Meemorando nº
n 7/2015-C
CVM/SDM
Rio de Janeeiro, 09 de junho de 2015.

Aoo Colegiadoo

Asssunto: Insttrução CVM
M nº 555, de
d 17 de dezzembro de 2014 - Soliicitação de alteração do
d prazo dee
en
ntrada em vigor
v
e aum
mento do prrazo para adaptação
a
dos
d fundos já em funccionamento
o.

1 – Introduçãão

A Associaçãoo Brasileira das Entidaades dos Meercados Fin
nanceiro e de
d Capitais – Anbima encaminhouu a
estta Autarquia o Ofício-D
DIR – 013/2015, de 144 de maio de
d 2015 (Annexo 1), soliicitando: (i)) o adiamen
nto
daa data de en
ntrada em vigor da innstrução em epígrafe, que
q dispõe sobre a consstituição, a administraç
a
ção,
o funcioname
f
ento e a divvulgação dee informaçõões dos fun
ndos de investimento, e (ii) um corresponde
c
ente
aju
uste no praazo para ad
daptação dos
d fundos de
d investim
mento que esstejam em ffuncionamento na dataa de
iníício da vigêência da insttrução.

u conjuntoo de justificcativas para os pedidoss encaminhaados, sendo
o chave para o
O citado ofício elenca um
enntendimentoo da situaçãoo a mensuraação do orçamento de horas
h
de atiividades rellacionadas à alteração dos
d
sisstemas com
mputacionais apresentaados pelas instituiçõees que reaalizam ativiidades de administraçção
fidduciária, disstribuição e gestão. O orçamento
o
m
médio
citado
o é de 33 mil
m horas parra a adaptaçção de todoss os
sisstemas neceessários, senndo que noss maiores addministrado
ores fiduciárrios este núm
mero chegaa a alcançar 50
miil horas. Esste memoraando apreseenta no item
m 2 um reesumo das principais ccausas apreesentadas pela
p
Annbima acercca das dificuuldades envvolvidas.

Aqquela Assocciação reconhece que, embora cooncordasse com
c
o prazzo de entradda em vigor da Instruçção
CV
VM nº 555, de 2014 (aproximad
(
damente seiss meses, dee acordo coom o art. 157), somen
nte a partir do
“m
momento daa divulgaçãoo do texto da
d nova noorma foi po
ossível menssurar a com
mplexidade envolvida e a
extensão das modificaçõe
m
es que viriaam a ser impplementadas”.

Em
m particularr, a ediçãoo simultâneaa da Instruução CVM nº 554, quue alterou o conceito de investiddor
quualificado e introduziu o conceito de investiddor profissio
onal, gerou uma demannda sistêmicca de tamannho
rellevante, na medida em
m que as plataformas das
d instituiçções devem
m: (i) implem
mentar a modificação
m
no
qualificado”; (ii) incluuir um novo
conceito de “investidor
“
o tipo de innvestidor - investidor profissional
p
l; e
(iiii) implemenntar uma reggra de transsição nos fuundos já em funcionamento, em ateendimento ao
a disposto no
artt. 151 da innstrução, que
q possibillita a invesstidores atualmente claassificados como quallificados faazer
noovas aplicaçções no futuuro em funddos em que já são cotiistas, mesm
mo que porvventura não atendam mais
m
aos novos reqquisitos de qualificação
q
o.

Deessa forma, a Anbimaa propõe a adoção de uma das seguintes altternativas ppara mitigar os riscos da
enntrada em viigor da instrrução sem que
q os sistem
mas informááticos estejaam preparaddos:

“a) Alteraação da dataa de entradda em vigor da ICVM5555 de 1º de julho de 20
015 para 1ºº de
outubro de
d 2015, preevendo, ainnda, o prazzo de 273 dias
d
corridoos para a adaptação
a
d
dos
fundos já em funcionnamento conntado a parrtir da entraada em vigoor da referida norma, ou
3 de junhoo de 2016; ou
o
seja, encerrrando em 30

d
de enttrada em vigor
v
da IC
CVM555 - 11º de julho
o de 2015 - e
b) Manuteenção da data
prorrogaçção do prazzo para impplementação de obrigaações especcíficas tanto
o para funddos
novos quaanto para fundos já em funcio
onamento, de modo a seguir o cronograama
apresentaddo na tabela ...”.

A tabela com o cronograma proposto é apresenntada no aneexo ao Ofíciio-DIR – 0113/2015.

2 – Principaiis justificatiivas apreseentadas pella Anbima

2.11 – Investid
dores Quallificados e Profissiona
P
ais – implem
mentação das
d regras d
de transiçã
ão (arts. 124 e
1228)

Oss arts. 124 e 128 da Innstrução CV
VM nº 5555, de 2014, tratam da permanência dos atuaais cotistas em
funndos destinnados exclusivamentee investidorres qualificcados ou profissionai
p
is, respectiivamente, nas
n
hippóteses quee esses invesstidores nãoo mais atenddam as nov
vas exigênciias requeriddas para o enquadramennto
nuuma dessas categorias.
c

de novas aplicações
em
r
a
“Art. 124. É permitida a permanêência e a realização
funndos para investidorees qualifica
ados, de cootistas que não se en
nquadrem nos
n
reqquisitos previstos em norma especcífica, desdee que tais cootistas tenha
am ingressaado
em
m concordânncia com os critérios dee admissão anteriormeente vigentess.
.........................” (grifo nosso)

em
“Art. 128. É permitida a permanêência e a realização
r
de novas aplicações
a
funndos para investidorees profission
nais, de cootistas que não se en
nquadrem nos
n
reqquisitos previstos em norma especcífica, desdee que tais cootistas tenha
am ingressaado
em
m concordânncia com os critérios dee admissão anteriormeente vigentess.
..........................” (grifo nosso)
n

