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RESUMO 
 

 

 

 

 

O objetivo deste trabalho é avaliar a importância das alterações na legislação de 

fundos de investimento, no período compreendido entre os anos de 2004 e final de 

2010, para o crescimento da indústria de fundos. Preliminarmente, são analisadas 

as mudanças ocorridas na legislação no período, seus impactos na indústria de 

fundos e a interferência das mudanças da legislação nas crises ocorridas durante o 

período apresentado no escopo do trabalho, estabelecendo uma comparação entre 

a evolução dos fundos de investimento no período regido sob as regras 

estabelecidas anteriormente pelo Banco Central do Brasil em relação ao período 

referente às novas regras estabelecidas pela CVM. Ao longo do trabalho, realiza-se 

a comparação do volume da indústria de fundos da época com os números 

apresentados ao final do ano de 2010, estabelecendo-se como parâmetro de 

comparação a evolução do Produto Interno Bruto (PIB), e o processo da evolução da 

bancarização no mesmo período.  O trabalho tem o objetivo de avaliar se as regras 

mais rígidas editadas pela CVM contribuíram, ou não, para o crescimento da 

indústria por meio de análises qualitativas. As pesquisas bibliográficas 

fundamentam-se por meio de estudos das literaturas que tratam do tema, com base 

em periódicos encontrados nas páginas oficiais da internet, notícias da imprensa 

especializada e outros. 

 
Palavras-chave: Fundos de Investimento. Legislação de fundos. Instrução CVM 

409/04. Evolução da Indústria de Fundos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

 

 

 

The objective of this research is to analyze the importance of the changes in the 

legislation of investment funds from 2004 until 2010, concerning the growth of the 

fund industry. Firstly, it will be analyzed the changes in the legislation during the 

period mentioned, their impact on the fund industry and the influence of the 

legislation changes in the crises occurred during the period presented in the scope of 

the work, establishing a comparison between the evolution of investment funds in the 

period ruled by CENTRAL BANK OF BRAZIL and  the time that CVM has established 

new rules. Throughout the research, it will be implemented a comparison between 

the previous volume of the fund industry at the end of 2010, establishing as a 

benchmark the evolution of Gross Domestic Product (GDP) and the banking 

evolution in the same period.  The objective of this work is to evaluate if the stricter 

rules issued by CVM contributed or not to the industry's growth, using qualitative and 

quantitative analysis. The bibliography is based on literary research concerning the 

theme, articles found in official web pages, news from specialized press and others. 

 

 

Keywords: Investment funds. Legislation of investment funds.  CVM Instruction 

409/04. Evolution of the funds industry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

 

Entre as leis que tiveram maior importância para o mercado de capitais, 

podem-se citar: a Lei nº 4.595/64, denominada lei da reforma bancária, que 

reformulou todo o sistema nacional de intermediação financeira e criou o Conselho 

Monetário Nacional e o Banco Central, e, principalmente, a Lei nº 4.728, de 

14.04.65, primeira Lei de Mercado de Capitais, que disciplinou esse mercado e 

estabeleceu medidas para seu desenvolvimento. A introdução das leis apresentadas 

resultou em diversas modificações, entre elas, a criação dos Bancos de 

Investimento, a quem foi atribuída a principal tarefa de desenvolver a indústria de 

fundos de investimento1. 

Para regulamentar e fiscalizar o mercado de valores mobiliários, as Bolsas de 

Valores, os intermediários financeiros e as companhias de capital aberto, funções 

hoje exercidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), foi criada uma diretoria 

no Banco Central - Diretoria de Mercado de Capitais. No mesmo período, foram 

introduzidos incentivos para a aplicação no mercado acionário, dentre os quais, os 

Fundos 157, criados pelo Decreto Lei nº 157, de 10.02.1967.  

Estes fundos eram uma opção para os contribuintes que consistia em utilizar 

parte do imposto devido, quando da Declaração do Imposto de Renda, para 

aquisição de quotas de fundos de ações de companhias abertas administrados por 

instituições financeiras de livre escolha do aplicador. 

Desde a implantação do Plano Real, em 1994, os fundos de investimento 

brasileiros vêm crescendo bastante na economia brasileira. Nesse período, iniciou-

se, mesmo com a eleição de um novo Presidente, um processo de estabilização 

econômica e de controle inflacionário no país. O cenário de estabilidade econômica 

propiciou novas alternativas aos investidores, que passaram a direcionar seus 

recursos, para investimentos mais diversificados, buscando aplicações adequadas 

                                                           
1<http://www.porlaldoinvestidor.gov.br/Menu_Academico/O_Mercado_de_valores_mobiliarios_brasilei
ro/ Historia_Mercado-Capitais.html> 

http://www.portaldoinvestidor.gov.br/menu/Menu_Academico/O_Mercado_de_valores_mobiliarios_brasileiro/Historia_Mercado-Capitais.html


 

às suas expectativas de risco/retorno e não só em razão da proteção contra perdas 

inflacionárias. 

A partir desse período, a indústria de fundos de investimento iniciou um 

processo de crescimento se tornando uma excelente opção para os investidores, já 

que permitiram uma visão real de seus ganhos, contribuindo, dessa forma, para um 

aumento na demanda por fundos. Isso se tornou perceptível não só em razão do 

volume crescente de recursos sob sua administração, mas também pelo expressivo 

número de profissionais e instituições gestoras de recursos que iniciaram suas 

atividades no setor. (CVM, 2009) 

Nesse período, surgiram novos instrumentos financeiros, que passaram a ser 

permitidos pela nova legislação dentro de limites por ela estabelecidos e, com isso, 

pôde-se perceber um aumento dos gestores independentes. Segundo informações 

da Revista Capital Aberto (2004), no período de 2003 a 2004, houve um aumento de 

65% de empresas de Gestores Independentes no Brasil.  

Esse crescimento obrigou os órgãos reguladores e autorreguladores a 

exigirem dos administradores e gestores de fundos de investimento padronização 

das informações divulgadas acerca dos fundos de investimento e dos 

administradores de recursos, para possibilitar aos investidores melhores condições 

de escolha de fundos e instituições gestoras. Com isso, possibilitaria aos 

investidores maior transparência para tomar decisões e obterem melhores condições 

para o acompanhamento de suas estratégias de atuação. 

O desempenho satisfatório da economia brasileira, nos últimos anos, aliado 

às boas condições dos mercados internacionais, possibilitou ao Brasil uma maior 

visibilidade perante os investidores internacionais que, em busca de mercados com 

maior potencial de retorno, optaram por investimentos em ativos brasileiros, 

principalmente com o direcionamento de seus recursos para aplicações em fundos 

de investimento. De acordo com dados extraídos da Associação Brasileira das 

Entidades de Mercado Financeiro e de Capitais (ANBIMA), em 2004, 2.981 fundos 

de investimento eram administrados pelos administradores de recursos de terceiros 

da indústria, totalizando R$ 540 bilhões de patrimônio líquido.  

Mesmo com o crescimento bastante expressivo da indústria de fundos no 

Brasil, nesse período, a relação estabelecida com o PIB era de 42,0%, o que não é 

muito, comparado à gigantesca indústria de fundos de investimento dos Estados 

Unidos, cujo patrimônio se aproximava dos 70% do PIB. Pode-se observar que, 



 

mantidas as condições favoráveis do mercado e consolidada a estabilidade 

econômica, há um significativo potencial de crescimento para a indústria de fundos 

de investimento. Esta indústria deu um grande salto, que pode ser observado pela 

variação de crescimento no número de fundos no período compreendido entre 1994 

até 2004. Nesse período, na indústria de fundos, em 1994, um PL de 

aproximadamente 46 bilhões chegava a atingir, em 2004, aproximadamente 700 

bilhões. (ANBID; BACEN).  

Segundo Arraes e Oliveira (2007), não há dúvida de que a estabilidade 

monetária foi o grande propulsor da indústria nesses últimos 10 anos, porque 

propiciou novas perspectivas de investimento para os brasileiros que sempre foram 

vistos como conservadores e com uma preferência muito acentuada por cadernetas 

de poupança. Na época dos juros altos, os investidores direcionavam suas opções 

de investimento para as aplicações no curto prazo, com a rentabilidade nominal, e 

se esqueciam de descontar a taxa de inflação desses investimentos. Viviam uma 

ilusão financeira que era alimentada por percentuais muito altos. 

Até o final de 2004, os fundos de investimento de renda fixa eram regulados 

pelo Banco Central do Brasil, por meio da Circular BACEN 2616, de 18 de setembro 

de 1995, e os fundos de ações, pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pela 

Instrução CVM 302/99, pois, a CVM editou, em agosto de 2004, a Instrução nº 409 

(ICVM 409), que disciplina a constituição, administração, funcionamento e 

divulgação de informações dos fundos de investimento. A instrução veio para 

flexibilizar as diversas regras aplicáveis aos fundos de investimento, bem como 

assegurar ao investidor maior transparência quanto à avaliação do grau de risco e 

potencial de retorno do investimento efetuado, estabelecendo, assim, um marco 

regulatório que visa à ampliação do mercado de fundos de investimento. 

