um preço de referência, é necessário ter uma fita consolidada 
robusta de pré- e pós-negociação (que incluiria todas as execuções fora de bolsas de valores) para garantir 
que todos os investidores, corretoras e órgãos reguladores tenham uma visão clara do melhor preço 
disponível, bem como uma visão exaustiva de cada execução. 

Em geral, os órgãos reguladores exigem o desenvolvimento de uma fita consolidada. Uma vez que os feeds 
agregados de precificação coletam dados de todas as bolsas de valores reguladas e distribuem esses dados a 
preços mais baixos do que aqueles pagos pelas instituições por cada feed individualmente, uma fita 
consolidada pode prejudicar as receitas de dados das bolsas de valores. Se isto ocorre, as bolsas de valores 
precisam aumentar os preços de negociação. É necessário que bolsas de valores e órgãos reguladores 
cheguem a um meio termo, para tentar equilibrar o bem público proporcionado pela fita consolidada e a 
queda na receita das bolsas de valores. Essas concessões incluem:  

• Exibir apenas o preço do topo do livro de ofertas (top-of-book) de cada bolsa de valores. Isto ocorre nos 
EUA. 

• Nos EUA, existe uma proposta para aumentar os níveis de profundidade do livro de ofertas para 5, sendo 
que esses dados seriam agregados por pontos de preço. Isto atenderia a necessidade de dados de mercado 
de muitos investidores, e continuaria estimulando os maiores e mais sofisticados investidores, corretoras e 
traders a adquirir feeds diretos, os quais, em geral, fornecem mais detalhes do que a maioria dos investidores 
precisa.  

• A Europa atualmente não possui uma fita consolidada (embora sua definição esteja em curso). Atualmente, 
todos os negócios executados na Europa e no Reino Unido precisam ser exibidos por uma bolsa de valores, 
ou por um provedor oficial de dados de mercado conhecido como provedores de “acordo de publicação 
aprovado” (“APA”), uma vez que cada fonte de dados de mercado precisa ser adquirida e agregada de forma 
independente. Ordens podem ser ocultadas ao ser publicadas em bolsas de valores pequenas ou obscuras 
ou em feeds que poucos participantes de mercado adquirem. Isto cria a oportunidade de ocultar/obscurecer 
ordens executadas e é um problema que forçou a União Europeia a iniciar o desenvolvimento de uma fita 
consolidada.  

Limite de Execuções Não Transparentes/Disposições de Trade-at Limitadas Para estimular  o aumento de 
liquidez no processo de formação de preços, os órgãos reguladores devem limitar as negociações realizadas 
pelas corretoras fora das bolsas de valores, bem como sua capacidade de executar ordens entre os melhores 
preços de compra e venda. As plataformas de matching devem priorizar as ordens limitadas  sobre as ocultas, 
para que toda a liquidez transparente tenha prioridade sobre a liquidez oculta, mesmo que a ordem limitada 
oculta tenha sido recebida antes da ordem transparente. Em geral, esta disposição é conhecida como “trade-
at” e força as corretoras a executarem ao melhor preço transparente antes de executar qualquer liquidez 
oculta ou obscura. Outras recomendações incluem: 

• Os órgãos reguladores poderiam permitir o matching no ponto médio (mid-point) assim como nos preços 
de compra e venda exibidos. O matching no ponto médio permite aos investidores se encontrarem no mid-
point com limitada intermediação .  

• Os mercados devem almejar variações mínimas de apregoação (tick sizes) sincronizadas e apropriadas, que 
não sejam estreitas demais para ações menos líquidas e com preços mais altos, ou amplas demais para 
instrumentos com preços mais baixos e negociados mais ativamente. Sob a MiFID II, a Europa implementou 
um novo regime de tick size admirável. Entretanto, a tabela europeia de tick sizes possui 114 categorias e 
pode ser complexa demais para o mercado brasileiro. Porém, ela é melhor do que o tick size universal de 1 
centavo dos EUA, o qual tem sido problemático tanto para ações com preços baixos negociadas ativamente, 
como para ações com preços mais altos e spreads mais amplos. 