Esssa prerroggativa geraa a necesssidade de ajustes co
omplexos nos sistem
mas de co
omputação de
addministradorres fiduciárrios e gestoores porquuanto tais cotistas
c
serãão objeto de um dup
plo status nas
n
insstituições já que, parra fins de aplicação em
e outros fundos, nãão poderão ser consid
derados com
mo
quualificados (ou
( profissioonais).

p
Addicionalmennte, a alteraçção do concceito de quaalificado perrmite novass possibilidaades e passaa a incluir, por
exxemplo, as pessoas
p
natuurais que tennham sido aprovadas
a
em
m exames de
d qualificação técnica.

Asssim, como ressalta a Anbima,
A
“caaso as adapptações não
o sejam reallizadas corrretamente, duas
d
situaçõões
equivocadas podem
p
ocorrrer: (i) imppedir que um
u cotista que
q se enquuadre como “investidorr qualificaddo”

peela nova reggra apliquee em um funndo que nãoo tenha atu
ualizado estte conceito;; ou, (ii) peermitir que um
cotista que nãão se enquaadre como “investidor qualificado
o” pela novva regra, poorém está autorizado a se
maanter como tal em um fundo
f
determ
minado, apllique em ou
utro fundo destinado
d
a “investidorr qualificadoo”.

A demanda pela dilataçãão do prazo de entrada em vigor ap
presentada reflete o fatto que aqueela Associaçção
enntende que tal
t verificaçção não poode ser feitaa manualmeente, requerrendo o dessenvolvimeento e teste de
noovos sistemaas.

2.22 – Novos documentos
d
s – desenvoolvimento de
d leiautes eletrônicoss pela CVM
M (art. 41)

A Instrução CVM
C
nº 555, de 2014,, racionalizou a docum
mentação exxigida no m
momento daa aplicação em
funndo de inveestimento. O prospecto, antes obbrigatório, foi
f eliminaddo, tendo siido algumaas informaçõões
exxigidas naquuele documeento adicionnadas aos ittens obrigattórios dos reegulamentoos, enquanto
o outras, com
mo
poor exemplo, a política relativa
r
ao exercício
e
dee direito de voto do fundo, passarram a ser diivulgadas nuum
noovo documento cham
mado de Foormulário de Informaações Com
mplementarees. Tal documento será
s
necessário para todos os fundos em operação e deverá serr remetido eletronicam
e
mente à CVM
M por meio do
Sisstema de Ennvio de Doccumentos seeguindo um
m leiaute preestabelecidoo.

A CVM, através da Suuperintendêência de Innformática - SSI e daa Superinteendência dee Investidoores
Insstitucionais – SIN, iráá disponibiliizar esse leeiaute em brreve. Adiciionalmente, também sãão aguardaddos
pela indústriaa modificaçções nos leiiautes do Documento
D
de Compossição e Divversificação da Carteiraa –
CD
DA e na Lââmina de Innformações Essenciais,, documento
os que foraam alterados pela Instrrução CVM
M nº
5555, de 2014.

a
que a ausênncia de leiaautes definittivos vem aatrasando a conclusão dos
d
Deesse modo, a Anbima argumenta
proojetos que envolvem
e
o envio dessees documenntos por meiio eletrônico.

2.33 – Fundo Simples – verificaçãoo da não aplicabilida
ade do deveer de verifiicação da adequação
a
do
invvestimento ao perfil do
d cliente (aart. 113, §44º, inc. II)

Coonforme a innciso II do parágrafo 4º
4 do art. 1113 da Instru
ução CVM nº
n 555, de 22014, a realiização de uma
u
aplicação na nova categooria de funndos de rendda fixa den
nominada “S
Simples” nãão requer do
d investidoor a
asssinatura do termo de adesão,
a
e inndepende da
d verificação da adeqquação do innvestimento
o no fundo ao
perfil do cliennte, na hipótese de o investidor não possuir outros invvestimentoss no mercad
do de capittais
udiência Púública SDM nº 04/2014:
(grrifo nosso). De acordo com o Relaatório de Annálise da Au

d suitabilitty, a CVM entende quue a mesm
ma é razoávvel apenas na
“com relação à dispensa de
hipóteese em que o Fundo Simples seja o primeiro produto doo investidorr no mercad
do de capitaais,
pois caso
c
contráário, o messmo já teráá feito suittability e a adequaçãão a seu perfil deve ser
verificcada”.

Occorre que, se
s por um laado, uma grande simplificação fo
oi introduzidda pela novva instrução
o (liberação do
proocedimentoo de suitabillity e da etaapa de obtenção da asssinatura do investidor no termo de
d adesão), por
p
ouutro lado, a redação do inciso II geerou uma demanda
d
de nova progrramação nos sistemas de
d informáttica
poorquanto serrá necessárioo verificar, nos bancoss de dados da
d instituiçãão, se determ
minado clien
nte porventuura
reaalizou invesstimentos noo mercado de
d capitais anteriormen
a
nte.

p
quue essa deemanda envvolve os sistemas
s
coomputacionnais centrais de granddes
A Anbima pondera
addministradorres fiduciáários, pois será neceessário insspecionar o históricoo de relaccionamento e
invvestimentoss de cada clliente no moomento da aplicação e não somennte os dados dos sistem
mas ligados ao
unniverso dos fundos
f
de innvestimentoo.