Nesse período, a indústria de fundos de investimento exercia um 

importantíssimo papel como financiadora da dívida pública interna.  De acordo com 

estudos realizados por Arraes e Oliveira, em 2007, cerca de 80% dos recursos dos 

fundos eram destinados à compra de títulos públicos. Isto é importante devido à 

capacidade que os fundos de investimento possuem, atuando em forma de 

condomínio, de aumentar sua capacidade de financiamento das contas públicas, 

sobretudo, nos períodos de maior desequilíbrio macroeconômico. Momento esse 

que a relação risco/retorno estava bastante favorável aos títulos públicos, dado que 



 

a Necessidade de Financiamento do Setor Público (NFSP) estava crescendo muito, 

o que ocorria em razão da condução da política macroeconômica.  

Nesse cenário, ocorreram alterações significativas na legislação dos fundos 

de investimento. Algumas, com o objetivo de dar mais transparência para os 

investidores, e outras, possibilitando aos gestores utilizarem novas modalidades de 

ativos e de estruturas de investimentos para as carteiras dos fundos de 

investimento.  

 

 

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA  

 

 

Diante das alterações ocorridas na legislação dos fundos de investimento, 

alguns questionamentos são sugeridos:  

 

a) A nova instrução da CVM foi realmente um ponto crucial para o 

crescimento da indústria de fundos de investimento ou houve redução na 

demanda desses fundos por parte dos investidores?  

 

b) Como a indústria de fundos de investimento brasileira reagiu à crise 

internacional ocorrida no ano de 2008 e à turbulência no período? A nova 

legislação contribuiu para que a procura por fundos de investimento, pelos 

investidores, fosse mantida? 

 

c) O processo de bancarização contribuiu para o crescimento da indústria de 

fundos de investimento? 

 

 

1.3 OBJETIVO   

 

 

O objetivo deste trabalho é avaliar se as alterações ocorridas na legislação de 

fundos de investimento, a partir de 2004, contribuíram para o crescimento da 

indústria de fundos de investimento. Preliminarmente, são analisadas as mudanças 



 

ocorridas na legislação, no período compreendido entre os anos de 2004 até 2010, 

bem como a importância da nova legislação para a sobrevivência dos fundos e a 

manutenção da atratividade nas crises ocorridas durante o período apresentado no 

escopo do trabalho. 

 

 

1.4 DELIMITAÇÕES 

 

 

Neste estudo, observa-se o total Patrimônio Líquido (PL) dos fundos de 

investimentos da Indústria de Fundos regulados pela Instrução CVM 409/04 e suas 

alterações posteriores, no final dos anos de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 

2010. Após o levantamento destes dados, realizou-se uma comparação entre o total 

do PL apresentado no ano de 2004 e o total do PL da Indústria de fundos 

apresentado no encerramento do ano de 2010. 

Para servir de parâmetro de comparação, aplica-se, no mesmo período de 

observação utilizado para os números da indústria de fundos, a evolução do Produto 

Interno Bruto (PIB) brasileiro, que é um dos indicadores mais utilizados na 

macroeconomia para mensurar a atividade econômica de uma região, ou seja, o 

crescimento do país, e, também, os números referentes ao processo de 

bancarização, na mesma época. 

Foi necessária uma comparação entre as exigências da Circular do Banco 

Central do Brasil (BACEN) nº 2616 e a Instrução CVM 409/04, da Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM), atual legislação dos fundos de investimento para 

identificação das mudanças ocorridas na legislação, bem como de algumas leis e 

Instruções normativas da Receita Federal do Brasil que contribuíram para as 

alterações ocorridas no período. 

As pesquisas bibliográficas foram realizadas por meio de estudos das 

literaturas que tratam do tema e com base em periódicos, páginas especializadas da 

rede mundial de computadores, notícias da imprensa especializada e outros. Para 

este estudo, realizou-se uma pesquisa quantitativa, por meio da análise dos 

números da indústria de fundos, disponibilizados pela Associação Brasileira das 

Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), estabelecendo uma 

comparação com a evolução do Produto Interno Bruto (PIB), no mesmo período; e 



 

outra qualitativa, que permitiu avaliar o comportamento da indústria de fundos, antes 

e depois do ano de 2004, bem como o processo de bancarização no período de 

2004 à 2010. 

A comparação entre a evolução da indústria de fundos e a evolução do PIB foi 

realizada ano a ano, para evitar distorções em seus parâmetros, uma vez que os 

valores foram extraídos em valores correntes. 

O período delimitado neste estudo apresenta mudanças significativas na 

legislação dos fundos de investimento, tanto no que diz respeito às regras da CVM, 

quanto às alterações promovidas pela Secretaria da Receita Federal na 

autorregulação. Também compreende a crise internacional ocorrida durante o ano 

de 2008, que teve forte abalo no mundo. 

 

 

1.5 JUSTIFICATIVA E IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 

 

Sem dúvida, os fundos de investimento possuem um papel cada vez mais 

importante na economia do país. Eles servem de veículo de alavancagem e de 

crescimento do país em razão do grande volume de recursos envolvidos, o que 

possibilita, aos investidores, terem acesso a algumas operações de mercado que, 

em geral, não teriam normalmente, tanto pelo custo quanto pela falta de 

conhecimento de alguns instrumentos financeiros. 

Esta pesquisa é importante em razão de: (a) contribuir para a avaliação da 

relevância que a legislação tem para a indústria de fundos de Investimento; (b) 

ampliar a discussão do tema para administradores, gestores, investidores e demais 

interessados pelo assunto de forma didática, com metodologias estatísticas para 

análise acerca do crescimento da indústria de fundos de investimento; (c) evidenciar 

o crescimento da indústria de fundos de investimentos que tem crescido fortemente 

no mercado brasileiro.  

Nas últimas duas décadas, a economia mundial apresentou taxas de 

crescimento significativas, com volatilidade elevada. Segundo Martins de Faria 

(2008), no Brasil, desde a implantação do Plano Real, verificou-se relevante melhora 

do cenário macroeconômico e na estabilidade política, o que aumentou o volume de 

recursos destinados aos mercados financeiros e de capitais internos. Para Alves 



 

Júnior (2003), a indústria de fundos de investimento, em 1994, antes do Plano Real, 

detinha aproximadamente R$ 107 bilhões. No final de 1994, o patrimônio dos fundos 

alcançou R$175 bilhões (ANBIMA, mar. 2010). Com a reforma da indústria de 

fundos, em 1995, associada à queda da inflação, os investidores se sentiram 

estimulados a adquirir títulos com perfil de prazo mais longo, favorecendo a indústria 

em questão, melhorando o perfil da dívida pública mobiliária brasileira.  

Nesse mesmo período, a redução das taxas de juros, juntamente com a 

estabilização econômica, atraiu recursos para investimentos de maior risco, como 

ações. Mesmo assim, as taxas de juros reais do Brasil ainda figuravam entre as 

maiores do planeta, limitando a atratividade para a bolsa e fundos de ações, mas 

mesmo assim estimulando, de forma significativa, o crescimento da indústria de 

fundo de investimento no Brasil. Os investimentos em fundos de renda fixa, que 

possuíam uma boa liquidez, atraíam bastante os investidores, em razão de herança 

da memória inflacionária. Com isto, o saldo de recursos geridos por fundos de 

investimento, no início do plano real (1994), era algo em torno de R$ 200 bilhões, 

alcançando R$ 1.458 trilhões, no final de 2009, conforme demonstrado no gráfico a 

seguir, chegando a R$ 1.700 trilhões em dezembro de 2010. 
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           Figura 01 - Evolução Patrimonial da Indústria de Fundos no Brasil 
           Fonte: ANBIMA (2010) 

 



 

1.6 ESTRUTURAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

 

A presente dissertação é composta por 4 capítulos, para embasamento do 

tema, como segue: 

O primeiro capítulo apresenta a introdução composta por toda a parte de 

estruturação do trabalho. Nela, apresentam-se a contextualização do tema, 

formulação da situação-problema, objetivos, delimitações, justificativas e importância 

do estudo, questão e hipóteses, e estruturação da dissertação.  

No capítulo 2, contempla-se a revisão da Literatura, com referenciais que 

abordam a revisão bibliográfica sobre alguns atores no sistema financeiro e acerca 

da legislação de fundos de investimento. 

No capítulo 3, discorre-se acerca da metodologia detalhada da pesquisa, com 

a apresentação das fontes de dados, delineamento da pesquisa, representação 

amostral, descrição da análise exploratória, considerando as alterações ocorridas na 

legislação de fundos de investimento e a alocação de ativos financeiros. Delineia-se, 

também, a metodologia da pesquisa para o levantamento do material bibliográfico. 

