
INFORMA ÇÃO PÚBLICA
1INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

INFORMA ÇÃO PÚBLICA 1

Manifestações B3

Audiência Pública ICVM 461

09 de Julho de 2020



INFORMA ÇÃO PÚBLICA
2INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

Considerações iniciais

Esta apresentação pode conter certas declarações que expressam expectativas, crenças e previsões da administração sobre eventos ou resultados
futuros. Tais declarações não são dados históricos, estando baseadas em dados competitivos, financeiros e econômicos disponíveis no momento e
em projeções atuais acerca da indústria na qual a B3 se insere.

Os verbos “antecipar”, “acreditar”, “estimar”, “esperar”, “prever”, “planejar”, “projetar”, “almejar” e outros verbos similares têm a intenção de
identificar estas declarações, as quais envolvem riscos e incertezas que podem resultar em diferenças materiais entre os dados atuais e as
projeções desta apresentação e não garantem qualquer desempenho futuro da B3.

Os fatores que podem afetar o desempenho incluem, mas não estão limitados a: (i) aceitação pelo mercado dos serviços prestado pela B3; (ii)
volatilidade relacionada (a) à economia e ao mercado de valores mobiliários brasileiros e (b) à indústria altamente competitiva na qual a B3 opera;
(iii) alterações (a) na legislação e tributação nacional e estrangeira e (b) nas políticas governamentais relacionadas aos mercados financeiros e de
valores mobiliários; (iv) crescimento da competição, com novos participantes nos mercados brasileiros; (v) habilidade em adaptar-se às rápidas
mudanças no ambiente tecnológico, incluindo a implementação de funcionalidades otimizadas requeridas pelos clientes da B3; (vi) habilidade em
manter um processo contínuo de introdução de competitivos novos produtos e serviços enquanto mantém a competitividade dos já existentes;
(vii) habilidade em atrair novos clientes nas jurisdições nacional e estrangeira; (viii) habilidade em expandir a oferta de produtos da B3 em
jurisdições estrangeiras.

Todas as declarações nesta apresentação são baseadas em informações e dados disponíveis na data em que foram feitas, a B3 não se obriga a
atualizá-las com base em novas informações ou desenvolvimentos futuros.

Esta apresentação não se constitui em uma oferta de venda nem em uma solicitação de compra de qualquer valor mobiliário; tampouco deve
haver qualquer venda de valor mobiliário onde tal oferta ou venda pudesse ser ilegal antes de registro ou qualificação de acordo com lei de
valores mobiliários. Nenhuma oferta deve ser feita à exceção de um prospecto que atenda os requisitos da Instrução CVM 400 de 2003 e suas
alterações.
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Contexto

A Audiência Pública 09/19 da CVM teve por objetivo apresentar novo tratamento regulatório, conforme minutas abaixo, 
para assegurar o bom funcionamento do mercado em cenário de coexistência de mais de um ambiente de negociação

Minuta A
Substitui a Instrução CVM 461 e trata do funcionamento dos mercados regulamentados de valores 
mobiliários e sobre a constituição, organização e funcionamento das entidades administradoras de 
mercado organizado

Minuta B
Dispõe sobre a constituição, a organização e o funcionamento da autorregulação unificada dos 
mercados organizados e das infraestruturas de mercado financeiro atuantes no mercado de 
valores mobiliários

Minuta C
Altera a Instrução CVM 505 para dispor sobre a execução de ordens no interesse do cliente em 
contexto de concorrência entre ambientes de negociação (best execution)
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Principais posicionamentos da B3 – Minuta A

Sincronização de relógios
Formato-padrão UTC com uma única fonte de horário para sincronização de relógios, além de critérios de 
precisão e acurácia serem aplicados às entidades administradoras de mercado e aos intermediários, 
possibilitando a reconstrução de eventos para avaliações de práticas e condutas de mercado

Consolidador de dados 
Concorda em não haver um consolidador de dados oficial, mas propõe que a CVM estabeleça requisitos 
mínimos para os interessados em oferecer esses serviços

Listagem de emissores e 
admissão de valores mobiliários

Emissores de ações e de BDRs patrocinados devem, obrigatoriamente, estar listados para terem valores 
mobiliários de sua emissão admitidos à negociação
Demais valores mobiliários – inclusive de renda fixa – poderão ser admitidos à negociação sem que o seu
emissor esteja listado