Addemais, as janelas de oportunidade
o
e de implem
mentação e teste nos sistemas centtrais depend
dem de épocas
esppecíficas doo ano em que
q o tráfeggo de dadoss nas institu
uições seja baixo
b
o sufficiente paraa permitir que
q
estte tipo de trrabalho posssa ser realizzado de moddo a minimiizar riscos sistêmicos.
s

3 – Investidores Qualiificados e Profissionaais – Alinh
hamento da
d data de entrada em
e vigor das
d
bas de 20144.
Instruções CVM nº 5544 e 555, amb

o regramentto dos funddos de inveestimento, mas
m
O conceito dee investidorr qualificaddo, aplicáveel não só ao
tam
mbém a divversas outraas instruçõees que disciiplinam tóp
picos tão diversos com
mo, por exem
mplo, a ofeerta

púública de Ceertificados de Recebívveis Imobiliiários - CR
RI, ou de cootas de Funndos de Inv
vestimento em
Diireitos Credditórios - FID
DC, consta atualmentee do art. 109
9, da Instruçção CVM nnº 409, de 18
8 de agostoo de
20004, que disspõe sobre a constituiçção, a adminnistração, o funcionam
mento e a diivulgação de
d informaçõões
doos fundos dee investimennto.

Reecentementee, buscou-see uniformizzar e aperfeiiçoar a definição de caategorias dee investidorees que a CV
VM
acrredita terem
m capacidadde de analissar estruturaas mais com
mplexas de investimennto. Ademaiis, realocouu-se
estta conceituaação para uma
u
regra de caráter geeral. Quand
do a Instruçãão CVM nºº 554, de 17
7 de dezembbro
20014, entrar em vigor, a definiçãoo a passará a constar do novo arrt. 9-B da Instrução 539,
5
de 13 de
dezembro de 2013, quee dispõe soobre o deveer de verifiicação da adequação
a
ddos produto
os, serviços e
opperações aoo perfil do cliente (innstrução quue ainda não
n está em
m vigor). N
Na mesma instrução foi
inttroduzida a nova categoria de innvestidor prrofissional (novo art. 9-A) e foraam eliminaadas regras de
invvestimento mínimo quee constavam
m em diverssas instruçõees da Comisssão.

Noo momento em que a Instrução CVM
C
nº 4009, de 2004
4, deixar de vigorar, aas regras de
d qualificaçção
paassarão a seer as da Instrução CVM
M nº 539, de
d 2013. Po
or essa razãão, a entradda em vigor da Instruçção
CV
VM nº 555, de 2104, foi
f planejadda para a meesma data de
d vigência da Instruçãão CVM nº 539, de 2013,
noo dia 1º de julho de 20115. Essa necessária sinncronia, entrre outras raazões, levouu ao adiamento da dataa de
enntrada em viigor da Insttrução CVM
M nº 539, dee 2013, que era 5 de jaaneiro de 20015, na verssão originall da
reggra.

Naa hipótese da
d aceitaçãoo da sugesttão encaminnhada pela Anbima, de
d adiamentto da data de
d entrada em
viggor da Insttrução CVM
M nº 555, de 2014, para 1º de outubro de
d 2015, seeria criada uma situaçção
inddesejável em
m que coexxistiriam doois conceitoss diferentess para a cateegoria de innvestidor qu
ualificado, um
u
reggido pelo arrt. 109 da Innstrução CV
VM nº 409, de 2004, qu
ue continuaaria em vigoor até aquela data, e ouutro
pela Instruçãoo CVM nº 539,
5
de 20133, modificada pela Insttrução CVM
M nº 554, dee 2014. Da mesma form
ma,
o novo
n
conceiito de invesstidor profisssional estarria em vigor, mas não é contemplaado na Instrrução CVM
M nº
4009, de 2004.

Poortanto, a SDM
S
identifficou que, para a devvida consistência norm
mativa, a prrorrogação do
d prazo para
p
enntrada em viigor da Instrrução CVM
M nº 555, de 2014, demaanda o correespondente adiamento da entrada em
viggor da Instrrução CVM nº 554, de 2014, de modo
m
que a Instrução
I
C
CVM
nº 5399, de 2013, entre
e
em viggor
sem
m a adiçãoo dos artiggos referenttes aos invvestidores qualificados
q
s e profissiionais, intro
oduzidos pela
p
Insstrução CVM
M nº 554, de
d 2014. Os demais dispositivos daa Instrução CVM nº 5339, de 2013,, entrariam em
viggor.

2
o atuaal regramennto sobre iinvestidoress qualificaddos,
Asssim, permaaneceria até 1º de ouutubro de 2015
incclusive nas demais instruções quee fazem refeerência ao conceito.
c
A definição dde investido
or profissioonal
tam
mbém não seria
s
aplicávvel até 1º dee outubro dee 2015.