Por fim, no capítulo 4, são apresentadas as conclusões do estudo.  



 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Neste capítulo, apresenta-se a fundamentação teórica desta pesquisa, com 

as definições importantes sobre o tema e os dados relevantes para o 

desenvolvimento da análise, os conceitos e princípios, assim como as descrições 

das principais alterações na legislação de fundos de investimento ocorridas. 

 

 

2.1 DEFINIÇÕES 

 

 

2.1.1 Conselho Monetário Nacional (CMN) 

 

 

Oliveira e Pacheco, 2005, em seu livro “Mercado Financeiro Objetivo e 

profissional”, definem o CMN como o órgão deliberativo máximo do Sistema 

Financeiro Nacional, responsável pelas diretrizes das políticas monetária, cambial e 

creditícia, com o objetivo de incentivar o progresso econômico e social do país. É 

composto pelo Ministro da Fazenda, pelo Ministro do Planejamento e pelo 

Presidente do Banco Central do Brasil. 

Os objetivos estão bem definidos no artigo 3º da Lei nº 4.595, de 31 de 

dezembro de 1964, conforme a seguir (OLIVEIRA; PACHECO, 2005). 

Destacam-se como suas principais competências: 

 

 fixar diretrizes e normas da política cambial; 

 disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações 

creditícias em todas as suas formas; 

 limitar as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de 

remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros, inclusive 

os prestados pelo Banco Central do Brasil, assegurando taxas favorecidas 

aos financiamentos a que se destinem a promover; 

 expedir normas gerais de contabilidade e estatística a serem observadas 

pelas instituições financeiras; 



 

 determinar o recebimento do compulsório;  

 estabelecer normas a serem observadas pelo Banco Central do Brasil em 

suas transações com títulos públicos; 

 baixar normas que regulem as operações de câmbio, inclusive swaps, 

fixando limites, taxas e condições; 

 regular a constituição, o funcionamento e a fiscalização de todas as 

instituições financeiras que operam no país.  

     (OLIVEIRA; PACHECO, 2005) 

 

 

2.1.2 Banco Central do Brasil (BACEN) 

 

 

O Banco Central do Brasil é o órgão responsável pela execução das 

resoluções do Conselho Monetário Nacional. Possui grande variedade de 

atribuições, além de ser a instituição mais atuante de todo o Sistema Financeiro. 

Suas principais responsabilidades são: 

 

 atuar como banco do Tesouro Nacional; 

 regular e fiscalizar o mercado financeiro e seus agentes, aplicando as 

penalidades quando necessárias; 

 conceder autorização para instalação, funcionamento, transferência de 

sede, fusão, incorporação e quaisquer modificações na estrutura das 

instituições financeiras do País; 

 exercer o controle do crédito sob todas as suas formas; 

 gerir a dívida pública de emissão do Tesouro Nacional; 

 executar a politica monetária, incluindo as operações de mercado aberto, 

redesconto, recolhimento compulsório e depósito voluntário das 

instituições financeiras, atuando como o banco dos bancos dos bancos; 

 executar a política cambial; 

 gerir as reservas internacionais e de ouro do País; 

 representar o governo brasileiro junto às instituições financeiras 

estrangeiras e internacionais; 



 

 negociar a dívida externa 

(OLIVEIRA; PACHECO, 2005) 

 

 

2.1.3 Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

 

 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é uma autarquia federal, ligada ao 

Ministério da Fazenda, que foi criada em 1976, pela Lei 6385, com a missão de 

regular, fiscalizar e promover o desenvolvimento do mercado de valores mobiliários, 

bem como proteger os investidores. Com sede na cidade do Rio de Janeiro, é 

administrada por um Presidente e quatro Diretores nomeados pelo Presidente da 

República. O Presidente e a Diretoria constituem o Colegiado, que define políticas e 

estabelece práticas que devem ser implantadas e desenvolvidas pelo corpo de 

Superintendentes, a instância executiva da CVM. 

Dentre as atribuições da CVM, estão as autorizações, registros e supervisão 

das operações com valores mobiliários e quaisquer títulos ou contratos de 

investimento coletivo ofertados publicamente, entre os quais se incluem as quotas 

de fundos de investimento financeiro, fundos de aplicação em quotas de fundos de 

investimento e fundos de investimento no exterior. 

As funções da Comissão de Valores Mobiliários têm o objetivo de2: 

 

 assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados de bolsa e de 

balcão;  

 proteger os titulares de valores mobiliários contra emissões irregulares e 

atos ilegais de administradores e acionistas controladores de companhias 

ou de administradores de carteira de valores mobiliários;  

 evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação destinadas a criar 

condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários 

negociados no mercado; assegurar o acesso do público a informações 

sobre valores mobiliários negociados e as companhias que os tenham 

emitido;  

                                                           
2 Fonte: <http://www.cvm.gov.br/port/protinv/caderno1(new).asp)>. 

 

http://www.cvm.gov.br/port/protinv/caderno1(new).asp)


 

 assegurar a observância de práticas comerciais equitativas 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 permanentes em ações do capital 

social das companhias abertas. 

 

 

2.1.4 Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 

Capitais (ANBIMA) 

 

 

A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais 

(ANBIMA) é a representante dos bancos comerciais e múltiplos, bancos de 

investimento, administradores de carteiras, corretoras e distribuidoras de valores 

mobiliários e outras instituições com atuação nos mercados financeiro e de capitais. 

A entidade é resultado da fusão entre a Associação Nacional dos Bancos de 

Investimento (ANBID) e a Associação Nacional das Instituições do Mercado 

Financeiro (ANDIMA). Atua representando, promovendo as atividades de Regulação 

e Melhores Práticas, elaborando e supervisionando o cumprimento de Códigos de 

Regulação, bem como o papel de produtora e provedora de informações, dados, 

estatísticas, estudos e pesquisas para os mercados financeiro e de capitais. 

Também tem o papel de investir na educação e certificação dos profissionais de 

mercado. 

A Associação assumiu quatro compromissos com o objetivo de fortalecer as 

instituições e o mercado: o de representar os interesses dos Associados e articular 

demandas que estejam de acordo com as necessidades dos segmentos em que 

eles atuam; o de autorregular as atividades de seus Associados que, 

Voluntariamente, criam códigos e aderem a eles, comprometendo-se a seguir as 

melhores práticas de negócios; o de contribuir para a qualificação de profissionais 

que atuam no mercado e dos investidores brasileiros; e o de prover informações 

sobre os mercados que representa. 

Segundo Uszko (2010), visando a deixar o mercado mais transparente, a 

ANBIMA criou um código de regulação e melhores práticas para os fundos de 



 

investimento que não sobrepõem à legislação em vigor. Seus principais objetivos 

são: a criação de um mercado com concorrência leal; padronização dos 

procedimentos, de forma a proteger os investidores; maior qualidade e 

disponibilidade de informações sobre fundos de investimento; elevação dos padrões 

fiduciários e a promoção das melhores práticas do mercado. Esse código é utilizado 

por todos os associados da ANBIMA e por instituições que desejarem seguir a 

norma.  

Com as mudanças ocorridas na legislação dos fundos de investimento, a 

associação percebeu a necessidade de realizar uma revisão completa do texto do 

código de regulação e melhores práticas que, desde seu lançamento, em 2000, não 

era reformulado. Um dos destaques da revisão foi a determinação da 

obrigatoriedade de que todo gestor que possuir ações de uma empresa em carteira 

participe ou envie representantes para as assembleias das companhias.  Além 

disso, os fundos passaram a adotar, de acordo com o novo código, uma política 

especifica de exercício de direito de voto. (ANBIMA). 

Tais medidas visam a dar mais governança e transparência ao setor de 

fundos. Sobre a distribuição de fundos, o novo código de regulação e melhores 

práticas da ANBIMA têm um capitulo especifico que aborda a verificação de 

adequação dos investimentos recomendados, o chamado suitability (dever de 

verificação da adequação dos produtos e serviços ao perfil do cliente). De acordo 

com Gamboa (2010), o futuro da autorregulação do mercado de capitais tem sido 

tema de destaque no mercado financeiro, em razão das muitas mudanças ocorridas, 

tanto na legislação quanto no mercado de capitais, principalmente no que se refere à 

possibilidade de interagir com o órgão regulador, a CVM. 

Para Yazbek (2008 apud GAMBOA, 2010), a autorregulação se caracteriza 

por três aspectos: o primeiro destacado é o de que a autorregulação é a regulação 

“artificial” da atividade econômica, pois, mesmo sendo imposta pelos próprios 

participantes do mercado, ela nasce de uma imposição e não de “forças 

equilibradoras” do mercado. O segundo aspecto reside no fato de a autorregulação 

ser consequência da organização de agentes que tem por objetivo a imposição de 

regras e procedimentos a seus associados, ou seja, “ela não nasce do conjunto de 

operações, mas de uma estrutura que se destaca daquelas operações e dos 

agentes que as realizam e que, sobre ele, deverá atuar”. O terceiro aspecto 



 

destacado pelo autor decorre do “caráter extra estatal” da autorregulação, que é 

desenvolvido por organismos privados.  

