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O objetivo deste material é prestar ao investidor uma formação básica de conceitos e informações que possam 
auxiliá-lo na tomada de decisões antes da realização de seus investimentos. Apresentamos abaixo o GUIA 
FUNCIONAMENTO DO MERCADO, lembrando que informações adicionais podem ser observadas na rede mundial de 
computadores das câmaras de liquidação e da BM&FBOVESPA. (veja o link na página inicial do site da SLW) 

AO FINAL DESTE GUIA TEREMOS VISTO: 

 O Sistema Financeiro Nacional. 
 Divisão do mercado. 
 Órgãos Normativos 
 Entidades Supervisoras 
 Operadores do Sistema 

 

O Sistema Financeiro Nacional – SFN 
 
Um Sistema Financeiro pode ser caracterizado por um conjunto de instituições e regras que viabilizam de forma 
organizada e regulamentada a troca de recursos entre poupadores e tomadores. 
 
Portanto, define‐se o Sistema Financeiro Brasileiro como o conjunto de instrumentos, mecanismos e instituições 
que asseguram a canalização da poupança para o investimento, ou seja, dos setores que possuem recursos 
financeiros superavitários para os que desejam ou necessitam de recursos (deficitários). O Sistema Financeiro 
Brasileiro é segmentado em quatro grandes "mercados", que são: 
 

  Mercado monetário: 
É o mercado onde se concentram as operações para controle da oferta de moeda e das taxas de juros de curto 
prazo com objetivo a garantir a liquidez da economia. O Banco Central do Brasil atua neste mercado praticando a 
chamada Política Monetária. 
 

  Mercado de crédito: 
Atuam neste mercado diversas instituições financeiras e não financeiras prestando serviços de intermediação de 
recursos de curto e médio prazo para agentes deficitários que necessitam de recursos para consumo ou capital 
de giro. O Banco Central do Brasil é o principal órgão responsável pelo controle, normatização e fiscalização deste 
mercado. 
 

  Mercado de capitais: 
Tem como objetivo canalizar recursos de médio e longo prazo para agentes deficitários, através das operações de 
compra e de venda de títulos e valores mobiliários, efetuadas entre empresas, investidores e intermediários. A 
Comissão de Valores Mobiliários é o principal órgão responsável pelo controle, normatização e fiscalização deste 
mercado. 



 

 
  Mercado de câmbio: 

Mercado onde são negociadas as trocas de moedas estrangeiras por reais. O Banco Central do Brasil é o 
responsável pela administração, fiscalização e controle das operações de câmbio e da taxa de câmbio atuando 
através de sua Política Cambial. 
 
Os mercados são divididos em primário e secundário. 
 

  Mercado primário é o local onde as empresas ou o governo emitem títulos e valores mobiliários para 
captar novos recursos diretamente de investidores. 

 
  Mercado secundário é composto por títulos e valores mobiliários previamente adquiridos no mercado 

primário, ocorrendo apenas a troca de titularidade, isto é, a compra e venda. Não envolve mais o emissor e 
nem a entrada de novos recursos de capital para quem o emitiu. Seu objetivo é gerar negócios, isto é, dar 
liquidez aos títulos. 

 
  Local e forma de negociação: mercado de bolsa e mercado de balcão. 

 
  Mercado de bolsa: as negociações são abertas e realizadas por sistema de leilão, ou seja, a venda 

acontece para quem oferece melhor lance. A arrematação e/ou a negociação é feita por pregão de 
viva‐voz ou com auxílio de sistema informatizado. 

 
  Mercado de balcão: a negociação ocorre diretamente entre a instituição financeira e outra instituição 

financeira ou não financeira. Os valores são negociados apenas entre as partes envolvidas. 
 
No Brasil, o Sistema Financeiro Nacional ‐ SFN se consolidou a partir das reformas estruturais iniciadas em 1964. 
Conhecida como a Lei da reforma do Sistema Financeiro Nacional, a Lei 4.595/64 foi fundamental para este 
desenvolvimento uma vez que foram criados o Conselho Monetário Nacional – CMN e o Banco Central do Brasil – 
Bacen e estabeleceu as normas operacionais e os procedimentos que as demais instituições deveriam se 
subordinar,  configurando o funcionamento do SFN. 
 