Proteção de Ordens. Para garantir que as ordens limitadas transparentes sejam respeitadas, algumas 
jurisdições implementaram uma regra de proteção de ordens (order protection) que força as bolsas de 
valores a rotear ordens para os ambientes de negociação que tenham os melhores preços. Isto é essencial 
para os mercados que estejam introduzindo a concorrência entre bolsas de valores. Em vez das corretoras se 
conectarem com cada ambiente de negociação, a proteção de ordens cria uma barreira que força as bolsas 
de valores a se interconectarem. Isto garante que cada ordem colocada, independentemente da bolsa de 
valores, possa ser acessada por qualquer corretora, mesmo que ela não esteja diretamente conectada a essa 
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bolsa. A proteção de ordens pode ser implementada no topo do livro de ofertas (top-of-book), como nos 
EUA, ou na profundidade do livro (depth-of-book), como no Canadá. Suas características incluem: 

• Garantir que as ordens limitadas exibidas não sejam ignoradas ou preteridas; 

• Recompensar os investidores que arriscam seu capital fazendo cotações agressivas; 

• Reduzir a necessidade de todas as corretoras se conectarem a todas as bolsas de valores; 

• Forçar as bolsas de valores a se interconectarem e rotearem ordens para mercados com melhor 
precificação; 

• A proteção de ordens aumenta a complexidade, mas reduz o custo das corretoras de se conectarem com 
todas as bolsas de valores. 

Possibilitar a negociação de grandes lotes. Isto permite que as corretoras negociem fora da bolsa de valores 
em certas circunstâncias limitadas, para executar ordens de grande porte (maiores do que uma determinada 
proporção do volume médio diário) fora do mercado tradicional, o que reduz o seu impacto sobre o mercado. 
Entretanto, o limite mínimo dessa isenção precisa ser suficientemente alto para que corretoras e investidores 
não consigam driblar facilmente os mercados tradicionais (o que prejudica o processo de formação de 
preços), mas suficientemente baixo para permitir que as ordens maiores e mais difíceis dos investidores 
experimentem intermediação e impacto de mercado limitados.  

A implementação destas cinco recomendações resultaria em uma estrutura de mercado que não apenas 
possibilitaria alcançar excelentes resultados, mas também criaria incentivos para que os provedores de 
liquidez concorressem para oferecer o melhor preço absoluto. Essa estrutura criará um mercado mais 
transparente e agressivo com uma precificação definida, além de permitir que os investidores de maior porte 
casem suas ordens maiores e mais complexas fora do mercado exibido, sem prejudicar os provedores de 
liquidez mais agressivos. Isto possibilitará a transparência necessária para que não apenas investidores e 
emissores tenham confiança no mercado, mas também o público.  

Elaboração de uma Política de Best Execution 

Após a definição da estrutura de mercado, é importante ter uma política de best execution que proporcione 
aos investidores os resultados ideais. Entretanto, definir best execution é um desafio. A política de best 
execution pode ser direcionada para ordens menores e menos complexas, ou ser elaborada para dar mais 
flexibilidade à execução de ordens maiores e mais complexas. Frequentemente, esses dois objetivos 
diferentes da política são conflitantes.  

Com respeito a ordens menores, o best execution é fortemente influenciado pelos aspectos econômicos 
gerais da execução (preço, emolumentos, e certeza de execução). À medida que o tamanho das ordens passa 
a afetar o preço de execução, a definição de best execution torna-se mais complexa, uma vez que o excesso 
de transparência pode ter um impacto adverso sobre as ordens maiores, e a divisão de grandes ordens “pai” 
em partes menores complica o timing de execução, quando e como executar as ordens “filha”.  