4. Dispensa do
d dever de
d verificaçção da adeq
quação doss produtos,, serviços e operaçõess ao perfil do
cliiente – regrra de transiição (art. 9º,
9 Instrução CVM nº 539, de 20113)

A verificaçãoo preventivaa de possíveeis efeitos indesejados
i
na hipótese de adoçãoo da soluçãão proposta no
R
com
m Mercadoo e Intermed
diários – SM
MI,
iteem 3, realizada com o auxílio da Superintenddência de Relações
revvelou que seerá necessáária uma reggra de transiição entre as
a datas de 1º
1 de julho dde 2015 e 30
3 de setembbro
de 2015, paraa que os inttermediários sujeitos à regra de verificação
v
d adequação emanadaa da Instruçção
de
CV
VM nº 539, de 2013, não
n precisem
m implemenntar um sisttema tempoorário para aatender o disposto no art.
a
9º atual da insstrução, quee contém o rol
r de clienttes que a CV
VM dispenssa o suitability nas suas aplicaçõess, e
quue será alteraado quandoo vigorar a alteração
a
reaalizada nessse artigo pella Instruçãoo CVM nº 554, de 20144.

A entrada em
m vigor da Innstrução CV
VM nº 539, de 2013, sem as modiificações inntroduzidas pela Instruçção
CV
VM nº 5544, de 2014,, obrigaria os intermeediários a realizar
r
o levantamen
l
nto do perffil de diverrsas
cattegorias de investidorees que, a paartir de 1º dee outubro (se esta dataa for adotadda) se tornarriam objeto de
disspensa do dever
d
de verrificação.

Asssim, o art. 3º da instrrução alteraadora (Anexxo 2) introd
duz uma reggra de transsição, com uma dispennsa
tem
mporária quue alinha o rol de invvestidores do
d art. 9º attual com o rol que esttará em vig
gor a partir da
viggência da allteração intrroduzida peela Instruçãoo CVM nº 554,
5 de 20144.

5. – Conclusãão

A Superintenndência de Desenvolvvimento dee Mercado – SDM, consultadas
c
s a Superin
ntendência de
Reelações com
m Investidoores Instituccionais – SIN
S
e a Su
uperintendêência de R
Relações com
m Mercadoo e
Inttermediários – SMI, após pondderar os risscos potencciais da manutenção
m
das datas que consttam

atuualmente daa Instruçãoo CVM nº 555, de 20014, consid
dera pertineentes os arrgumentos da
d Anbimaa, e
enncaminha aoo Colegiado a sugestão de adoção da
d propostaa “a” daquella Associaçãão.

“ da Anbbima não foi
f considerrada conveeniente, devvido (i) às dificuldadees práticas da
A proposta “b”
prazos, e (ii) o fato qu
suppervisão daas muitas ettapas que seeriam geraddas e seus respectivos
r
ue a Instruçção
CV
VM nº 5555, de 20144, foi conceebida comoo um sistem
ma regulattório coeso para ser implementaado
inttegralmentee e não parccialmente em
e fases, o que poderiia gerar efeeitos disfunccionais e riiscos inclussive
diffíceis de anttecipar à prriori.

Coonforme descrito no ittem 3 destee memorando, a propo
osta da Annbima não ppoderá ser implementaada
como solicitaada sem alteerações simuultâneas naa vigência da
d Instrução CVM nº 554, de 2014
4, e uma regra
de dispensa temporária
t
de 3 mesees do deveer de verificação da adequação
a
ddos produto
os, serviçoss e
opperações ao perfil do cliente
c
apliccável a determinadas categorias de
d investidores que seerão objeto de
disspensa a parrtir da entraada em vigoor das alteraações promo
ovidas pelaa Instrução C
CVM nº 554, de 2014, na
Insstrução CVM
M nº 539, de
d 2013.

Poor essa razão, a SDM sugere
s
a eddição de insstrução alterradora (Aneexo 2), com
m o objetivo
o de ajustarr os
praazos de enttrada em vigor das Insstruções CV
VM nº 554 e 555, de 2014,
2
para 1º de outub
bro de 20144, e
altteração do prazo
p
de addaptação doos fundos jáá em operaação, que deeverão estaar ajustados ao regime da
Insstrução CVM
M nº 555, até
a 30 de junnho de 20166.

Attenciosamen
nte,

Antonioo Carlos Beerwanger
Su
uperintendente de Dessenvolvimeento de Mercado – SD
DM

Anexo 1 ao Memoorando SDM
M – Ofício Anbima

São Paaulo, 14 de maio de 2015.

OF
F. DIR – 013/2015

Aoo
Srr. Antonio Carlos
C
Berw
wager
Su
uperintendeente de Dessenvolvimeento de Merrcado - SDM
M
Coomissão de Valores Mobiliários
M
- CVM

Coom cópia paara:
Srr. Franciscoo Bastos Saantos
Su
uperintendeente de Rellações com Investidorres Institucionais - SIN
N
Coomissão de Valores Mobiliários
M
– CVM

Srra. Julia Daamazio de Barroso
B
Frranco
Asssessora doo Gabinete da Presidên
ncia - CGP
P
Coomissão de Valores Mobiliários
M
– CVM

mbro de 201
14.
Reef.: Instruçção CVM nº 555, de 177 de dezem

Preezados Senhhores,

Iniicialmente, gostaríamoos de agradeecer a dispoonibilidade da Comissãão de Valorres Mobiliáários (“CVM
M”)
paara discutir com a Associação
A
Brasileira das Entidaades dos Mercados
M
F
Financeiro e de Capittais
(“A
Anbima”) a nova reguulamentaçãão de fundoos de invesstimento, qual
q
seja, a Instrução CVM nº 555
5
(“IICM555”).