A atual estrutura do SFN divide as instituições integrantes em três categorias: órgãos normativos, entidades 
supervisoras e operadores. Na figura abaixo é apresentada a atual estrutura do SFN e as respectivas instituições 
de cada categoria. 
 
ÓRGÃOS NORMATIVOS 
Responsáveis por definir as diretrizes gerais sobre o funcionamento do SFN e das instituições. 
Fazem parte desta categoria: 
 
 
 
 



 

  Conselho Monetário Nacional – CMN: 
Instituído pela Lei 4.595/64, é o órgão responsável por expedir diretrizes gerais do SFN. Suas principais funções 
definidas por lei são adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia; regular o 
valor interno e externo da moeda e o equilíbrio do balanço de pagamentos; orientar a aplicação dos recursos das 
instituições financeiras; propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros; zelar pela 
liquidez e solvência das instituições financeiras; coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária e da 
dívida pública interna e externa. Integram o CMN o Ministro da Fazenda (Presidente da CMN), o Ministro do 
Planejamento, Orçamento e Gestão e o Presidente do Banco Central do Brasil. 
 
ENTIDADES SUPERVISORAS 
Suas principais funções são regulamentar as diretrizes gerais expedidas pelas instituições normativas e 
supervisionar o cumprimento das determinações. Fazem parte desta categoria: 
 

  Banco Central do Brasil – Bacen: 
Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, que também foi criada pela Lei 4.595/64, é o principal executor das 
orientações do CMN e responsável por garantir o poder de compra da moeda nacional, tendo por objetivos: zelar 
pela adequada liquidez da economia; manter as reservas internacionais em nível adequado; estimular a formação 
de poupança; zelar pela estabilidade e promover o permanente aperfeiçoamento do sistema financeiro. Dentre 
suas atribuições estão: emitir papel‐moeda e moeda metálica; executar os serviços do meio circulante; receber 
recolhimentos compulsórios e voluntários das instituições financeiras e bancárias; realizar operações de 
redesconto e empréstimo às instituições financeiras; regular a execução dos serviços de compensação de 
cheques e outros papéis; efetuar operações de compra e venda de títulos públicos federais; exercer o controle de 
crédito; exercer a fiscalização das instituições financeiras; autorizar o funcionamento das instituições 
financeiras; estabelecer as condições para o exercício de quaisquer cargos de direção nas instituições 
financeiras; vigiar a interferência de outras empresas nos mercados financeiros e de capitais e controlar o fluxo 
de capitais estrangeiros no país. Com sede em Brasília, tem representações em nove capitais de Estados: Rio 
Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará e Pará. 
 

  Comissão de Valores Mobiliários – CVM: 
Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda foi instituída pela Lei 6.385/76 e é responsável por regulamentar, 
desenvolver, controlar e fiscalizar o mercado de valores mobiliários do país. Suas principais funções são de: 
assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados de bolsa e de balcão; proteger os titulares de valores 
mobiliários; evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação no mercado; assegurar o acesso do público a 
informações sobre valores mobiliários negociados e sobre as companhias que os tenham emitido; assegurar a 
observância de práticas comerciais eqüitativas no mercado de valores mobiliários; estimular a formação de 
poupança e sua aplicação em valores mobiliários; promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular do 
mercado de ações e estimular as aplicações  ermanentes em ações do capital social das companhias abertas. 
 
OPERADORES DO SISTEMA 
Compostos pelas instituições que de uma forma direta ou indireta atuam na troca de recursos entre poupadores e 
tomadores. Fazem parte desta categoria: 
 



 

  Bolsas de mercadorias e futuros: 
Associações privadas civis, com objetivo de efetuar o registro, a compensação e a liquidação, física e financeira, 
das operações realizadas em pregão ou em sistema eletrônico. Para tanto, devem desenvolver, organizar e 
operacionalizar um mercado de derivativos livre e transparente, que proporcione aos agentes econômicos a 
oportunidade de efetuarem operações de hedging (proteção) ante flutuações de preço de commodities 
agropecuárias, índices, taxas de juro, moedas e metais, bem como de todo e qualquer instrumento ou variável 
macroeconômica cuja incerteza de preço no futuro possa influenciar negativamente suas atividades. Possuem 
autonomia financeira, patrimonial e administrativa e são fiscalizadas pela CVM. 
 