Gerenciamento de riscos e 
controles internos e autorização 
para funcionamento 

Devem ser definidos padrões e requisitos mínimos de controles e governança para evitar possível 
fragilização e deterioração dos mercados, bem como arbitragem entre os diferentes ambientes

Suspensão e exclusão de valores 
mobiliários 

Deve ser criado mecanismo de comunicação entre as diferentes entidades administradoras do mercado,
para que, em casos de suspensão, exclusão ou retomada da negociação dos ativos do emissor, seja
assegurada a sincronicidade entre todas as bolsas
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Principais posicionamentos da B3 – Minuta A

Procedimentos especiais de negociação (grandes lotes)

O aprimoramento dos procedimentos especiais de negociação em bolsa e a criação de segmentos específicos de 
negociação de grandes lotes em bolsa podem ser saudáveis para o mercado

No entanto, para preservar integridade do processo de formação de preços, a parcela dos volumes que poderia ser 
negociada sem transparência pré-negociação e sem interagir competitivamente com o livro central deve estar limitada a 
15% do volume total

Procedimentos especiais ou segmentos específicos de negociação de grandes lotes devem ser autorizados apenas em 
ambiente de bolsa e com contraparte central. As principais motivações esse posicionamento são:

- a centralidade do ambiente de bolsa aumenta a chance de encontro de ordens de compra e venda
- acesso isonômico e equânime para todos os intermediários e investidores, mitigando o risco de conflito de interesses
- menor complexidade operacional (processos e sistemas já existentes) e de supervisão
- simplificação e isonomia na aplicação do tratamento tributário para investidores não residentes
- não necessidade de adequação de regras/normas que impeçam a atuação de investidores no mercado de balcão

Por fim, a B3 defende que a definição do tamanho que configuraria um “grande lote” deveria ser uma atribuição da CVM
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Principais posicionamentos da B3 – Minuta B

Criação de um autorregulador 
único

A contratação dos serviços de um autorregulador já existente deveria ser uma escolha da entidade 
administradora de mercado, e não uma imposição regulatória, preservando a opção de desenvolver sua 
própria estrutura de autorregulação para o novo entrante

Vinculação ao autorregulador
No caso de um autorregulador já existente, apenas a opção de contratação dos serviços deveria estar 
disponível, a qual deveria ser feita em condições isonômicas e com base em metodologia que evitasse a 
criação de qualquer tipo de barreira ou efeito carona

Competência normativa
Não é recomendável a ampliação de competência do autorregulador no atual estágio de maturidade do 
mercado brasileiro e de forma simultânea a várias outras mudanças importantes que estão sendo 
propostas

Conselho de supervisão 
independente

O Conselho de Autorregulação deve ser composto por maioria (2/3) de membros independentes e uma 
minoria (1/3) de membros não-independentes como ocorre atualmente, assegurando a proximidade e 
conhecimento prático do mercado

Gestão e usos do MRP

Inexistem razões econômicas ou jurídicas que autorizem a imposição de um modelo unificado de MRP, 
sem qualquer contribuição/contraprestação de novas entidades administradores de mercado. O entrante 
deveria poder escolher entre (i) acessar o fundo MRP da B3 por meio de um acordo comercial, ou (ii) 
desenvolver o seu próprio mecanismo de ressarcimento de prejuízos



INFORMA ÇÃO PÚBLICA
7INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

Principais posicionamentos da B3 – Minuta C

Critérios do Best Execution

• Manutenção das regras atuais da ICVM 505, que requer que o intermediário considere na determinação de melhor 
execução, independentemente do tipo de investidor: o preço, o custo, a velocidade e probabilidade de execução e 
liquidação, o volume, a natureza e qualquer outra consideração relevante para execução da ordem

• A OPR (order-protection-rule), presente nos EUA, não deveria ser adotada no Brasil, tendo em vista fragilidades 
apresentadas por esse modelo e críticas feitas por diversos participantes do mercado norte-americano

• Intermediários não devem ser obrigados a se conectar a todos os mercados e plataformas

• No que diz respeito ao investidor não qualificado, a melhor execução baseada apenas em desembolso financeiro total 
apresenta limitações relevantes e pode não ser no melhor interesse do investidor; o conceito de total consideration, 
que considera outros critérios, é mais adequado

• A possibilidade de rebates ou outros mecanismos de compra de fluxo de ordens, cria potencial conflito de interesses 
frente ao cumprimento da regra de melhor execução e, por essa razão, deve ser proibida