Ao desenvolver uma política de best execution, o órgão regulador precisa equilibrar muitos objetivos, 
incluindo: 

• Proteger investidores de pequeno ou grande porte;  

• Reconhecer a importância da formação de preços; 

• Entender o nível das negociações no mercado de balcão e da concorrência entre bolsas de valores;  

• Considerar a sofisticação do roteamento de corretoras, bem como o equilíbrio entre custo e preço;  

• Equilibrar a prioridade e a internalização das corretoras; 

• Discernir a profundidade dos relatórios; 

• Considerar o nível de cumprimento das regras. 

Equilíbrio entre as Necessidades de Pequenos e Grandes Investidores. Uma política de best execution 
voltada para investidores menores deverá incentivar os market makers a concorrer oferecendo spreads 
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reduzidos, em um ambiente competitivo semelhante ao das bolsas de valores tradicionais. Estas regras 
devem dar prioridade aos mercados tradicionais em detrimento dos mercados ocultos, criar obstáculos para 
negociações fora da bolsa, e focar na importância do preço para obter a melhor execução. 

Formação de Preços. Embora as negociações realizadas no mercado de balcão e fora das bolsas de valores 
se apoiem fortemente em uma robusta estrutura de mercado transparente, essas transações reduzem o 
fluxo negociado nos mercados tradicionais e competitivos. Os market makers e os investidores competem 
de forma mais agressiva nas negociações quando um fluxo maior é direcionado para os mercados 
tradicionais. Em um mercado com spreads ou tick sizes restritos, essa concorrência faz com que os market 
makers aumentem o tamanho de suas ofertas de compra e venda. Com relação aos instrumentos não 
limitados pelo tick size, a concorrência assertiva força os market makers a apresentar cotações em leves 
incrementos, o que pode restringir os spreads. Os órgãos reguladores devem reduzir os spreads exigidos em 
mercados limitados por tick size, quando sinais incomuns nos volumes exibidos de ofertas de compra e venda 
indicarem questões de limitação no tick size – sinais de que os investidores negociariam de forma mais 
agressiva se eles não fossem limitados por um tick size mínimo artificialmente ampliado.  

Negociação no Mercado de Balcão. Grandes investidores apreciam spreads estreitos, embora, em geral, 
prefiram limitar o impacto de suas ordens mais substanciais dando preferência à liquidez fora da bolsa de 
valores. Caso não exista um limite para as negociações fora da bolsa de valores e regras que forcem as 
corretoras a executar primeiro a liquidez em bolsas tradicionais, as corretoras provavelmente reduzirão seu 
risco de execução evitando as ordens limitadas transparentes (trade-through), uma vez que é menos 
arriscado executar um número menor de grandes lotes, do que procurar uma série de ordens menores 
distribuídas em vários livros de ordens. Embora a robustez da formação de preços e da concorrência seja 
importante, os grandes investidores precisam ter uma solução para as ordens de grande porte sem 
demasiada intermediação.  

Para atender a necessidade de concorrência de preços e formação de tamanho, deveria existir a possibilidade 
de negociar grandes lotes fora dos mercados tradicionais de bolsas de valores. Para chegar a um meio termo, 
os mercados devem equilibrar as necessidades de formação de preços e de tamanho, criando uma regra de 
negociação de grandes lotes que permita apenas a execução de ordens verdadeiramente grandes fora da 
bolsa de valores. Esta regra deve cobrir ordens maiores que 10% da média histórica do volume diário. 

Concorrência entre Bolsas. A teoria econômica tradicional requer mercados centralizados nos quais todas as 
ordens competem para estar no top-of-the-book. Embora a teoria econômica de mercado tenha sido 
adequada para a época em que o custo de conectividade e tecnologia era alto, à medida que a curva de 
preço/desempenho muda e o custo para interligar diversos ambientes de negociação cai, as desvantagens 
de um único provedor ficam mais aparentes e fáceis de resolver. Com a criação de diversas plataformas 
competitivas, o custo de negociação cai porque isto possibilita o desenvolvimento de vários modelos de 
casamento de ordens que beneficiam diferentes estratégias de negociação, apoiando-se em traders, 
corretoras e investidores de alta velocidade para integrar os diferentes mercados à medida que concorrem  
pela melhor execução.  