  Bolsas de valores: 
Sociedades anônimas ou associações civis, com o objetivo de manter local ou sistema adequado ao encontro de 
seus membros e à realização entre eles de transações de compra e venda de títulos e valores mobiliários, em 
mercado livre e aberto, especialmente organizado e fiscalizado por seus membros e pela CVM. Possuem 
autonomia financeira, patrimonial e administrativa. 
 

  Sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários: 
Constituídas sob a forma de sociedade anônima ou por quotas de responsabilidade limitada. Dentre seus 
objetivos estão: operar em bolsas de valores, subscrever emissões de títulos e valores mobiliários no mercado; 
comprar e vender títulos e valores mobiliários por conta própria e de terceiros; encarregar‐se da administração de 
carteiras e da custódia de títulos e valores mobiliários; exercer funções de agente fiduciário; instituir, organizar e 
administrar fundos e clubes de investimento; emitir certificados de depósito de ações e cédulas pignoratícias de 
debêntures; intermediar operações de câmbio; praticar operações no mercado de câmbio de taxas flutuantes; 
praticar operações de conta margem; realizar operações compromissadas; praticar operações de compra e venda 
de metais preciosos, no mercado físico, por conta própria e de terceiros; operar em bolsas de mercadorias e de 
futuros por conta própria e de terceiros. São supervisionadas pelo Bacen. 
 

  Sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários: 
Constituídas sob a forma de sociedade anônima ou por quotas de responsabilidade limitada, devendo constar na 
sua denominação social a expressão "Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários". Suas principais atividades 
são: intermediar a oferta pública e distribuição de títulos e valores mobiliários no mercado; administrar e 
custodiar as carteiras de títulos e valores mobiliários; instituir, organizar e administrar fundos e clubes de 
investimento; operar no mercado acionário, comprando, vendendo e distribuindo títulos e valores mobiliários, 
inclusive ouro financeiro, por conta de terceiros; fazer a intermediação com as bolsas de valores e de 
mercadorias; efetuar lançamentos públicos de ações; operar no mercado aberto e intermediar operações de 
câmbio. Também são supervisionadas pelo Bacen. 
 

  Sociedades corretoras de câmbio: 
São constituídas sob a forma de sociedade anônima ou por quotas de responsabilidade limitada, devendo constar 
na sua denominação social a expressão "Corretora de Câmbio". Têm por objeto social exclusivo a intermediação 
em operações de câmbio e a prática de operações no mercado de câmbio de taxas flutuantes. São 
supervisionadas pelo Bacen. 
 



 

3.3 A BM&FBOVESPA 
A BM&FBOVESPA é uma companhia de capital brasileiro formada, em 2008, a partir da integração das operações 
da Bolsa de Valores de São Paulo e da Bolsa de Mercadorias & Futuros. Como principal instituição brasileira de 
intermediação para operações do mercado de capitais, a companhia desenvolve, implanta e provê sistemas para 
a negociação de ações, derivativos de ações, títulos de renda fixa, títulos públicos federais, derivativos 
financeiros, moedas à vista e commodities agropecuárias. 
 
Por meio de suas plataformas de negociação, realiza o registro, a compensação e a liquidação de ativos e valores 
mobiliários transacionados e a listagem de ações e de outros ativos, bem como divulga informação de suporte ao 
mercado. A companhia também atua como depositária central dos ativos negociados em seus ambientes, além de 
licenciar softwares e índices. 
 
A bolsa brasileira desempenha também atividades de gerenciamento de riscos das operações realizadas por meio 
de seus sistemas. Para tanto, possui uma robusta estrutura de clearings de ações, derivativos, câmbio e ativos, 
que atua de forma integrada, com o Banco BM&F, de maneira a assegurar o funcionamento eficiente de seus 
mercados e a consolidação adequada das operações. 
 
Única bolsa de valores, mercadorias e futuros em operação no Brasil, a BM&FBOVESPA ainda exerce o papel de 
fomentar o mercado de capitais brasileiro. Para tanto, desenvolve inúmeros programas de educação e 
popularização de seus produtos e serviços. Também gerencia investimentos sociais, com foco no 
desenvolvimento de comunidades que se relacionam com seu universo. 
 