Paara contextuualizar o peddido aqui foormalizado, vale menciionar brevem
mente comoo se estrutu
urou o trabalho
conduzido pella Anbima. Após a divvulgação da mencionad
da norma, fooi iniciado uum trabalho interno com
ma
paarticipação de
d diversas Instituiçõess, membros desta Asso
ociação, parra discutir aas dúvidas surgidas
s
com
ma
annálise do texxto da novva norma. Ao
A final, fooi endereçado para a CVM levanntamento ex
xpressando as
quuestões não resolvidas
r
n reuniõess.
nas

Allém do resuultado menccionado, um
ma preocupaação foi susccitada durannte esse trabbalho: a cap
pacidade dee as
Insstituições se
s adaptareem aos praazos estabeelecidos pela ICVM5555. Diante dessa perrcepção e por
p
recconhecer oss argumenttos dos partticipantes do
d mercado
o destinatáriios da novaa regulamentação, vim
mos
perante esta Autarquia
A
soolicitar a altteração do prazo
p
de enttrada em vigor da ICV
VM555 prev
visto para 1ºº de
uncionamennto,
jullho de 20155, com a corrrespondentte alteração do prazo para adaptaçção dos funddos já em fu
pelos motivoss que serão expostos addiante.

1. Iniciamos a discussãão reconheecendo que o prazo ora questioonado foi o mesmo sugerido pela
p
Asssociação. Apesar
A
dissso, entendem
mos que a amplitude das alterações trazidas para o mercado
m
com
ma
IC
CVM555 não pode ser dimensionaada apenas com base no
n Edital dee Audiênciaa Pública SDM
S
nº 04//14.
Asssim, no momento
m
daa divulgaçãão do textoo da nova norma
n
foi possível m
mensurar a complexidaade
ennvolvida e a extensão daas modificaações que viiriam a ser implementa
i
adas.

Neesse mesmoo cenário, acrescentam
m-se outross processoss de adaptaação que ass Instituiçõ
ões precisarram
addotar em deecorrência de
d recentes normativoss divulgado
os pela CVM
M, como, ppor exempllo, a Instruçção
CV
VM nº 539, Instrução CVM
C
nº 541, Instruçãoo CVM nº 542
5 e Instrução CVM nnº 543. Essaa concentraçção
de demandas internas, principalmen
p
nte na áreaa tecnológicca, dificultoou o andam
mento das adaptações
a
e a
finnalização addequada de cada
c
processso.

2. As novas disposições
d
envolvendoo o públicoo alvo de fu
undos de invvestimento, trazidas co
om a Instruçção
CV
VM nº 554, trouxeram uma demannda sistêmicca de taman
nho relevantte, na medidda em que as
a plataform
mas
daas Instituiçõões devem: a) alterarr o conceito de “inveestidor quallificado”; bb) incluir o conceito de
“innvestidor prrofissional”; e c) trabalhar com a regra
r
de tran
nsição nos fundos
f
já em
m funcionam
mento.

Deestacamos que
q a alteraação mencioonada acimaa requer exttrema diligêência dado que altera toda
t
a base de
daados com quue hoje as Instituições funcionam,, ao mesmo
o tempo em que deve ccriar regras especiais para
p
recconhecer a situação esppecífica de cotistas quue deixem de
d atender às características de um
m público alvo,
poorém, com base
b
na regra de transiçção prevista pela ICVM
M555, podem
m manter suuas aplicaçõ
ões no fundoo.

Caaso as adapptações não sejam reallizadas corrretamente, duas
d
situações equivocadas podeem ocorrer: (i)
im
mpedir que um
u cotista que se enquuadre comoo “investido
or qualificado” pela noova regra aplique
a
em um
u
funndo que nãoo tenha atuaalizado estee conceito; ou, (ii) perm
mitir que um
m cotista quue não se enquadre com
mo
“innvestidor quualificado” pela nova regra, porrém está au
utorizado a se manter como tal em um funndo
determinado, aplique em
m outro fundo destinadoo a “investid
dor qualificaado”.

3. Em relaçãoo aos docum
mentos dos fundos de investiment
i
o, a ICVM5555: a) alterou algumaas informaçõões
pecto; e, ainnda, c) incluuiu um nov
vo documennto,
quue devem seer prestadass; b) excluiuu a previsãão do Prosp
quual seja, o Foormulário de
d Informações Compleementares.

Quuanto à prim
meira alteraação, será necessário realizar um
ma especificcação de prrojeto para cada um dos
d
doocumentos alterados,
a
a fim de atuaalizá-los noos sistemas. Somado a isso, de forrma semelhante à expoosta
annteriormentee, é necessáário alterar a plataform
ma de dados das Instituuições, para identificar quais versõões
doos documenntos devem
m ser fornnecidas, diiferenciando
o os novoos fundos dos que já estão em
funncionamentto.

Naa mesma linnha, em relaação a segunnda e a tercceira alteração, os sistem
mas deverão identificaar quais funddos
ainnda devem disponibiliz
d
zar o Prospeecto e quais fundos dev
vem disponiibilizar o Foormulário.