Oliveira Filho (2007) corrobora a ideia de Yazbek informando que, apesar de 

serem organizações privadas, as entidades autorreguladoras possuem os mesmo 

princípios que norteiam os reguladores estatais, quais sejam: (i) a preservação da 

integridade do mercado (transparente e eficiente); (ii) redução do risco sistêmico; e 

(iii) proteção aos investidores. 

 

 

2.1.5 Fundos de Investimento 

 

 

A CVM conceitua os fundos de investimento como veículos que possibilitam 

aos investidores que não possuem conhecimento dos instrumentos financeiros, 

acesso a alguns ativos e operações de mercado que, em geral, não teriam se 

fossem investir por conta própria. O alto custo para investir diretamente nesses 

ativos e a insegurança pelo desconhecimento de alguns instrumentos financeiros 

são os principais motivos para que os investidores procurem este veículo. (CVM, 

2009 – Portal do Investidor) 

Emitida pela CVM, em 18 de agosto de 2004, a Instrução CVM nº 409 (ICVM 

409/04), instrução que normatiza os fundos de investimento e disciplina a 

constituição, administração, funcionamento e a divulgação de informações dos 

fundos de investimento, se tornou um marco para a Indústria de Fundos no Brasil. 

Consolida os normativos emitidos pelo Banco Central do Brasil, até então 

aplicáveis aos fundos de renda fixa (i.e. FIF, FAC e FIEX), cuja fiscalização foi 

transferida do BACEN para a CVM em 2001 (os “Fundos Bacen”), e os normativos 

emitidos pela própria CVM, até então aplicáveis aos fundos de investimento em 

títulos e valores mobiliários (os “FITVM”), revogando, portanto, as Instruções CVM 

nºs. 149/91, 171/92, 302/99, 303/99, 304/99, 386/03 e 403/04. 

A Instrução 409 flexibiliza as diversas regras aplicáveis aos fundos de 

investimento, bem como assegura ao investidor maior transparência quanto à 

avaliação do grau de risco e potencial de retorno do investimento efetuado, 



 

estabelecendo, assim, um marco regulatório que visa à ampliação do mercado de 

fundos de investimento3.  

Assaf Neto (2010) define os Fundos de Investimento como um conjunto de 

recursos monetários formado por depósitos de grande número de investidores 

(cotistas), que se destina à aplicação coletiva em carteira de títulos e valores 

mobiliários, e vem se tornando uma importante opção de investimento para os 

investidores. De acordo com as pesquisas dos autores, apresentadas no início deste 

trabalho, esta opção vem se tornando atrativa desde meados dos anos 90. 

Segundo Eduardo (2007), fundo de investimento é uma instituição financeira 

não depositária, ou um intermediador financeiro que, para exercer as suas 

atividades, conta com o suporte de outros agentes, sendo um gestor de risco, pois 

absorve o risco ou repassa. Os benefícios do investimento, através de um fundo, 

são as reduções dos custos transacionais e diminuição da assimetria de informação 

para pequenos investidores e/ou não especialistas em mercado decapitais. 

Além das facilidades e comodidades que os Fundos de Investimento 

representam aos seus investidores na administração profissional de seus recursos, 

sem ter a preocupação com o domínio das técnicas de análise e de informações 

relativas ao mercado de capitais, ao operarem com alto volume de recursos 

provenientes de diversos investidores, os fundos podem ainda obter, em conjunto, 

condições mais favoráveis de negociação do que se cada cotista fosse atuar 

isoladamente no mercado. O montante arrecadado dos investidores, pelos fundos de 

investimento, na forma de condomínio, traz vantagens, sobretudo ao pequeno 

investidor com baixo volume individual de capital disponível para aplicação 

financeira. (CVM, 2009 – Portal do Investidor) 

Os fundos devem ser regidos por um Regulamento e por um Prospecto, 

disponíveis a todos os pretensos investidores ao ingressarem no fundo. Neles, são 

estabelecidas todas as regras para seu funcionamento, bem como outras 

informações relevantes, como tipos de ativos que farão parte de sua carteira, limites 

máximos e mínimos de cada um dos ativos, estratégias de investimento 

selecionadas, risco etc. 

Existe um fórum para que os condôminos possam tomar as decisões que 

envolvem as diretrizes dos Fundos de Investimentos. Estas decisões são tomadas 

                                                           
3 Fonte: <http://jus.com.br/revista/texto/19297/relacao-juridica-entre-fundos-de-investimentos-e-
cotistas>. 

http://jus.com.br/revista/texto/19297/relacao-juridica-entre-fundos-de-investimentos-e-cotistas
http://jus.com.br/revista/texto/19297/relacao-juridica-entre-fundos-de-investimentos-e-cotistas


 

na Assembleia Geral de Cotista, uma das principais obrigações dos cotistas que 

ocorrem anualmente, para aprovação das contas dos Fundos de Investimento. A 

Assembleia, também, delibera sobre política de investimento, alterações no 

regulamento do Fundo, contratação e substituição do Administrador, liquidação do 

Fundo, definição da taxa de administração e etc.  

Para que um fundo de investimento inicie suas atividades, é necessário que o 

fundo seja cadastrado no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, na Secretaria da 

Receita Federal. O funcionamento e o regulamento dos fundos dependem de prévia 

aprovação da CVM, que supervisiona também todo o seu funcionamento. 

A gestão de carteiras de um Fundo de Investimento é exercida por um 

Administrador habilitado para exercer a atividade ou por terceiro por ele contratado. 

Os cotistas do Fundo de Investimento podem, por deliberação em Assembleia Geral 

de Cotistas, eleger seu gestor, caso seja necessário. A responsabilidade do 

Administrador é ampla, cobrindo desde a gestão da carteira de títulos e valores 

mobiliários até a execução das atividades operacionais legais relacionadas com o 

Fundo e seus cotistas. A ICVM 409/04 dispõe, ainda, que o Administrador deve 

manter serviço de atendimento ao cotista do Fundo para esclarecimento de suas 

dúvidas e transmissão das informações solicitadas. 

Segundo Assaf Neto (2010), o Gestor da carteira de um Fundo de 

Investimento tem a responsabilidade por eleger os ativos para composição da 

carteira dos fundos, observando a relação risco-retorno, adequando a estrutura da 

carteira e seu risco à política de investimento definida para o Fundo e decidir sobre 

compras e vendas de ativos no mercado. Tanto os Administradores, quanto os 

Gestores da carteira de títulos e valores mobiliários devem estar credenciados na 

CVM para exercerem suas funções. 

A procura pelos fundos de investimento, por investidores com volume de 

recursos pequeno, foi favorecida em razão dos menores custos que, mesmo 

pagando uma taxa de administração, os custos são distribuídos pelos cotistas que 

fazem parte do condomínio. Além disso, os fundos permitem uma diversificação da 

carteira de investimentos através da aplicação em diferentes ativos, reduzindo o 

risco para o investidor. 

Os Fundos de Investimentos cobram de seus participantes diversos encargos. 

Um deles, a taxa de administração, é cobrado pela instituição financeira a título de 

remuneração dos serviços prestados de administração do fundo e de gestão de 



 

carteira. O percentual dessa taxa é fixado pela própria administradora do Fundo e 

previsto em seu regulamento, sendo cobrada sobre o valor total da aplicação de 

cada cotista, independentemente do resultado auferido. Outro encargo, que pode ser 

cobrado, é a Taxa de Performance, cobrada com base no desempenho apresentado 

pela carteira do Fundo de Investimento em relação a um índice de mercado (índice 

de bolsa, por exemplo). Além das citadas anteriormente, as taxas de ingresso e de 

saída, conforme definido por cada Fundo, também possuem previsão legal e podem 

ser cobradas. 

Para Assaf Neto (2010), a rentabilidade de um Fundo de Investimento 

depende da estratégia adotada por cada gestor. Os Fundos que adotam uma 

administração ativa produzem retornos maiores para os investidores e, 

consequentemente, riscos mais elevados. Já os mais conservadores oferecem 

retornos e riscos menores. Ou seja, quanto maior a possibilidade de retorno de um 

Fundo, maior também será o risco assumido pelo investidor. Fundos que oferecem 

maior segurança a seus participantes costumam apresentar retornos mais reduzido. 

A decisão da relação risco-retorno, mais apropriada é uma decisão do investidor, 

determinada por sua aversão ao risco. 