Sofisticação do Roteamento/Proteção de Ordens. O maior desafio de permitir bolsas de valores 
competitivas é desenvolver modelos de execução que sejam viáveis em várias bolsas de valores, pagando 
pelo acesso a esses ambientes de negociação e por seus dados de mercado. Os algoritmos de negociação 
atuais não são um grande obstáculo, uma vez que eles têm sido usados amplamente no mundo há quase 20 
anos. Entretanto, pagar pelo acesso a essas várias bolsas de valores e pelos dados desses mercados é outra 
história.  

Para vencer os desafios e custos de conexão, os mercados podem implementar a proteção de ordens (como 
nos EUA e Canadá) e não forçar as corretoras a adquirir dados e conectar-se a todas as novas bolsas de 
valores. Isso atenuará a barreira de conexão com todos os ambientes de negociação viáveis.  

Custo x Preço. A forma como as corretoras e as bolsas de valores determinam a sua lógica de roteamento é 
essencial para o processo de best execution. O preço é uma medida muito simples. Uma melhor oferta de 
compra ou venda  é sempre melhor que uma pior oferta de compra ou venda . Entretanto, uma vez incluído 
o custo no cálculo de roteamento, a determinação do destino do roteamento se torna mais desafiadora. 
Alguns custos são objetivos, tais como os emolumentos de execução, que podem ser facilmente incorporados 
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ao preço. Entretanto, à medida que camadas crescentes de custo fixo amortizado são considerados na 
determinação do destino do roteamento, a decisão de roteamento com base na comparação de preço e 
custo torna-se mais complexa. Se uma empresa conseguir incluir os custos de infraestrutura, conectividade, 
roteamento e algoritmos de negociação em seu custo de execução, estes custos fixos irão inicialmente 
sobrecarregar a comparação de custos entre duas bolsas de valores concorrentes. Isto é especialmente 
verdade quando se compara a diferença fracionária entre os melhores preços exibidos (e as tarifas de 
execução) de uma ação em duas bolsas de valores.  

Ao definir uma política de best execution, os órgãos reguladores devem definir o custo em termos de custos 
variáveis de execução (preço, tarifas de execução e certeza - ou a probabilidade de execução), e não permitir 
que as corretoras evitem as bolsas de valores com base em um nível razoável de custos fixos/de 
infraestrutura de conexão. Por outro lado, as bolsas de valores não devem alocar todo o seu custo total no 
back end, com o objetivo de tornar as suas tarifas de execução mais razoáveis. Porém, caso o órgão regulador 
realmente deseje ter um mercado competitivo, o preço de execução, as tarifas e a probabilidade de execução 
certamente precisarão ter prioridade sobre a amortização das tarifas de conectividade, dados e de 
roteamento no cálculo de best execution da empresa.  

Priorização/Internalização de Corretoras. Muitos mercados permitem que suas corretoras de varejo 
executem contra o fluxo de ordens de seus clientes a preços iguais ou melhores do que as cotações em vigor 
no mercado. Para tanto, permite-se que uma corretora que esteja executando a ordem de seu cliente evite 
qualquer fila de negociação, um processo conhecido como “prioridade de corretora” (broker priority), que 
ocorre em mercados como o Canadá. As ordens também podem ser executadas através de estratégias de 
internalização, o que consiste em uma corretora promover o match de um comprador e um vendedor sem o 
envio das ordens para uma bolsa de valores. A internalização é uma estratégia chave de execução 
desenvolvida nos EUA e na Europa, sendo uma regra fundamental que permite dark pools, ou os chamados 
“sistemas de negociação alternativos” (ATS) nos EUA, ou “internalizadores sistemáticos” (SI) na Europa.  