Tendo em vista sua área de atuação, a BM&FBOVESPA está sujeita à regulação e à supervisão da Comissão de 
Valores Mobiliários e do Banco Central do Brasil.  
 

  BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados1: 
É responsável pela fiscalização das operações e das atividades dos participantes do mercado e dos agentes de 
compensação e/ou custódia perante a CBLC, bem como pela administração do Mecanismo de Ressarcimento de 
Prejuízos (MRP). 
 

  Bolsa Brasileira de Mercadorias: 
A Bolsa Brasileira de Mercadorias é uma associação civil sem fins lucrativos que reúne, além da BM&FBOVESPA, as 
bolsas de mercadorias dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Ceará, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul 
e da cidade de Uberlândia (MG). O objetivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias é desenvolver e prover o 
funcionamento de sistemas para negociação de mercadorias, bens, serviços e títulos, nas modalidades a vista, a 
prazo e a termo, viabilizando a formação de grande mercado nacional para commodities agropecuárias, com 
mecanismos modernos de formação de preços e sistema organizado de comercialização. 
 

  Produtos negociados em bolsa 
A BM&FBOVESPA é a instituição que concentra a negociação de valores mobiliários no Brasil. Neste segmento, 
dois tipos de produtos são transacionados em seus sistemas eletrônicos: títulos de renda variável e títulos de 
renda fixa, emitidos por S.A. e/ou fundos de investimento. Dentre os primeiros destacam‐se as ações e seus 



 

derivativos (termo, futuro e opções), warrants, e cotas de fundos imobiliários. Debêntures e títulos securitizados 
encontram‐se listados dentre os produtos de renda fixa. 
 
Em final de setembro de 2005, foram extintos os pregões de viva‐voz na Bovespa, hoje denominada 
BM&FBOVESPA, passando a ser utilizado apenas o sistema eletrônico de negociação. O quadro a seguir sintetiza 
as principais características dos produtos listados para negociação na BM&FBOVESPA – segmento ações e outros 
valores mobiliários. 
 
 

 



 

 



 

 



 

 
COMPANHIA BRASILEIRA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA – CBLC 
Liquida principalmente operações realizadas no âmbito da BM&FBOVESPA e da Soma. No caso da BM&FBOVESPA, 
trata‐se de transações com títulos de renda variável (mercados à vista e de derivativos ‐ opções, termo e futuro) 
e, também, com títulos privados de renda fixa (operações definitivas no mercado à vista). No caso da Soma, que é 
um mercado de balcão organizado pertencente à BM&FBOVESPA, são realizadas operações com títulos de renda 
variável  (mercados à vista e de opções) e com títulos de renda fixa. A BM&FBOVESPA, via sistema CBLC, atua 
também como depositária central de ações e de títulos de dívida corporativa, além de operar programa de 
empréstimo de ações.  
 
Normalmente, a liquidação é feita com compensação multilateral de obrigações, sendo que, em situações 
específicas previstas no regulamento do sistema, pode ser feita em tempo real, operação por operação. No caso 
de compensação multilateral de obrigações, a BM&FBOVESPA atua como contraparte central e assegura a 
liquidação das operações entre os agentes de compensação. Participam do sistema, como agentes de 
compensação, bancos e corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários. 
 
BM&FBOVESPA – CÂMARA DE DERIVATIVOS: 
Liquida as operações com contratos à vista, a termo, de futuros, de opções e de swaps realizadas em bolsa. A 
liquidação é feita com compensação multilateral em D+1, por intermédio do STR, em contas de reservas 
bancárias, e a BM&FBOVESPA atua como contraparte central. São participantes diretos da Câmara de Derivativos 
os membros de compensação, os participantes com liquidação direta (PLD). 
 
Podem atuar como membros de compensação e participantes com liquidação direta bancos e corretoras que 
atendam os requisitos para isso estabelecidos no regulamento do sistema, destacando‐se entre eles a exigência 
de capital mínimo e a necessidade de comprovação de capacidade gerencial, organizacional e operacional. 
 
A câmara registra também operações com derivativos realizadas em mercado de balcão, cuja liquidação pode ou 
não ser garantida conforme opção das partes contratantes. Quando essas operações são garantidas, a câmara 
também atua como contraparte central. Se não garantidas, as operações são liquidadas diretamente entre as 
partes contratantes. 
 