Os principais riscos presentes no Fundo de Investimento são os riscos de 

crédito, o risco de mercado, o risco de liquidez e o risco sistêmico. O risco de crédito 

está associado à possibilidade de um título integrante da carteira de investimento do 

Fundo não ser pago pela instituição emitente, ou liquidado com atraso. Nesse caso, 

a rentabilidade da carteira reduz-se pela perda de valor sofrida pelo título. O risco de 

mercado vincula-se à possibilidade de variação no valor dos títulos da carteira de 

investimentos do Fundo, sendo determinada por variáveis de mercado, como 

inflação, taxas de juros da economia, variação cambial etc.  

O risco de liquidez reflete as dificuldades que podem ser encontradas para a 

venda de títulos da carteira de investimentos, explicadas por baixa liquidez de 

recursos no mercado e a falta de atratividade na compra dos títulos da carteira de 

investimento, explicadas por baixa liquidez de recursos no mercado ou falta de 

atratividade na compra dos títulos. Risco Sistêmico é determinado pelo 

comportamento da conjuntura, tanto nacional como internacional, que atua sobre as 

taxas de juros do mercado, câmbio e preços em geral. 



 

2.1.6 Cotistas e Cotas de fundos de investimento 

 

 

Ao ingressarem no Fundo de Investimento, o investidor de um Fundo de 

Investimento adquire determinada quantidade de cotas, que corresponde, cada cota, 

a uma fração ideal de seu patrimônio e é determinada pela reação existente entre o 

capital aplicado e o valor do patrimônio do Fundo. O valor da carteira de títulos e 

valores mobiliários de um Fundo de Investimento varia diariamente, motivado pelas 

entradas e saídas de cotistas e comportamento dos valores de seus ativos no 

mercado. O valor de cada cota é divulgado a cada dia e obtido pela relação entre o 

valor do patrimônio líquido do Fundo de seu número de cotas. (ASSAF NETO, 2010) 

Segundo Carvalho (2012), os cotistas são titulares das cotas do fundo que 

correspondem a frações ideais do patrimônio total deste. Já Freitas (2005) adverte 

acerca da preferência por expressar que as cotas dos fundos de investimento são 

valores mobiliários representativos da significação econômica da fração ideal do 

patrimônio comum. Isso pelo fato de o cotista não ter efetivo direito a uma parte ideal 

de cada bem que compõe o patrimônio do fundo, mas tão só à quantidade de moeda 

corrente nacional equivalente àquela parte ideal (FREITAS, 2005, p. 97). 

As cotas devem ser nominativas e escriturais, e devem conferir, regra geral, os 

mesmos direitos e obrigações aos cotistas. Os direitos podem ser de natureza 

política (como por exemplo, participar e votar nas assembleias de cotistas, ter 

acesso a informações) ou patrimonial (direito de participar da distribuição de 

resultados, direito de resgates nos fundos abertos). A titularidade da cota é 

comprovada pela inscrição do nome do titular no registro de cotistas do fundo. 

Visto que o fundo de investimento não possui personalidade jurídica, os 

cotistas são efetivamente os proprietários de todo o patrimônio do fundo, 

respondendo, inclusive, por eventual patrimônio líquido negativo. Nesse sentido, por 

não se tratar de uma relação de natureza creditícia, é válido destacar que os cotistas 

não estarão amparados pelo Fundo Garantidor de Créditos4·. 

 

 

                                                           
4Disponível em: <http:// www.fgc.org>. Acesso em: jun. 2012. 

http://www.fgc.org/


 

2.1.7 Histórico sobre os fundos de investimento 

 

 

Os fundos de investimento existem desde o século XIX no mercado europeu. 

No Brasil, o primeiro fundo foi constituído em 1957. Mas foi nos últimos anos que o 

mercado de fundos cresceu de maneira significativa. Conforme dados da 

Associação Nacional dos Bancos de Investimento (ANBID), o patrimônio líquido total 

dos fundos de investimento somava, em agosto de 2009, R$1,3 trilhão frente a 

R$754 bilhões em 2004. No mesmo período, o PIB brasileiro passou de R$1,9 

trilhão, em 2004, para R$2,9 trilhões ao final de 2008. No primeiro semestre de 

2009, a captação líquida foi de R$62,9 bilhões. (ANBID, 2009) 

 

 

2.1.8 Classes dos Fundos de Investimentos 

 

 

A instrução CVM 409 define sete classes de fundos de investimento: de curto 

prazo; referenciado; de renda fixa; de ações; cambial; da dívida externa; e 

multimercado. É um padrão que permite aos clientes perceber onde estão investindo 

e que tipos de risco estão correndo. A nova regra estabelece a divulgação do 

portfólio (composição) da carteira pela Internet e procedimentos mais transparentes 

para os investidores. 

Com pode ser observado na primeira versão da Instrução, os fundos das 

classes “Referenciado”, “Renda Fixa”, “Cambial”, “Dívida Externa” e “Multimercado” 

podem ser adicionalmente classificados como “Longo Prazo”, quando o prazo médio 

de sua carteira supere 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias e ela seja composta 

por títulos privados ou públicos federais, pré-fixados ou indexados à taxa SELIC ou a 

outra taxa de juros, a índices de preço ou à variação cambial, ou, ainda, por 

operações compromissadas, lastreadas nos títulos públicos federais referidos neste 

parágrafo. 

A classificação em Longo prazo e Curto Prazo também é uma modalidade de 

classificação dada pela CVM, considerando seu patrimônio, ou seja, quando o prazo 

médio de sua carteira for superior aos 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias na 

forma citada acima. 



 

Os fundos de investimento e os fundos de investimento em cotas de fundos 

de investimentos passam a ser classificados de forma a permitir uma melhor 

identificação dos objetivos do fundo, conforme as definições estabelecidas pela 

ANBIMA apresentadas nos quadros a seguir: 



 
 

CLASSES DOS 
FUNDOS 

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA 

 

 

Fundo Curto Prazo 

deverão aplicar seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais 
ou privados pré-fixados ou indexados à taxa SELIC ou a outra taxa de juros, 
ou títulos indexados a índices de preços, com prazo máximo a decorrer de 
375 (trezentos e setenta e cinco) dias, e prazo médio da carteira do fundo 
inferior a 60 (sessenta) dias, sendo permitida a utilização de derivativos 
somente para proteção da carteira e a realização de operações 
compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. 

 

 

 

 

Fundo Referenciado 

deverão identificar em sua denominação o seu indicador de desempenho, 
em função da estrutura dos ativos financeiros integrantes das respectivas 
carteiras, desde que atendidas, cumulativamente, as seguintes condições: I 
– tenham 80% (oitenta por cento), no mínimo, de seu patrimônio líquido 
representado, isolada ou cumulativamente, por: a) títulos de emissão do 
Tesouro Nacional ou do Banco Central do Brasil; b) ativos financeiros de 
renda fixa considerados de baixo risco de crédito pelo administrador e pelo 
gestor; II – estipulem que 95% (noventa e cinco por cento), no mínimo, da 
carteira seja composta por ativos financeiros de forma a acompanhar, direta 
ou indiretamente, a variação do indicador de desempenho (benchmark) 
escolhido; III – restrinjam a respectiva atuação nos mercados de derivativos 
à realização de operações com o objetivo de proteger posições detidas à 
vista, até o limite dessas. 

 

 

Fundo de Renda Fixa 

deverão ter como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa 
de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos. O fundo classificado 
como “Renda Fixa” deverá possuir, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da 
carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, 
ao fator de risco que dá nome à classe. 

 

 

 

 

 

Fundo de Ações 

deverão ter como principal fator de risco a variação de preços de ações 
admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade 
do mercado de balcão organizado.  I – 67% (sessenta e sete por cento), no 
mínimo, de seu patrimônio líquido deverão ser compostos pelos seguintes 
ativos financeiros: a) ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou 
entidade do mercado de balcão organizado; b) bônus ou recibos de 
subscrição e certificados de depósito de ações admitidas à negociação nas 
entidades referidas na alínea “a”; c) cotas de fundos de ações e cotas dos 
fundos de índice de ações negociadas nas entidades referidas na alínea “a”; 
e d) Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e III, de acordo 
com o art. 3º, §1º, incisos II e III da Instrução CVM nº 332, de 04 de abril de 
2000. 

Fundo Cambial deverão ter como principal fator de risco de sua carteira a variação de 
preços de moeda estrangeira, ou a variação do cupom cambial. No mínimo, 
80% (oitenta por cento) da carteira deverá ser composta por ativos 
relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco 
que dá nome à classe. 

 

 

Fundos Dívida Externa 

deverão aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seu patrimônio 
líquido em títulos representativos da dívida externa de responsabilidade da 
União, sendo permitida a aplicação de até 20% (vinte por cento) do 
patrimônio líquido em outros títulos de crédito transacionados no mercado 
internacional. §1º Os títulos representativos da dívida externa de 
responsabilidade da União devem ser mantidos, no exterior, em conta de 
custódia, no Sistema Euroclear ou na LuxClear - Central Securities 
Depositary of Luxembourg (CEDEL). 