Muito embora a prioridade da corretora ou as estratégias de internalização possa permitir que ordens de 
varejo menores sejam executadas a preços melhores do que aqueles exibidos para os investidores 
qualificados mais sofisticados, permitir a prioridade da corretora ou as estratégias de internalização 
enfraquece um processo de formação de preços mais rigoroso. As duas formas de enfrentar este desafio são: 
formular um regime robusto de tick size que ofereça spreads mais limitados para as ações com mais 
volume/preços mais baixos, oferecendo simultaneamente um tick size mais amplo para ações menos 
líquidas/com preços mais altos; e permitir a execução de um fluxo de ordens de varejo de boa-fé com níveis 
mais restritos de spreads competitivos. Entretanto, a segunda opção considera a ótica de um mercado de 
dois níveis, o que poderia enfraquecer a confiança do investidor. Limitar a internalização e a prioridade da 
corretora é a solução para este desafio.  

Mandato do Cliente/Relatórios. Um aspecto crítico do processo de best execution é a transparência do 
mandato e da execução. Segundo o mandato de clientes previsto na MiFID I, as corretoras precisavam tomar 
“todas as medidas razoáveis” para obter o best execution. Segundo a MiFID II, as exigências foram ampliadas 
para forçar as corretoras a tomarem “todas as medidas suficientes” na busca do best execution. A simples 
alteração de “razoável” para “suficiente” resultou na melhoria da qualidade de execução para a maioria, se 
não de todos, os investidores europeus.  

Sob a estrutura menos rigorosa de best execution da MiFID I, desde que a corretora tomasse as medidas 
“razoáveis” para garantir o best execution, a sua obrigação de best execution estaria cumprida. A MiFID II 
forçou as corretoras a tomarem medidas mais do que razoáveis, e ampliou o mandato das corretoras para 
fazer qualquer coisa que estivesse ao seu alcance para obter o best execution. Isto incluiu a conexão com 
ambientes de negociação adicionais, a análise de desempenho de cada ambiente de negociação, um melhor 
conhecimento de cada ambiente de negociação acessado e a justificativa para usá-lo. 

Isto obrigou as corretoras a realizar análises rigorosas de cada plataforma usada, avaliar seu desempenho 
sob condições diferentes, e entender que ordens alcançam um desempenho melhor nos diferentes 
ambientes, além de estimular as corretoras a demonstrar o best execution para cada cliente, usando o seu 
próprio fluxo de ordens. Esta política de best execution alinhou os investidores e as corretoras na busca pelo 
best execution.  
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Capacidade de Cumprimento. A política de best execution também é responsabilidade do órgão regulador 
de valores mobiliários. Regras redigidas de forma imprecisa, e que não são explicadas ou aplicadas, não serão 
seguidas. Uma vez aprovadas e publicadas, as regras precisam ser monitoradas e aplicadas. Isto é um 
argumento para que os órgãos reguladores usem uma linguagem simples e concisa, e implementem 
diretrizes que facilitem o monitoramento e a imposição do processo de best execution. Por exemplo, criar 
uma fita consolidada única que seja usada para julgar o melhor preço; limitar o cálculo de custos aos custos 
puramente variáveis, e não aos custos fixos; ou implementar um sistema simples de proteção de ordens que 
retire o peso da conectividade das corretoras, transferindo a conectividade para as bolsas de valores. Isto 
transfere o peso do processo de best execution para as corretoras e investidores institucionais, ao obrigar o 
buy side e o sell side a tomar as medidas “suficientes” para garantir o best execution, e não apenas as medidas 
“razoáveis”. Dessa forma, será mais fácil para os órgãos reguladores analisar se as corretoras, bem como os 
investidores institucionais e as bolsas de valores, tomaram todas as providências para obter o melhor 
resultado para os investidores.  

