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OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº02/2017 

Rio de Janeiro, 07 de junho de 2017. 

ASSUNTO: Atualização do sistema Empresas.NET 

Senhor Diretor de Relações com Investidores/Representante Legal/Diretor Responsável, 

 
O presente Ofício-Circular tem como objetivo informar às companhias abertas, estrangeiras, 
incentivadas e às instituições depositárias emissoras de BDR Nível I não patrocinado (“emissores”) que, a 
partir de 10/06/2017, serão implementadas, automaticamente, as alterações abaixo no sistema 
Empresas.NET (“sistema”), sem a necessidade de qualquer procedimento por parte dos emissores: 
 
 Reforço da segurança no envio de informações, por meio da função captcha. 

Após a digitação incorreta de login/senha de acesso ao sistema, o usuário, deverá digitar 
novamente o login/senha e as letras de uma imagem distorcida. 

 
 Consolidação de mensagens de inconsistências detectadas quando do envio de documentos. 

O sistema emitirá mensagem única com eventuais divergências entre as informações fornecidas 
pelo emissor no documento a ser enviado e aquelas constantes do cadastro da CVM.   

 
 Melhoria na consulta de documentos. 

Por meio da aba “Documentos Enviados”, o usuário acessa a relação dos documentos entregues e 
pode interagir com esses documentos, realizando buscas por período e tipo de documento, fazendo 
download ou efetuando cancelamento, neste último caso, quando necessário. A ação de 
cancelamento é possível exclusivamente para os documentos não estruturados. 

 
 Alteração de senha e comunicados da CVM e BM&FBOVESPA.  

Na aba “Outras funcionalidades”, o usuário pode realizar a manutenção de sua senha, por meio da 
opção “Alteração de senha”, e consultar comunicados emitidos pela CVM ou BM&FBOVESPA, 
selecionando “Comunicados da CVM e BM&FBOVESPA”. Novos comunicados serão exibidos 
também no momento que o usuário acessar as funções “Envio de documentos” e “Documentos 
enviados”. 

 
Esclarecemos, ainda, que as referidas alterações não implicam o lançamento de nova versão do sistema. 
Dessa forma, os documentos continuam a ser criados e atualizados por meio da versão atual.  
 
Por fim, lembramos que dúvidas referentes à instalação, utilização e funcionamento do Sistema 
Empresas.NET, assim como o relato de problemas ou dificuldades no envio de documentos, devem ser 
encaminhados para a Superintendência de Suporte à Pós Negociação da BM&FBOVESPA (SSP). O 
contato com a SSP pode ser feito: (a) nos dias úteis, de 7 às 22 horas por meio do email 
ssp@bvmf.com.br e pelo telefone (11) 2565-5000, opção 8. Após as 22 horas e em finais de semana e 
feriados, exclusivamente pelo telefone (11) 2565-5000. As questões recebidas após as 22 horas dos dias 
úteis e em fins de semana e feriados serão tratadas após as 7 horas do dia útil seguinte, exceto as 
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relacionadas à disponibilidade do sistema para o recebimento de informações, as quais serão tratadas 
imediatamente. As dúvidas referentes ao conteúdo dos Formulários Cadastral, de Referência, DFP, ITR e 
o Informe Trimestral de Securitizadora poderão ser encaminhadas à CVM, pelo endereço de email: sep-
consultas@cvm.gov.br. 

 
Atenciosamente, 

 
FERNANDO SOARES VIEIRA 

Superintendente de Relações com Empresas 
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