 

Fundos Multimercado 

devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de 
risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial 
ou em fatores diferentes das demais classes previstas 

Quadro 01 - Classificação de Fundos de Investimento conforme a Comissão de Valores Mobiliários 
Fonte: ICVM 409/2004 



 

Com o objetivo de dar maior transparência aos investidores, a ANBIMA 

estabeleceu critérios com base nos riscos que os investidores estão sujeitos 

tornando as classificações dos fundos mais restritas. 

 

Categoria ANBID Tipo ANBID Riscos 

Curto Prazo 
Curto Prazo 

DI/SELIC  
Aplicação Automática 

Referenciados 
Referenciado DI 

Indexador de Referência 
Referenciado Outros 

Renda Fixa 

Renda Fixa Juros Mercado Doméstico + Índice de Preços  

Renda Fixa Médio e Alto 
Risco 

Juros Mercado Doméstico + Crédito + Índice de 
Preços  

Renda Fixa com 
Alavancagem 

Juros Mercado Doméstico + Crédito + Índice de 
Preços + Alavancagem 

Multimercados 

Balanceados 

Diversas Classes de Ativos 

Multimercados Sem RV 

Multimercados Com RV 

Multimercados Sem RV Com 
Alavancagem 

Multimercados Com RV Com 
Alavancagem 

Capital Protegido 

Long And Short – Renda 
Variável 

DI/SELIC + Renda Variável 

Investimento no 
Exterior 

Investimento no Exterior Títulos da dívida externa e taxa de câmbio  

IBOVESPA 

Ações IBOVESPA Indexado 
Índice de Referência 

Ações IBOVESPA Ativo 

Ações IBOVESPA Ativo com 
Alavancagem 

Índice de Referência + Alavancagem 

IBX 

Ações IBX Indexado 
Indexador referência 

Ações IBX Ativo  

Ações IBX Ativo Com 
Alavancagem 

Índice de Referência + Alavancagem 

Ações Setoriais 

Ações Setoriais 
Telecomunicações Risco do Setor 

Ações Setoriais Energia 

Ações Outros 

Ações Outros -  

Ações Outros Com 
Alavancagem 

Alavancagem 

Cambial 

Cambial Dólar Sem 
Alavancagem 

Moeda de Referência 
Cambial Euro Sem 

Alavancagem 

Quadro 02 - Classificação de fundos da ANBIMA 
Fonte: Anbima (mar. 2008) 

 



 
 

2.1.9 Principais características da Legislação de Fundos de Investimento 

anterior à alteração, comparadas à Instrução CVM 409/2004 

 

 

2.1.9.1 Resolução/Circular 2616/95 do BACEN e Instrução CMV 302/99 

 

 

A Resolução/Circular 2616/95 do BACEN altera e consolida as disposições 

relativas à constituição e ao funcionamento de fundos de investimento financeiro e 

de fundos de aplicação em quotas de fundos de investimento. A Instrução CVM 

302/99 dispõe sobre a constituição, a administração, o funcionamento e a divulgação 

de informações dos fundos de investimento em títulos e valores mobiliários. 

Para a constituição, realização do registro e funcionamento dos fundos de 

investimento no BACEN, independia de prévia autorização ou registro no Banco 

Central do Brasil, enquanto que, para a constituição dos FITVM, dependia de prévia 

autorização da CVM. Os FITVM que mantivessem patrimônio líquido médio inferior a 

R$100.000,00, pelo período de três meses consecutivos, deveriam ser 

imediatamente liquidados ou incorporados a outro fundo. Os FIF (regulados pelo 

BACEN) não tinham nenhuma exigência de patrimônio líquido mínimo, podendo, 

inclusive, permanecer zerado. 

De acordo com a Resolução 2616 e ICVM 302, a classificação dos fundos e 

suas composições de carteira se davam da seguinte forma: Fundos de Investimento 

Financeiro (FIF), Fundos de Aplicação e Quotas de Fundos de Investimento (FAC) e 

Fundos de Investimento no Exterior (FIEX), que são fundos que têm como objetivo 

investir preponderantemente em títulos representativos da dívida externa de 

responsabilidade da União. No caso dos FIF, as aplicações do fundo deveriam estar 

representadas por ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no 

âmbito do mercado financeiro. 

As aplicações em ações e em cotas de FITVM não podiam exceder 49% do 

patrimônio líquido do fundo. Os FITVM deveriam manter seu patrimônio aplicado de 

acordo com a política de investimento prevista em seu regulamento, ficando 

limitadas, a 49% de seu patrimônio líquido, as aplicações ou operações de renda 

fixa, bem como as aplicações em cotas dos Fundos BACEN. 



 

O conceito de fator de risco não possuía previsão na legislação anterior. A 

Instrução 409 introduziu o conceito de fatores de risco que determinam a 

classificação dos fundos estabelecendo como principal fator de risco de um fundo o 

índice de inflação, a taxa de juros, o índice de ações, ou o preço do ativo cuja 

variação produza, potencialmente, maiores efeitos sobre o valor de mercado da 

carteira do fundo. Os principais fatores de risco da carteira, por sua vez, dependem 

dos ativos que a compõem e estão intimamente relacionados à variação no preço ou 

nas taxas desses mesmos ativos. 

Nos FITVM, o fundo devia se adaptar aos requisitos de diversificação e 

composição de carteira, de acordo com o disposto no seu regulamento, no prazo 

máximo de 60 dias, a contar da data da primeira integralização de cotas, no caso de 

fundos abertos; e da data do encerramento da primeira distribuição de cotas, no 

caso de fundos fechados. Tais fundos não podiam deter mais de 10% de seu 

patrimônio líquido em títulos ou valores mobiliários de emissão do administrador ou 

de empresas ligadas, vedada a aquisição de ações de emissão do administrador. 

Nos FIF, o total de emissão e/ou coobrigação de um mesmo fundo de investimento 

não pode exceder 10% do patrimônio líquido do fundo. 

Na nova regulamentação, os fundos abertos deverão se adaptar aos 

requisitos de diversificação de carteira, no prazo máximo de 60 dias, a contar da 

data da primeira integralização de cotas e os fundos fechados, no prazo máximo de 

180 dias da data de encerramento da distribuição. O percentual máximo de 

participação do fundo em títulos ou valores mobiliários de emissão do administrador, 

do gestor ou de empresas a eles ligadas, é aumentado de 10% para 20% do 

patrimônio líquido do fundo. O regulamento permanece devendo dispor sobre o 

percentual máximo de aplicação em cotas de fundos de investimento administrados 

por seu administrador, gestor ou empresa a eles ligada. 

A aquisição de cotas de outros fundos de investimento pelos fundos de 

investimento regulados pela ICVM 409/04 passa a ser permitida somente nos 

seguintes casos: (a) aquisição de cotas de fundos de investimento regulados pela 

referida Instrução; e (b) aquisição de cotas de fundos de investimento imobiliário, 

fundo de investimento em direitos creditórios e fundos de investimento em cotas de 

fundos de investimento em direitos creditórios, até o limite de 10% de seu patrimônio 

líquido, pelos fundos de investimento e fundos de investimento em cotas, 



 

classificados como “Renda Fixa” e “Multimercado”. Em ambos os casos, deve haver 

previsão expressa no regulamento e no prospecto do fundo. 

Quanto ao descumprimento dos limites de concentração e diversificação de 

carteira, na instrução anterior não havia previsão sobre tolerância de 

desenquadramento, que é o descumprimento dos limites estabelecidos na instrução, 

para concentração e modalidade de ativos. 

O administrador e o gestor passam a não estarem sujeitos às penalidades 

aplicáveis pelo descumprimento dos limites de concentração e diversificação de 

carteira, e concentração de risco, quando o descumprimento for causado por 

desenquadramento passivo, decorrente de fatos exógenos e alheios à sua vontade, 

desde que tal ocorrência não ultrapasse o prazo máximo de 15 dias consecutivos e 

não implique alteração do tratamento tributário conferido ao fundo ou aos cotistas do 

fundo. 

O administrador deve comunicar à CVM, depois de ultrapassado o prazo de 

15 dias, a ocorrência de desenquadramento, com as devidas justificativas, 

informando ainda o reenquadramento da carteira no momento em que ocorrer. 

No que diz respeito aos fundos exclusivos, na legislação anterior, nos FITVM, 

após 90 dias da autorização para funcionamento pela CVM, nenhum cotista podia 

deter mais de 49% das cotas emitidas pelo fundo, salvo no caso de companhias 

seguradoras e sociedades de capitalização e entidades abertas e fechadas de 

previdência complementar. Na nova regra, os investidores qualificados poderão ser 

detentores de 100% das cotas de um fundo. 