Recomendações de Best Execution para o Brasil 

A proposta atual de best execution da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) do Brasil exige que as 
corretoras executem as ordens de acordo com as melhores condições permitidas pelo mercado, desde que 
tais condições sejam iguais ou melhores que aquelas indicadas pelo cliente. Assim, a CVM define as condições 
que orientam o processo de best execution conforme a seguir: preço, custo, velocidade, certeza de execução 
e liquidação, volume, e a natureza de quaisquer outras considerações importantes (uma vez que o cliente 
pode dar preferência ao custo, tamanho, tempestividade, preço, ou outro fator, com relação a qualquer 
métrica de execução padronizada). 

Em seguida, a CVM define que o processo de best execution para investidores não qualificados (pessoas 
físicas e/ou não profissionais/sofisticados) está mais relacionado ao preço e ao custo de execução, 
suprimindo velocidade, probabilidade de execução e liquidação, volume, bem como outros aspectos 
relevantes das considerações relacionadas ao best execution.  

Embora esta definição de “best execution” beneficie os investidores não qualificados (menores e menos 
sofisticados), ela pode não ter a sofisticação necessária para garantir que as ordens de investidores 
qualificados sejam administradas com o máximo cuidado.  

Além de implementar algumas das melhores práticas globais relacionadas à introdução da concorrência no 
mercado brasileiro, os dois gaps dignos de nota na Minuta C da alteração proposta pela Comissão de Valores 
Mobiliários à Instrução CVM No. 505 são: 

1. As corretoras de investidores mais qualificados não são incumbidas de adotar um “padrão superior de best 
execution”. A CVM deveria escolher um padrão mais moderno de best execution, com exigências semelhantes 
à MiFID II da Europa de que as corretoras “tomem todas as medidas suficientes” para obter a melhor 
execução, em vez de apenas exigir que as corretoras executem as ordens de acordo com as melhores 
condições possibilitadas pelo mercado. Isto é um padrão muito vago, que não poderá ser validado ou 
imposto.  

Este padrão de best execution mais rigoroso criará um mercado mais transparente e mais justo, uma vez que 
forçará os investidores e suas corretoras a demonstrar, por meio de políticas e dados, que as suas estratégias 
de execução, de fato, alcançam a melhor execução.  

2. A minuta da CVM não exige que as corretoras desenvolvam padrões de relatórios que auxiliem os 
investidores qualificados com as informações sobre o desempenho de suas corretoras. A CVM deveria exigir 
padrões mais elevados para os relatórios de corretoras, de forma semelhante às normas propostas 
Institutional 606 da SEC ou RTS 28 da Europa. Estas estruturas de governança exigem que as corretoras 
relatem estatísticas de roteamento de ordens e de qualidade de execução periodicamente. Nos EUA, as 
estatísticas da norma 605/606 são geradas mensalmente/trimestralmente, enquanto as estatísticas da 
norma Regulatory Technical Standard (RTS) 28 da EU são produzidas em bases anuais. A CVM poderia exigir 
que as corretoras forneçam esses dados sob demanda, bem como para o mercado, com frequência 
trimestral. Isto permitirá que os clientes obtenham os dados necessários para administrar seus negócios, 
evitando ao mesmo tempo que as corretoras divulguem informações excessivamente 
sensíveis/concorrenciais. Isto também permitirá que os investidores entendam, com o maior detalhamento 
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possível, como as corretoras estão tratando as suas ordens, e a forma como as corretoras administram as 
ordens dos clientes.  

Outros Aspectos a serem Considerados 

Time Stamping. Com uma única bolsa de valores centralizada, existe apenas um conjunto de ofertas de 
compra e venda e de execuções. O horário e a data de todos estes eventos são autenticados por uma única 
entidade, a qual deveria administrar a sua infraestrutura de acordo com uma mensuração de tempo 
consistente. Bolsas de valores diversas, com diferentes mecânicas de casamento de ordens, introduzem 
outros conjuntos de ordens de compras e vendas, de execuções e autenticações de time stamping. 