BM&FBOVESPA – CÂMARA DE ATIVOS: 
Opera com a liquidação de operações com títulos públicos federais. Além das operações contratadas no âmbito do 
Sisbex, que é uma plataforma eletrônica de negociação operada pela própria BM&FBOVESPA, a Câmara de Ativos 
pode liquidar também operações do mercado de balcão tradicional, geralmente contratadas por telefone. Em 
todos os casos, a liquidação é feita com compensação multilateral e a entidade atua como contraparte central. 
 
BM&FBOVESPA ‐ CÂMARA DE CÂMBIO: 
Liquida operações interbancárias de câmbio realizadas no mercado de balcão da BM&FBOVESPA. No ambiente da 
Câmara de Câmbio, são atualmente aceitas apenas operações que envolvem o dólar americano e a liquidação é 
geralmente feita em D+2. As obrigações são compensadas através do modelo de entrega contra entrega e a 
BM&FBOVESPA atua como contraparte central. 



 

 
O sistema observa o princípio do "pagamento contra pagamento" (a entrega da moeda nacional e a entrega da 
moeda estrangeira são mutuamente condicionadas), sendo que, para isso, a BM&FBOVESPA monitora e coordena 
o processo de liquidação nas pontas em moeda nacional e em moeda estrangeira. Podem participar da câmara, 
sujeitos à avaliação dela, os bancos autorizados a operar no mercado de câmbio e instituições autorizadas a 
intermediar operações de câmbio. 
 
CETIP S.A. ‐ BALCÃO ORGANIZADO DE ATIVOS E DERIVATIVOS: 
É depositária principalmente de títulos de renda fixa privados, títulos públicos estaduais e municipais e títulos 
representativos de dívidas de responsabilidade do Tesouro Nacional, de que são exemplos os relacionados com 
empresas estatais extintas, com o Fundo de Compensação de Variação Salarial ‐ FCVS, com o Programa de 
Garantia da Atividade Agropecuária ‐ Proagro e com a dívida agrária (TDA). 
Na qualidade de depositária, a entidade processa a emissão, o resgate e a custódia dos títulos, bem como, 
quando é o caso, o pagamento dos juros e demais eventos a eles relacionados. 
 
Com poucas exceções, os títulos são emitidos escrituralmente, isto é, existem apenas sob a forma de registros 
eletrônicos (os títulos emitidos em papel são fisicamente custodiados por bancos autorizados). 
 
As operações de compra e venda são realizadas no mercado de balcão, incluindo aquelas processadas por 
intermédio do CetipNet (sistema eletrônico de negociação). As operações no mercado primário, envolvendo 
títulos registrados na Cetip, são geralmente liquidadas com compensação multilateral de obrigações (a Cetip não 
atua como contraparte central). 
 
Compensação bilateral é utilizada na liquidação das operações com derivativos e liquidação bruta em tempo real, 
nas operações com títulos negociados no mercado secundário. 
 
Podem participar da Cetip bancos comerciais, bancos múltiplos, caixas econômicas, bancos de investimento, 
bancos de desenvolvimento, sociedades corretoras de valores, sociedades distribuidoras de valores, sociedades 
corretoras de mercadorias e de contratos futuros, empresas de leasing, companhias de seguro, bolsas de valores, 
bolsas de mercadorias e futuros, investidores institucionais, pessoas jurídicas não financeiras, incluindo fundos 
de investimento e sociedades de previdência privada, investidores estrangeiros, além de outras instituições 
também autorizadas a operar nos mercados financeiro e de capitais. Os participantes não‐titulares de conta de 
reservas bancárias liquidam suas obrigações por intermédio de instituições que são titulares de contas dessa 
espécie. 
 
SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA – SELIC: 
É o depositário central dos títulos emitidos pelo Tesouro Nacional e pelo Bacen e nessa condição processa, 
relativamente a esses títulos, a emissão, o resgate, o pagamento dos juros e a custódia. O sistema processa 
também a liquidação das operações definitivas e compromissadas registradas em seu ambiente. 
 
Participam do sistema, na qualidade de titular de conta de custódia, além do Tesouro Nacional e do Banco Central 
do Brasil, bancos comerciais, bancos múltiplos, bancos de investimento, caixas econômicas, distribuidoras e 



 

corretoras de títulos e valores mobiliários, entidades operadoras de serviços de compensação e de liquidação, 
fundos de investimento e diversas outras instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. 
 
