
Projeto de lei derruba ações da Cielo

Mudar a indústria de fundos para
elevar a transparência e tornar
mais racional a tomada de risco
pelos investidores, uma vez que
a perspectiva é que os juros
continuem em patamares baixos,
é um processo lento, porém
irreversível na avaliação do
advogado Marcelo Trindade,
ex-presidente da CVM. “Será
menos rápido, mas a
necessidade de diversificar suas
aplicações vai gerar produtos
com mais risco que vai
demandar mais educação. Isso é
irreversível, vai acontecer”,

afirma. Para isso, garante
Trindade, a regulação tem que se
atualizar para evitar que se
aplique uma regra simples num
produto complexo.

O presidente da CVM,
Leonardo Pereira, garantiu na
semana passada que mudar a
regulação do setor está na pauta
da autarquia. “Estamos
trabalhando para isso em
parceria com a Anbima e os
outros membros da indústria.”

Ana Novaes, diretora da
autarquia, diz que a instrução
409, que regula os fundos

multimercados, renda fixa e
de ações, está completando
10 anos e precisa de uma
atualização. “A indústria
mudou muito. A maior parte
dos papéis que estavam
nestes fundos eram
basicamente títulos públicos,
LFTs de um dia e ações. De lá
pra cá, com a queda dos juros
e o desenvolvimento do
mercado de capitais o perfil
dessas carteiras mudou, daí a
necessidade de adaptar a
regulação às mudanças na
realidade”, diz Ana. P. D.

É só ainda um projeto de lei, mas a ideia do senador Aloysio Nunes

Ferreira de limitar a cobrança de taxas por transações com cartão de

débito e diferenciação de preços por meios de pagamento acertou

em cheio as ações da Cielo na Bolsa de Valores. Os papéis da

empresa caíram quase 5% na Bovespa, na sexta-feira, com os

investidores preocupados com possíveis riscos regulatórios. Reuters

Em meio a discussão de como o se-
tor de fundos pode se modernizar
para oferecer maior retorno aos in-
vestidores, além da simplificação
das categorias, uma nova propos-
ta desponta: a distinção de classes
de cotas de um mesmo produto.

Assim como ocorre com os
fundos de recebíveis, os chama-
dos FIDCs, um mesmo veículo te-
ria classificações diferentes de
cotas, de acordo com o risco e pri-
vilégio, para perfis distintos de
investidores. “E também de obri-
gações dos cotistas. Este é o mo-
mento para se repensar também
do ponto de vista de estrutura
institucional”, afirma Otávio Ya-
zbek, diretor da Comissão de Va-
lores Mobiliários (CVM), um dos
defensores dessa proposta.

Nos FIDCs existem classes de
cotas,como sênior (que recebem
antes amortizações e resgates) e
as subordinadas ou juniores (que
recebem depois). Atualmente, à
exceção dessa categoria, investi-
dores que compram cotas de um
fundo detêm direitos iguais do
produto, como um condomínio,
só que os perfis desses investido-
res podem ser bem diferentes.

Segundo Yazbek, essa mudança
poderia trazerumaredução decus-
tos para a indústria, já que elimina-
ria a necessidade de criação de no-
vos fundos. “Mas (a discussão) ain-
da está começando, vamos ver on-
de conseguimos chegar”, afirma.

A distinção de cotas também é
defendida pelo professor de admi-
nistração da ESPM, Adriano Go-
mes. “No entanto, em nada vale-
ria se não qualificar o investidor”,
afirma Gomes, que propõe, como

parte da estratégia de aumentar a
transparência do segmento, classi-
ficar o investidor qualificado não
pelo montante disponível para
aplicar, mas de acordo com seu
perfil de risco e esclarecimento so-
bre os produtos. Atualmente, qual-
quer um com R$ 300 mil para in-
vestir é classificado como qualifi-
cado. “O dinheiro não é necessa-
riamente a explicação”.

O advogado Marcelo Trindade
ex-presidente CVM, que também é
simpáticoàideiadedistinçãodeco-
tas, não tema mesmasimpatia com
a proposta de simplificação das ca-
tegorias e consequente redução do
número de carteiras, outra alterna-

tivaapontadapelosespecialistaspa-
ra aprimorar a indústria de fundos.

“É contraditório do ponto de
vista da transparência porque
quanto mais específica for a cate-
goria mais os investidores vão en-
tender sua política de investimen-
tos”. Ou seja, se reduzir os núme-
ro de fundos, menos a estratégia
de investimento deles ficará clara
para o cliente. “Não gosto muito
da ideia que vamos ter apenas sete
categorias, o que ficaria muito pa-
recido com a (instrução) 409”.

Fábio Colombo, administrador
de investimentos, acredita que a
transparência é também um pon-
to crucial a se considerar nas mu-

danças propostas e cita, como
exemplo, os fundos de renda fixa
que, para serem mais competiti-
vos, acabam aumentando a expo-
sição em títulos de crédito priva-
do, elevando o risco do produto.
“Em algum momento vai ter
inadimplência, o investidor vai
ter perda. É importante que ele en-
tenda isso e a indústria tem a obri-
gação de explicar”, pontua.

AindasegundoYazbek,outrode-
safio é a concentração nas grandes
instituiçõesqueafetaacompetitivi-
dade.“Adistribuiçãoéoutroproble-
ma, temos gestores criando produ-
toselaboradoseamaioriadosdistri-
buidores são os grandes bancos.”
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ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.
Os envelopes nº 01 (documentação de habilitação) e os envelopes nº 02 (projetos
de venda e documentos técnicos) deverão ser entregues até das 09:00 às 17:00
horas do dia 20 de junho de 2013, no Setor de SME/CONAE 151, situado na
Rua: Dr. Diogo de Faria, 1247 - Sala 318 - Vila Clementino - CEP 04037-004 -
São Paulo.
O Edital e seus anexos poderão ser obtidos, até o último dia que anteceder a
abertura, mediante recolhimento de guia de arrecadação, ou mediante a
apresentação de CD gravável no Setor de SME/CONAE 151 e através do sítio
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Regras de fundos em discussão

Mudança no segmento é “irreversível”

MEIOS DE PAGAMENTO
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Dentro da CVM já se discute diferenciação de cotas de classes de um mesmo produto, a exemplo dos FDICs

Atualmente, os
investidores que
compram cotas de um
fundo detêm direitos
iguais ao aplicar no
produto, como um
condomínio, mesmo
que tenham perfis bem
diferentes entre eles
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