Embora as negociações em geral não sejam afetadas por entidades de matching não sincronizadas, os 
relatórios de pós-negociação podem ser drasticamente afetados por diversas plataformas de matching cujos 
controles de data e horário não sejam sincronizados. Uma vez que os analistas observam atividades de 
mercado que não podem ser alinhadas adequadamente, torna-se mais difícil auferir a sequência adequada 
dos eventos e o custo de estratégias de negociação diferentes. Isto é especialmente verdadeiro para 
centenas, ou milhares de ordens e execuções geradas por estratégias de negociação baseadas em algoritmos.  

Relatórios mais detalhados. Embora os investidores qualificados maiores sejam mais sofisticados que os 
investidores não qualificados, muitos não possuem os dados e/ou as ferramentas necessários para julgar o 
desempenho de seus parceiros de execução através de diversas plataformas de negociação.  

Para analisar o processo de best execution neste ambiente, os investidores maiores e qualificados necessitam 
receber um nível mais elevado de dados das corretoras para avaliar como elas estão executando as ordens 
em seu nome.  

Estas duas pequenas alterações na Instrução CVM No. 505 não apenas manteriam as corretoras em um 
padrão mais elevado de best execution, mas também concederiam aos investidores qualificados a capacidade 
– mas não a exigência – de obter dados de execução mais detalhados, permitindo-lhes um melhor 
conhecimento sobre o desempenho de execução de suas corretoras. Isto também aumentaria a 
responsabilidade das corretoras quanto ao processo e à qualidade da execução, além de definir as condições 
para as corretoras competirem pelo fornecimento de um processo de best execution mais aprimorado.  

Sem um padrão mais elevado de cuidado e um mecanismo de apresentação de informações mais robusto, o 
mercado brasileiro não testemunhará grandes mudanças. Na ausência de padrões de cuidado mais elevados 
e relatórios mais exigentes, as corretoras não terão incentivos a se conectarem a novos ambientes de 
negociação, a qualidade da execução não será aprimorada, os investidores não terão resultados melhores, e 
o Brasil não será capaz de reduzir o fluxo de saída de capitais para outros mercados importantes, mais 
transparentes e eficientes.  

Modificações na Estrutura de Mercado 

A CVM também deveria buscar o aprimoramento da estrutura de mercado para facilitar o aumento da 
concorrência e o processo de best execution no mercado de valores mobiliários do Brasil, com o objetivo de: 

• Facilitar o aumento da concorrência de bolsas de valores; 

• Desenvolver uma fita consolidada que ofereça aos investidores e participantes do mercado uma visão única 
e agregada dos eventos do mercado, e um padrão de referência que permita mensurar a qualidade de sua 
execução; 

• Implementar a proteção de ordens, para permitir que todas as corretoras participem do mercado sem ter 
que se conectar a todos os ambientes de negociação;  

• Aprimorar a formação de preços, limitando a execução de ordens fora da bolsa e ordens não exibidas;  

• Definir uma regra de negociação de grandes lotes que viabilize o matching de ordens maiores sem um 
impacto significativo sobre o mercado; 

• Exigir relatórios melhores, para que os investidores qualificados possam entender a qualidade da execução, 
e oferecer a esses investidores a capacidade de solicitar dados de roteamento mais específicos que 
permitirão um entendimento melhor da qualidade de execução das corretoras. 
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Estes aprimoramentos não apenas alinharão os mercados brasileiros às estruturas de mercado mais 
avançadas, mas também: permitirão que investidores qualificados e não qualificados experimentem 
melhores resultados de execução; aumentarão a transparência e a eficiência do mercado brasileiro; e 
tornarão o Brasil um local mais atrativo para a captação de recursos, criação de empregos, listagem de ações 
e realização de investimentos.  
 
 
 
 
 
 