Esssa marcaçãão que devee ocorrer noo sistema é uma demaanda de grannde proporçção e requeer um trabalho
miinucioso, dada
d
a quaantidade de fundos que algum
mas instituiçções adminnistram. Além
A
disso,, o

desconhecimeento do layoout definitivvo que seráá previsto para
p
alguns documentoos, retarda a conclusão de
e
essses materiaais.
proojetos que envolvem

4. É importannte atentar para o fatoo de que, no
n tocante à adaptaçãoo dos conceeitos de inv
vestidor e dos
d
doocumentos dos
d fundos de
d investim
mento, se as Instituiçõess não conseeguirem modificar os seus sistemaas a
tem
mpo, existe uma grandde preocupação das insttituições associadas em
m, de modo involuntáriio, descumpprir
as obrigações previstas pela
p ICVM5555 e, conseequentemen
nte, restarem
m sujeitas à fiscalização
o da CVM e às
penalidades que
q esta Auttarquia podee aplicar.

Neesse cenárioo, julgamos válido obbservar quee os particiipantes do mercado eestão comprometidos em
cuumprir integgralmente o previsto na norma mas, paraa atingirem
m esse objeetivo é neccessário havver
dissponibilidadde tecnológgica da Instiituição e doos provedorres externoss contratadoos. Por essee motivo, see o
praazo para enttrada em vigor da ICV
VM555 não for
f prorrogaado, é possível que ocoorram probleemas na rottina
opperacional dos
d fundos em
e razão daa necessidadde de adotarr processos manuais
m
quue supram os sistemas que
q
nãão conseguiiram ser cooncluídos, gerando
g
um
m alto custto de obserrvância nesste período sem nenhuum
benefício direeto ao cotistta.

m
fooram trazidaas com a IC
CVM555. Dentre elas, destacamos
d
5. Algumas melhorias
as seguintees: a) envioo de
infformações por
p meio de canais eleetrônicos (aartigo 10, §2º)
§
b) disppensa de novo termo de
d adesão para
p
cotista que realizou o ressgate total no
n fundo e depois
d
decid
diu investirr novamentee, porém, neesse espaçoo de
tem
mpo não hoouve nenhuuma alteraçãão no regullamento (arrtigo 25, §33º); c) taxa de perform
mance cobraada
pelo método do
d ajuste (arrtigo 87, IIII); d) criaçãoo da categoria de “Funndo Simples” (artigo 11
13).

m
recceber tais disposições como avanço
os relevantees, para sereem oferecid
dos aos cotisstas
Appesar de o mercado
e inseridos
i
naa rotina doss fundos dee investimennto é necessário desennvolver os ssistemas intternos de caada
Insstituição. Criar
C
uma pllataforma eletrônica
e
q disponib
que
bilize as infformações aaos cotistass; identificaar a
versão do reggulamento do
d momentoo em que o cotista se retirou
r
do fuundo para cconfrontá-laa com a verssão
doo momento em que o mesmo
m
deciidir regressaar; elaborar o modelo de
d cobrançaa da taxa dee performannce
com base no método
m
do ajuste, que,, conforme exposto no Relatório da
d Audiênciia Pública SDM
S
nº 04//14,
foii consideraddo o únicoo método quue elimina o risco de socializaçãão das desppesas do fu
undo; e ainnda,
esppecificar noo sistema oss parâmetroos para idenntificar a no
ova categoriia de “Funddo Simples””, são projeetos
exxtensos que requerem
r
m
maior
prazo para serem elaboradoss.

Allém do ponnto mencionnado acimaa, importannte notar qu
ue as dúviddas endereççadas à CV
VM envolvvem
alggumas dessaas novidadees. Por esse motivo, algguns projeto
os precisam
m aguardar tais esclareccimentos, daado
quue são diretaamente impaactados porr eles.

6. Ainda sobrre as inovações trazidass com a ICV
VM555, foi observado que pontoss fundamenttais do aspeecto
tribbutário de algumas deelas precisaa ser esclareecido junto à Receita Federal anntes de serem
m plenameente
utiilizadas pellos fundos de investim
mento. Isso porque a lacuna de normas
n
sobbre o assun
nto pode geerar
inccerteza quannto aos benefícios desssas novidadees.

A primeira ennvolve a peermissão parra que os fundos
fu
de in
nvestimentoo em ações destinados a investidoores
quualificados possam
p
apliicar até 40%
% de seu paatrimônio líq
quido em innvestimentoos no exterio
or (artigo 101,
II)). Apesar dee a ICVM5555 equiparaar determinaados ativos no exteriorr como senddo ativos do
o segmento de
rennda variáveel, logo, conntabilizá-loss no limite de
d 67%, a Receita
R
Fedderal não oss equipara e,
e com isso,, os
considera de forma
f
segreegada, contaabilizando-oos no limitee de 33%. O impacto ddessa desarm
monia se dá no
traatamento triibutário quee o fundo estará sujeiito, dado qu
ue se ele aplicar
a
maiss que 33% em ativos no
exxterior, havverá descarracterizaçãoo da tributtação como
o fundo de
d renda vvariável, ap
pesar de esse
e
invvestimento, como inforrmado no innício, ser peermitido pela ICVM5555.