A administração dos FIF somente podia ser exercida por banco múltiplo, 

banco comercial, caixa econômica, banco de investimento, sociedade de crédito, 

financiamento e investimento, sociedade corretora de títulos e valores mobiliários ou 

sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários. A administração dos FTVM 

somente podia ser exercida por pessoa jurídica, autorizada pela CVM para o 

exercício profissional de administração de carteira. Com a evolução do mercado de 

capitais, a CVM passou a permitir, como administradores de fundos de investimento, 

as pessoas jurídicas autorizadas pelo referido órgão regulador a realizar exercício 

profissional de administração de carteira. 

O administrador dos FIF e FITVM podia contratar terceiros para auxiliá-lo na 

administração do fundo, sem prejuízo da sua responsabilidade por eventuais danos 

causados aos cotistas em virtude das condutas contrárias à lei, ao regulamento e 



 

aos atos normativos expedidos pela CVM. Atualmente, na ocorrência de eventuais 

prejuízos causados aos cotistas em virtude das condutas contrárias à lei, ao 

regulamento e aos atos normativos expedidos pela CVM, as responsabilidades do 

administrador, do gestor e terceiros contratados para prestação dos serviços de 

gestão, atividades de tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores 

mobiliários, escrituração de cotas e custódia passaram a ser solidárias. Segundo a 

nova instrução, independentemente da responsabilidade solidária nos casos acima, 

o administrador responde por prejuízo decorrente de atos e omissões próprios a que 

der causa, sempre que agir de forma contrária à lei, ao regulamento e aos atos 

normativos expedidos pela CVM. O Administrador de Recursos é o responsável 

pelos fundos que administra perante seu cotistas. Ao fazer uma contratação de um 

prestador de serviços de atividades que ele próprio não exerça, responde 

solidariamente, podendo exercer seu direito de contratante sobre o prestador de 

serviço por ele contratado.  

Houve, também, alteração na classificação dos investidores qualificados 

listados no artigo 99 da Instrução CVM nº 302/99, conforme quadro apresentado a 

seguir: 

Definição de Investidores Qualificados pela 
ICVM 302 

Definição de Investidores Qualificados pela 
ICVM 409 

 
I. instituições financeiras; 
II. companhias seguradoras e sociedades de 
capitalização; 
III. entidades abertas e fechadas de 
previdência privada; 
IV pessoas jurídicas não financeiras com 
patrimônio líquido superior a 
R$5.000.000,00; 
V. investidores individuais que possuam 
carteiras de valores mobiliários e/ou cotas 
de fundos de investimentos de valor superior 
a R$250.000,00; 
VI. Os fundos de investimento de qualquer 
espécie regulados pela CVM que se 
destinem exclusivamente a investidores 
qualificados; e 
VII. pessoas físicas com patrimônio superior 
a R$ 5.000.000,00 comprovados através da 
declaração de bens apresentada por 
ocasião da última declaração de imposto de 
renda. 
 

 
Pessoas físicas e jurídicas que possuírem 
investimentos financeiros em valor superior a 
R$ 300.000,00 e, adicionalmente, atestarem 
por escrito sua condição de investidor 
qualificado mediante termo próprio. 
 
Administradores de carteira e consultores de 
valores mobiliários autorizados pela CVM em 
relação a seus recursos próprios também 
passam a ser considerados investidores 
qualificados. 
 
 

Quadro 03 - Alteração na classificação de investidores qualificados 
Fonte:Autor  



 

Nos FITVM, existia a obrigação de se remeter, mensalmente, apenas à CVM, 

demonstrativos da composição e diversificação da carteira, em até 15 dias após o 

encerramento do mês a que se referirem. O BACEN não fazia exigência para envio 

das carteiras. Com a mudança, todos os fundos passaram a ser obrigados a remeter 

à CVM e disponibilizar a seus cotistas, mensalmente, em até 10 dias após o 

encerramento do mês a que se referirem, a composição de suas respectivas 

carteiras. 

A cobrança de taxa de performance nos fundos de investimento era permitida 

e não havia critérios estabelecidos pela Circular BACEN 2616/95, para sua 

cobrança. Nos FITVM, o regulamento devia dispor sobre os critérios de aferição e 

condições de pagamento da referida taxa, que somente podia ser cobrada nos 

fundos que atendiam cumulativamente às seguintes condições: valor mínimo 

individual da aplicação inicial e de permanência no fundo de R$50.000,00 e valor 

mínimo individual das demais movimentações de R$ 5.000,00. A cobrança da taxa 

de performance devia estar vinculada a um índice de mercado de renda variável 

previamente aprovado pela CVM.  

A cobrança devia ser feita por período, no mínimo, semestral e após a 

dedução de todas as despesas, inclusive da taxa de administração, e o 

provisionamento deveria ser feito, por dia útil, de forma a refletir na cota do fundo o 

efeito dessa provisão. Na nova regulamentação, a cobrança da taxa de performance 

passou a atender aos seguintes critérios: vinculação a um parâmetro de referência 

compatível com a política de investimento do fundo e com os títulos que 

efetivamente a componham e vedação da vinculação da taxa de performance a 

percentuais inferiores a 100% do parâmetro de referência. O período semestral de 

cobrança e as deduções necessárias permaneceram inalterados. Para os 

investidores qualificados, a observância das condições acima referidas para 

cobrança de taxa de performance ficou dispensada. 

Nos FIF, a realização de aplicações nos fundos regulamentados pelo BACEN 

podia ser feita por meio de instituições que estivessem atuando por conta e ordem 

de clientes; mas, para os FITVM, não havia tal previsão. A ICVM 409 possibilita o 

fundo de investimento contratar, por escrito, instituições intermediárias integrantes 

do sistema de distribuição de valores mobiliários para realizar a distribuição de 

cotas, autorizando-as a realizar a subscrição ou a aquisição de cotas do fundo por 



 

conta e ordem de seus respectivos clientes, desde que obedecidos os 

procedimentos nela estabelecidos. 

O Regulamento dos FIF devia conter as condições de resgate de cotas, 

diferentemente dos FITVM, em que o valor da cota utilizado para o resgate devia ser 

aquele apurado no fechamento do dia seguinte ao do recebimento do pedido de 

resgate na sede ou dependências da instituição responsável pelo serviço. 

De acordo com o disposto na ICVM 409/04, o regulamento do fundo deve 

estabelecer o prazo a decorrer entre o pedido de resgate e a data de conversão de 

cotas (a data da apuração do valor da cota para efeito do pagamento do resgate). A 

conversão de cotas dar-se-á pelo valor da cota do dia na data da conversão, 

ressalvadas algumas exceções. O pagamento do resgate deve ser efetuado no 

prazo estabelecido no regulamento, que não pode ser superior a 5 dias úteis, 

contados da data da conversão de cotas, ressalvada a hipótese de fundos 

destinados exclusivamente a investidores qualificados. Em casos excepcionais, o 

administrador poderá declarar o fechamento do fundo para a realização de resgates, 

sendo obrigatória a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar 

sobre as seguintes possibilidades: substituição do administrador, do gestor ou de 

ambos; reabertura ou manutenção do fechamento do fundo para resgate; 

possibilidade do pagamento de resgate em títulos e valores mobiliários; cisão do 

fundo; e liquidação do fundo. 

Verificou-se, em alguns estudos, a análise acerca dos tipos de riscos que os 

mercados estão sujeitos, tais como: riscos de crédito, risco de mercado, o risco de 

liquidez e o risco sistêmico, conforme abordado anteriormente. Antes da nova 

instrução da CVM não havia obrigatoriedade para previsão expressa de política de 

administração de risco. Com o objetivo de tornar mais transparente para os 

investidores, a nova legislação tornou obrigatória a descrição da política de 

administração de risco a que o fundo se encontra sujeito. 

Outra alteração, que deu mais transparência para os investimentos em fundos 

de investimento, foi o procedimento de alteração de regulamento dos fundos. Nos 

FIF, quando havia alteração de regulamento devia ser objeto de comunicação por 

escrito à Delegacia Regional do Banco Central do Brasil a que estiver jurisdicionada 

a instituição administradora, acompanhada dos documentos correspondentes no 

prazo máximo de 5 dias contados de sua ocorrência. Nos FITVM, a alteração do 

regulamento do fundo dependia da aprovação da assembleia geral de cotistas, e as 



 

modificações aprovadas só passavam a vigorar a partir da data de protocolização de 

determinados documentos na CVM. 

