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1) Instrução CVM 539/13

• Dever de verificação da adequação de 
produtos e serviços ao perfil do cliente

• Dispensa: 
• PJ de direito público

• Carteira administrada (autorizado pela CVM)

• Investidores qualificados
– via de regra, o dever de verificação se mantém em relação 

às pessoas naturais, ainda que sejam investidores 
qualificados



• Investidor Qualificado
• Investidor profissional

• PJ ou PN: investimentos financeiros > R$ 1mm e 
atestado por escrito

• PN aprovada em exame de qualificação técnica ou que 
possua certificação da CVM (AAI, administrador de 
carteira, analista, consultor), em relação aos recursos 
próprios

• Clubes de investimento administrado por cotista 
considerado investidor qualificado

• RPPS caso sejam considerados qualificados ou 
profissionais pelo Ministério da Previdência Social



• Investidor Profissional
• Instituições financeiras

• Seguradoras e sociedades de capitalização

• Entidades de previdência complementar

• PN e PJ: investimentos financeiros > R$ 10mm e 
atestado por escrito

• Fundos de investimento

• Clubes de investimento – administrador autorizado pela 
CVM

• Agente autônomo de investimento – recursos próprios

• Investidores não residentes



A arquitetura da Instrução 539 

(1) Perfil do cliente e Categorias de Produtos

(2) Recomendações versus Operações ordenadas 
pelo cliente



(1) Perfil do cliente

– Objetivos de investimento

– Situação financeira

– Conhecimento/ compreensão de riscos

• Conteúdo mínimo a ser analisado nessas 3 
dimensões para definição do perfil



(1) Categorias de produtos

– Riscos associados ao produto e seus ativos 
subjacentes

– Perfil dos emissores e prestadores de serviço 
associados aos produtos

– Existência de garantias

– Prazos de carência



(2) Vedação às recomendações:
• Produto inadequado ao perfil

• Perfil não identificado

• Informações desatualizadas sobre o perfil

Se o cliente ordenar a realização de operações

em caso de inadequação, inexistência ou

desatualização de perfil:
• Antes da primeira operação com a categoria, alertar 

cliente indicando causas da divergência

• Declaração expressa de ciência



• Deveres adicionais

– Regras e procedimentos escritos

– Controles internos passíveis de verificação

– Política específica para tratar de produtos 
complexos

– Indicação de diretor estatutário

– Relatório semestral aos órgãos de administração

– Atualização de perfis e categorias  (24 meses)

– Manutenção de arquivos por 5 anos
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2) Regras da Autorregulação

– ANBIMA: 

Código de Regulação e Melhores Práticas – Varejo

(versão mais recente em em vigor a partir de 4/11/16)

• Principais diferenças em relação à ICVM 539:
– Não prevê avaliação de custos excessivos diretos e indiretos 

(ICVM 539 art. 2º, §5º)

– Exige envio de laudo descritivo à ANBIMA

– Aprofunda e exemplifica critérios de classificação de produtos 
complexos



2) Regras da Autorregulação (cont.):

– BSM e CETIP: Suitability é tratado como um dos 
temas avaliados durante as auditorias 
operacionais periódicas e fiscalizações de 
participantes

• Exemplos de parâmetros avaliados:
– Atribuição de perfil a toda a base de clientes ativos

– Alterações compulsórias /não justificadas de perfil

– Divergência entre perfil atribuído no questionário e perfil 
utilizado no sistema de monitoramento

– Monitoramento das operações dos clientes

– Comunicação periódica de desenquadramento, detalhando 
quais operações estão desenquadradas



2) Regras da Autorregulação (cont.):

Exemplos de apontamentos de Suitability 
realizados pela BSM

• O Participante não considera a situação econômico-
financeira dos clientes na definição dos perfis de 
investimento, conforme critérios mínimos requeridos 
pelo Roteiro Básico do PQO e pela ICVM 539.

• O Participante definiu produtos associados a cada perfil 
de investimento. Entretanto, o Participante não informa 
aos seus clientes quais produtos estão associados a 
cada perfil de investimento.



(cont.)
• Verificamos que as comunicações enviadas aos clientes 

não informam quais operações realizadas não são 
compatíveis com o perfil de investimentos. 

• Identificamos que o Participante não definiu perfil de 
investimentos para 218 (52% do total de clientes ativos) 
clientes de varejo, não sendo possível a monitoração 
das operações para fins do suitability.

• Não identificamos concordância do cliente quanto às 
respostas registradas pelo gerente da agência bancária 
e, consequentemente, ao perfil de investimento 
atribuído.



(cont.)
– Identificamos 30 clientes de varejo (pessoas físicas e jurídicas 

não financeiras) que tiveram alterações no perfil de 
investimentos, porém o Participante não apresentou os novos 
formulários preenchidos pelos clientes.

– Com base nos 1.519 clientes de varejo (pessoas físicas e 
jurídicas não financeiras) que realizaram operações no 
período de 01/08/2014 a 31/10/2014, identificamos 197 
clientes que tiveram operações incompatíveis com seus perfis 
de investimentos nesse período. Entretanto, o Participante 
não apresentou evidências da comunicação a esses clientes a 
respeito das operações realizadas em desacordo com os 
respectivos perfis.
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• Dimensões da Supervisão Baseada em Risco 
(SBR):

Potencial de dano

Probabilidade de ocorrência



• Parâmetros de potencial de dano

– Participação relativa de pessoas naturais e 
pessoas jurídicas não financeiras

– Participação relativa de produtos complexos e 
produtos classificados como de risco médio de 
alto



• Parâmetros de probabilidade de ocorrência 

– Avaliação do processo suitability realizado pelas 
áreas de auditoria dos autorreguladores

– Participação relativa de agentes autônomos de 
investimento na distribuição de produtos e 
serviços

– Mix de produtos e serviços oferecidos pelo 
integrante do sistema de distribuição



• Ações de supervisão

– Monitoramento básico (Grupos 1 a 4): 

• manter atualizadas as informações relativas a potencial 
de dano e probabilidade de ocorrência do evento de 
risco

– Ações de baixa intensidade (Grupo 3): 

• envio de questionário e análise de respostas relativas 
às regras, procedimentos e controles internos 
implementados



• Ações de supervisão (cont.)

– Ações de média e alta intensidade (Grupo 4):

• Exigir a atuação do Diretor responsável pela 
observância dos deveres da ICVM 539

• Por meio de inspeções ou de forma remota:
– checar se os perfis de cliente e categorias de produtos 

estabelecidos pelo intermediário atribuem privilégios/limites 
distintos

– avaliar ex post a qualidade do processo de definição do perfil 
do cliente e a adequação das categorias de produtos 
negociadas na conta do cliente

– avaliar o processo de redefinição de perfil de cliente em busca 
de alterações meramente acomodativas
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