A segunda noovidade trata do métoddo do ajuste (artigo 87, III). Antes de ser impplementado é necessário o
os incidentees sobre os ajustes ind
dividuais. Isso
escclarecimentto das autorridades fisccais quanto aos tributo
preetende conffirmar que a tributaçãoo não irá geerar uma disstorção quee desestimulle a adoção
o deste moddelo
paara o cálculoo de perform
mance.

mentação daa ICVM5555 que afeta de
d modo gloobal a discuussão tratadaa neste Ofíccio,
7. Um aspectoo da implem
aborda o períoodo de coexxistência doos dois sistem
mas (antigo
o e novo) quue ocorrerá ddurante tod
do o períodoo de
addaptação dos fundos jáá em funcioonamento. Apesar de importantee e necessáário para qu
ue ocorram as
devidas adapttações, devee-se consideerar que duurante esse período
p
doiis sistemas devem estaar funcionanndo
em
m sua plenittude. Isso exxige maior cautela, na medida em
m que o novvo sistema aadicionará novos
n
critérrios
de parametrizzação na meesma platafoorma em quue permaneccerão os crittérios já existentes do sistema
s
atuaal.

Em
m razão deessa compleexidade, obbservamos que, quanto maior o tempo atéé a entrada em vigor da
IC
CVM555, maior
m
o temppo despendiido no deseenvolvimentto do novo sistema e nno preparo para
p
o períoodo
de convivência. Com issso, menoress serão os riscos
r
operaacionais noo momento em que os dois sistem
mas

esttiverem funncionando simultaneaamente. Dee igual mo
odo, a am
mpliação doo período de adaptaçção
poossibilitará aos
a participaantes do meercado um planejament
p
to racional e ordenado do tratamen
nto dos funddos
em
m funcionam
mento, mitiggando sensivvelmente oss riscos operacionais daa convivênccia de regim
mes.

8. Por todo o exposto,, pedimos que esta Autarquia
A
altere os prazos
p
estaabelecidos na
n ICVM555,
recconhecendoo os argumeentos detalhados acima, de modo a,
a caso assim
m julgue peertinente, accolher uma das
d
segguintes sugeestões:

a) Alteração da
d data de entrada
e
em vigor
v
da ICV
VM555 de 1º de julho de 2015 paara 1º de outtubro de 2015,
preevendo, ainnda, o prazo de 273 diass corridos para
p a adaptaação dos fuundos já em funcionameento contaddo a
paartir da entraada em vigoor da referidda norma, ouu seja, enceerrando em 30
3 de junhoo de 2016; ou
o

b) Manutençãão da data de
d entrada em
e vigor daa ICVM555 - 1º de julhho de 2015 - e prorrog
gação do praazo
paara implemeentação de obrigações específicas tanto paara fundos novos quaanto para fundos já em
funncionamentto, de modoo a seguir o cronogramaa apresentad
do na tabelaa presente nno Anexo I.

9. Por fim, enncerrando ass razões que motivam o presente pedido, é reelevante connsiderar que o orçamennto
méédio calculaado pelas Innstituições para
p
que os seus sistem
mas sofram todas
t
as adaptações é de
d trinta e três
t
miil horas[1]. Este númeero reflete a complexidade que esse processso de adapptação engloba, além de
inddicar o tamaanho da dispponibilidadde necessáriaa de mão dee obra especcializada tannto pela equ
uipe internaa da
Insstituição, quuanto dos prrovedores externos
e
conntratados.

q a dificuuldade paraa atender aoo prazo atuaalmente estaabelecido ppela ICVM5
555 se estennde
Obbservamos que
aléém das Insttituições, aoos provedoores externoos. Além diisso, é váliddo esclareccer que os trabalhos
t
p
para
addaptação de sistemas de
d alta plaataforma geeram riscos e desafioss dado a innterconectiv
vidade de tais
t
sisstemas com
m outros sistemas sensíveis das instituições asssociadas. Neste cen
nário, alguuns
desenvolvimeentos envolvvem tratameento de sistemas não diretamente
d
ligados ao processo dee adaptaçãoo da
CVM555, mas que exiggem horas de
d homologaação e testes adicionaiss para garanntir a interco
onectividadde e
IC
miitigar os risccos operacioonais dai deecorrentes.

Ceertos da com
mpreensão de V.Sas. e, tendo em
m vista a im
mportância e urgênciaa do equaciionamento das
d
quuestões aquii tratadas e das razõees que nos conduziram
m à formulação deste pedido, co
olocamo-nos a
intteira dispossição para exposição
e
d
detalhada
s
sobre
o assu
unto e eventuais discuussões adiccionais que se
fizzerem necesssárias.

Approveitamoss a oportuniidade para renovar
r
nossas considerações por esta
e D. Autaarquia.

Attenciosamen
nte,

ORIGINA
AL ASSINA
ADO POR

Hercullano Aníball Alves
G
Gustavo
Murrgel
Presidente
P
d Comitê dde Fundos dee
do
Vice-Preesidente da ANBIMA
In
nvestimento em Ações da ANBIMA

