
 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil 

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br  

  

Ofício Circular nº 4/2018/CVM/SIN Rio de Janeiro, 6 de abril de 2018 
  

 

Ao mercado em geral 

 

 

Assunto: Disponibilização de informações do Demonstrativo de Composição da Carteira (“CDA”) 

dos fundos de investimento regulados pela Instrução CVM nº 555/14 

 

 

Prezados Senhores, 

 

Fazemos referência ao Ofício Circular CVM/SIN/nº 3, de 7 de março de 2018, que comunicou o 

restabelecimento do Cadastro de Ativos que dá suporte às informações de carteira dos fundos de 

investimento regulados pela Instrução CVM nº 555/14. 

 

Como passo seguinte à iniciativa de aprimoramento do funcionamento da ferramenta e da 

consistência das informações nele contidas, vimos informar a divulgação, em bases mensais e a 

partir desta data, da informação detalhada dos ativos detidos por tais fundos de investimento por 

meio da ferramenta “Portal de Dados Abertos” da CVM. 

 

As informações podem ser consultadas por meio de acesso ao link 

http://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-cda. Para melhor compreensão da estrutura dos dados e a 

forma em que se encontram disposto, sugerimos a leitura do resumo da especificação ali 

constante, assim como do documento “Dicionário de Dados” também disponível no Portal. Estão 

disponíveis informações das carteiras a partir de janeiro de 2018. 

 

Tal medida, que vem ao encontro de pleito histórico de participantes de mercado, da academia, 

investidores e o mercado em geral, também procura corresponder às iniciativas em curso na 

Autarquia para a crescente disponibilização e divulgação de informações detidas pela Autarquia 

sobre seus regulados, em forma cada vez mais transparente, acessível e organizada que viabilize 

seu uso e processamento para os mais diversos fins. 

 

Em casos de dúvidas sobre a utilização da base de informações divulgada a partir de hoje, 

solicitamos que seja enviada mensagem eletrônica ao endereço sin@cvm.gov.br. 

 

Atenciosamente, 

 
Assinado digitalmente por 

DANIEL WALTER MAEDA BERNARDO 

Superintendente de Relações com Investidores Institucionais 
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