São considerados liquidantes, respondendo diretamente pela liquidação financeira de operações, além do Banco 
Central do Brasil, os participantes titulares de conta de reservas bancárias, incluindo‐se nessa situação, 
obrigatoriamente, os bancos comerciais, os bancos múltiplos com carteira comercial e as caixas econômicas, e, 
opcionalmente, os bancos de investimento. Os não‐liquidantes liquidam suas operações por intermédio de 
participantes liquidantes, conforme acordo entre as partes, e operam dentro de limites fixados por eles. 
 
Cada participante não‐liquidante pode utilizar os serviços de mais de um participante liquidante, exceto no caso 
de operações específicas, previstas no regulamento do sistema, tais  
como pagamento de juros e resgate de títulos, que são obrigatoriamente liquidadas por intermédio de um 
liquidante‐padrão previamente indicado pelo participante não‐liquidante. É um sistema de liquidação em tempo 
real, onde a liquidação de operações é sempre condicionada à disponibilidade do título negociado na conta de 
custódia do vendedor e à disponibilidade de recursos por parte do comprador. 
 
3.5 BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS – BSM 
Criada em 2007, a BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados ‐ BSM atua na fiscalização do mercado de valores 
mobiliários. A BSM foi desenhada à luz dos melhores padrões internacionais de supervisão e fiscalização privada 
dos mercados de bolsa; e dos marcos de excelência regulatória pública dos mercados de valores mobiliários, 
mundialmente reconhecidos. Aliás, já a partir de sua constituição, a BSM sempre esteve perfeitamente adequada 
aos princípios e às regras da Instrução CVM nº 461/07, que disciplina os mercados regulamentados de valores 
mobiliários. 
 
Desta maneira, a BSM sempre atuou como órgão auxiliar da CVM no que concerne à regulação dos mercados da 
bolsa, contando com pessoal qualificado a supervisionar os mercados. Hoje a BSM, o que faz, então, é a 
autorregulação de todos os mercados da BM&FBOVESPA. Na verdade, a Instrução CVM nº 461/07 determina que a 
BM&FBOVESPA deve estabelecer mecanismos e procedimentos eficazes para que a BSM fiscalize a observância de 
suas regras e normas de conduta, bem como da regulamentação vigente, de maneira a identificar violações, 
condições anormais de negociação ou comportamentos suscetíveis de por em risco a regularidade de 
funcionamento, a transparência e a credibilidade do mercado. 
 
Assim, a eficiência da autorregulação praticada pela BSM é exigida pela Instrução, possibilitada pela Bolsa e, 
certamente, desejada pelo mercado. Um dos múltiplos instrumentos que permitem que a BSM possa cumprir suas 
funções de autorregulação é a administração do Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos ‐ MRP, igualmente 
instituído por aquela Instrução, em substituição ao antigo Fundo de Garantia da Bovespa e à similar provisão 
financeira da BM&F. 
 
O MRP é um mecanismo constituído para o exclusivo benefício dos investidores. Administrado pela BSM, trata‐se 
de um ágil meio de cobertura dos prejuízos sofridos por investidores em razão de ações ou omissões dos 
intermediários. Porque os investidores que se sentirem prejudicados só o que têm a fazer é reclamar à BSM, 



 

justificadamente, o ressarcimento de seus prejuízos pelo MRP. Se os investidores tiverem razão, serão 
imediatamente indenizados. 
 
Caso sejam identificados indícios de irregularidades graves em quaisquer atividades de supervisão, é proposta a 
instauração de processo administrativo para apurar as infrações e, se necessário, aplicar medidas disciplinares. 
 
 Como medidas disciplinares, a BSM pode aplicar as seguintes penalidades: 

  Advertência; 
  Multa; 
  Suspensão (até 90 dias); 
  Inabilitação temporária (até 10 anos); 

 
 

 
A SLW AGRADECE A LEITURA. 
 
PARA UMA MELHOR ORIENTAÇÃO DAS DECISÕES DE INVESTIMENTO SUGERIMOS A LEITURA DOS DEMAIS GUIAS. 

 
 

 