Alteraçõees obrigatóórias para adequação
a
da ICVM5555
Ittens
Alterrações Neceessárias
Cronograma
a de Implan
ntação
Allterações naa Taxa de
Zeraagem de PL
L Teórico, Performancee sobre
Peerformance
renddimento neggativo, Carreegamento da
d taxa;
1º Fase 01/09/20155
Controole de versõões do Term
mo de Adesãão versus
Teermo de Adeesão
as movimentaç
m
ções realizaadas pelo cootista;
Cooexistência das normass
Param
metrização dos
d sistemass para manuutenção,
(R
Regras ICVM
M409 X ICV
VM regrras de contraatação, enviio de inform
mações
5555)
confforme cada regra;
Manuttenção da reegra para qu
ualificar o innvestidor
Maanutenção da
d Qualificaação
2º Fase 01/10/20155
para peermanecer em
e fundos anteriores
a
a vigência
doo Investidor
d ICVM55
da
54;
Noova regra dee Qualificaçção
Parameetrização doo tipo de Co
otista "Profiissional";
doo Investidor
Reebate
Pagam
mento de rebbate de fund
do para outrro fundo;
Exxtrato de Fuundos
Novoo Layout em
m XML
Peerfil Mensal
Deemonstraçãoo de
Taaxa de Custó
ódia;
desempenho
Incllusão dos 5((cinco) Prin
ncipais Fatores de
Teermo de Adeesão
3º Fase 01/12/20155
Riscos;
Lââmina
A
Ajustes
nos critérios dee alavancageem;
Foormulário
Novoo padrão do
o XML;
Novvo padrão doo XML paraa Investimento no
CD
DA
Exterior;
Coota
Parrametrizaçãão na period
dicidade da cota;

Ittens
Allterações naa Taxa de
Peerformance
Ennvio eletrônnico de
Doocumentos
Fuundo Simplees

Melhoorias apreseentadas na Instrução ICVM555
Alteraações Necessárias
Crronograma
a de Implan
ntação
Implantaçãão do métod
do do Ajustee;
Param
metrização dos
d fundos que
q possibillitem a
comunnicação elettrônica;
Fluxo de dispennsa do Suitab
bility e Term
mo de
Adesão;

3º Fase 01/12/20155
2º Fase 01/10/20155
1º Fase 01/09/20155

ANEX
XO I – CRO
ONOGRAM
MA PARA ADAPTAÇÃ
A
ÃO DA ICV
VM555

Anexxo 2 ao Mem
morando SD
DM – Minu
uta de instrrução alterradora

INSTRUÇÃ
ÃO CVM Nº
N XXX, DE
E xx DE xxxxx DE 20155

Altera as Instruçções CVM nnº 554 e 555
5, ambas de 17
de deezembro de 2014.

O PRESIDE
ENTE DA COMISSÃ
ÃO DE VA
ALORES MOBILIÁR
M
RIOS - CV
VM torna público
p
quee o
Coolegiado, em
m reunião reealizada em
m 09 de junhho de 2015, tendo em vista
v
o dispoosto nos artss. 2º, inciso V,
8º,, inciso I e 23,
2 § 2º da Lei
L n.º 6.385, de 7 de dezembro
d
dee 1976, APR
ROVOU a seguinte In
nstrução:
n 555, de 17
1 de dezem
mbro de 20114, passam a vigorar com
Arrt. 1° Os arrts. 150 e 1557 da Instruução CVM n°
a seguinte
s
reddação:
“A
Art. 150. Os
O fundos de
d investim
mento que esstejam em funcionameento na data de início da
viigência destta Instrução devem adaaptar-se às suas
s
disposições até 30 de junho dee 2016.” (N
NR)
“A
Art. 157. Esta Instruçãão entra em vigor em 1ºº de outubroo de 2015.” (NR)
Arrt. 2° O art. 18 da Insttrução CVM
M n° 554, dee 17 de dezzembro de 2014,
2
passa a vigorar com
c
a seguiinte
reddação:
“A
Art. 18. Oss arts. 1º a 16
1 desta Insstrução entrram em vigoor em 1º dee outubro dee 2015 e o art.
a
177 desta Instrrução entra em vigor na data de su
ua publicaçãão.” (NR)
Arrt. 3° Entree as datas dee 1º de julhho de 2015 e 30 de seteembro de 20015, a obriggatoriedadee de verificaar a
addequação doos produtos,, serviços ou operações ao perfil do
d cliente, nos termos da na Instrrução CVM
M nº
539, de 13 de novembro de 2013, nãão se aplica quando o cliente:
c
I – for instituiição financeeira ou instituição autorrizada a fun
ncionar peloo Banco Cenntral do Braasil;
II – for pessoaa jurídica dee direito púbblico;

IIII – for clubee de investim
mento, desdde que tenhha a carteiraa gerida por administrador de carteeira de valoores
moobiliários auutorizado peela CVM;
IV
V – for clubbe de investtimento, deesde que tennha a carteeira gerida por
p um ou mais cotisttas, que sejam
invvestidores qualificados
q
s.
V – for agentee autônomoo de investim
mento, em relação
r
a seu
us recursos próprios;
VII – tiver suua carteira de valores mobiliárioos administrrada discriccionariamennte por adm
ministrador de
carrteira de valores mobilliários autorrizado pela CVM;
C
ou
VIII – for regiime próprioo de previdêência social instituído pela
p União, pelos Estaddos, pelo Distrito
D
Fedeeral
ouu por Municípios, desde que reeconhecido como inv
vestidor quaalificado coonforme reegulamentaçção
esppecífica do Ministério da Previdênncia Social.
Arrt. 4º A presente Instruução entra em vigor na data de suaa publicaçãoo.

Origiinal assinad
do por
L
LEONARDO
O P. GOME
ES PEREIR
RA
Presidente

[1]] Média de horas estim
madas pelas instituições
i
s de grande porte
p
que reealizam ativvidades de gestão,
g
addministraçãoo fiduciária e distribuiçção.

Attenciosamen
nte,

Assinadoo eletronicam
mente por
Antonioo Carlos Beerwanger
Su
uperintendente de Dessenvolvimeento de Mercado – SD
DM