Com a nova legislação, a alteração do regulamento passa a ser eficaz a partir 

da data deliberada pela assembleia. Contudo, algumas alterações somente serão 

eficazes, no mínimo, a partir de 30 dias após a comunicação aos cotistas das 

decisões da assembleia, quais sejam: aumento ou alteração do cálculo das taxas de 

administração, de performance, de ingresso ou de saída; alteração da política de 

investimento; mudança nas condições de resgate; e incorporação, cisão ou fusão 

que envolva fundo sob a forma de condomínio fechado ou que acarrete alteração, 

para os cotistas envolvidos, das condições elencadas nos incisos anteriores. O 

administrador deverá encaminhar, através da Internet, no prazo de 15 dias após a 

realização da assembleia, exemplar do regulamento, consolidando as alterações 

efetuadas e prospecto atualizado, se for o caso. Com o objetivo de facilitar os 

procedimentos, o regulamento poderá dispor sobre a possibilidade de as 

deliberações da assembleia serem adotadas mediante processo de consulta formal, 

sem necessidade de reunião dos cotistas. 

 

 Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento 

 

Nos FACs, os recursos dos cotistas deviam ser destinados à aquisição de 

cotas de fundos de investimento financeiro, de fundos de investimento no exterior e 

de fundos de investimento nas modalidades regulamentadas pela Comissão de 

Valores Mobiliários, observada a proporcionalidade mínima de 95% do respectivo 

patrimônio líquido. Suas aplicações em cotas de um mesmo fundo não podiam 

exceder 25% de seu patrimônio líquido, salvo se prevista no regulamento. 

As ações detidas por intermédio de FIF e de fundos de investimento nas 

modalidades regulamentadas pela CVM não podiam exceder 49% de seu patrimônio 

líquido. Os fundos de investimento em cotas de FITVM deviam manter, no mínimo, 

95% de seu patrimônio investido em cotas de FITVM. 

Segundo a ICVM 409/04, o fundo de investimento em cotas de fundos de 

investimento deverá manter, no mínimo, 95% de seu patrimônio investido em cotas 

de fundos de investimento de uma mesma classe, exceto os fundos de investimento 

em cotas classificados como “Multimercado”, que podem investir em cotas de fundos 

de classes distintas. Deverá constar da denominação do fundo a expressão “Fundo 



 

de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento”, acrescida da classe dos 

fundos investidos, de acordo com regulamentação específica. Ficam vedadas as 

aplicações em cotas de fundos com regulamentação própria e as aplicações em 

cotas de fundos que invistam diretamente no fundo investidor. O prospecto e o 

regulamento do fundo de cotas deverão especificar o percentual máximo do 

patrimônio que pode ser aplicado em um só fundo de investimento. 

Uma das mais importantes modalidades operacionais do mercado financeiro é 

a operação compromissada. Na legislação anterior, não havia limite para a 

realização dessas operações, que passaram a ser limitadas na nova instrução. 

Outra evolução na legislação foi a possibilidade de constituição de fundos em 

forma de condomínio fechado, ou seja, com prazo de duração determinado, pois, 

aos Fundos regulados pelo BACEN, somente era permitido que fossem constituídos 

sob a forma de condomínio aberto, ou seja, com prazo de duração indeterminado. 

Todos os fundos poderão ser constituídos sob a forma de condomínio aberto ou 

fechado, passando a ser permitida a amortização de cotas em ambos os casos. Os 

registros de todos os fundos passam a ser feitos, automaticamente, através da 

página da CVM na rede mundial de computadores5, com base no envio dos 

documentos para abertura indicados no regulamento e algumas informações. 

A fim de se evitar que os fundos iniciassem suas atividades com um PL muito 

baixo e uma possível falta de interesse pelos investidores, a CVM passou a cancelar 

o registro do fundo aberto que, após 90 dias do início de atividades, mantivesse, a 

qualquer tempo, patrimônio líquido médio diário inferior a R$300.000,00 pelo período 

de 90 dias consecutivos e não tivesse sido imediatamente liquidado ou incorporado 

a outro fundo. 

 

 

2.1.10 Legislação nova: Características 

 

 

No caso da CVM, tem-se que o tema regulação, apesar de não ser novo, 

tomou novos contornos, sobretudo com a recém-edição da Lei nº 10.303/01 e da Lei 

                                                           
5 Disponível em: <http://www.cvm.gov.br, acessado em 2009> 



 

10.411/02 que, mais do que conferirem à autarquia o status de agência reguladora, 

atribuíram-lhe novas competências. (Artigo CVM) 

Segundo Cardin (2002 apud Arraes e Oliveira, 2007), a percepção dos 

especialistas é de que, além das mudanças na legislação, o próprio mercado – 

administradores e investidores – tende a desenvolver mecanismos mais eficazes de 

gestão, aumentar a transparência nas informações sobre a composição das 

carteiras, suavizar as normas excessivamente restritivas, clarificar a tipificação dos 

riscos e adotar instrumentos de autorregulação. 

Segundo. Arraes e Oliveira (2007), não há dúvida de que a estabilidade 

monetária foi a grande propulsora da indústria nesses últimos 10 anos, porque 

propiciou novas perspectivas de investimento para os brasileiros que sempre foram 

vistos como conservadores e com uma preferência muito acentuada por cadernetas 

de poupança. 

 

 

2.1.11 Tributação 

 

 

As leis 11.033 e 11.053, de dezembro de 2004, alteraram as tributações de 

Imposto de Renda do mercado financeiro e de capitais, para promover um 

alongamento da poupança nacional e da dívida pública. Basicamente, vinculou-se o 

benefício tributário não somente ao prazo de permanência do investidor na 

aplicação, mas também no prazo médio de vencimento dos ativos das carteiras com 

as novas alíquotas e incidências aplicadas. (USZKO, 2008) 

Segundo Xavier (2008), na mesma época em que a CVM alterou a legislação 

dos Fundos de Investimento, a Secretaria da Receita Federal, por meio da Instrução 

Normativa SRF 487, de 30.12.2004, alterou a tributação dos Fundos de 

Investimento, que dispõe sobre Imposto de Renda, onde os fundos são classificados 

como fundos de investimento de longo prazo (carteira de títulos com prazo médio 

superior a 365 dias), de curto prazo (carteira de títulos com prazo médio igual ou 

inferior a 365 dias) e fundos de investimento em ações. 

No caso dos fundos de longo prazo, a alíquota do Imposto de Renda é 

regressiva, de acordo com o prazo de permanência no investimento, conforme 

quadro a seguir: 



 

 
 
Quadro 04 - Alíquota Regressiva de Imposto de Renda – Longo Prazo 

 alíquota        prazo de permanência 

 22,5%        até 180 dias 

 20,0%        entre 181 e 360 dias 

 17,5%        entre 361 e 720 dias 

 15,0%        acima de 720 dias 

Fonte: Autor 

 

A respeito dos fundos de curto prazo, a alíquota do Imposto de Renda 

também é regressiva, de acordo com o prazo de permanência no investimento, 

conforme a seguir: 

 

Quadro 05 - Alíquota Regressiva de Imposto de Renda – Curto Prazo 

alíquota       prazo de permanência 

22,5%        até 180 dias 

20,0%        entre 181 e 360 dias 

Fonte: Autor 

 

O Imposto de Renda é recolhido no último dia útil dos meses de maio e 

novembro e abatido na quantidade de cotas do investimento (sistema conhecido 

como come-cotas), de forma a não prejudicar a rentabilidade do fundo. A alíquota 

incidente é sempre a menor da categoria, sendo ajustada em caso de resgate 

inferior a dois anos nos fundos de longo prazo ou seis meses nos fundos de curto 

prazo (XAVIER, 2008). 

O come-cotas, como é conhecida a antecipação da cobrança de Imposto de 

Renda (IR) sobre os rendimentos dos investimentos realizados nos fundos de 

investimento, nada mais é do que uma antecipação da cobrança de IR sobre os 

rendimentos que os cotistas terão em suas aplicações em fundos de investimentos. 

Na legislação anterior, a cobrança do IR era de 20% sobre os ganhos auferidos para 

os fundos de renda fixa (BACEN), 15% para os fundos de renda variável (CVM) e 

somente era cobrado quando o resgate era efetuado. 

Apesar de o impacto no bolso dos investidores ter sido maior, pois a maioria 

deles procura investir seus recursos em fundos de curto prazo, com maior liquidez, e 



 

esses fundos apresentarem as maiores alíquotas, conforme se pode observar, nas 

tabelas 01 e 02, os investidores não deixaram de investir seus recursos nos fundos 

de investimento.  Aliado a estes pontos, o Tesouro passou a ter uma antecipação da 

receita sobre estes investimentos, em razão das antecipações ocorridas nos meses 

de maio e novembro de cada ano. Isto significa que, mesmo antes de o cotista 

efetuar seus resgates, ele paga o IR, de acordo com as alíquotas estabelecidas pela 

legislação. 

Além da cobrança de IR, também se tem a incidência do Imposto sobre 

Operações Financeiras sobre o rendimento do valor aplicado por prazos inferiores a 

30 dias, obedecendo a uma tabela regressiva, que vai de 96% sobre o valor 

acumulado no primeiro dia até 0% a partir do trigésimo dia. 

No caso dos fundos de investimento em ações, o Imposto de Renda sobre os 

rendimentos auferidos é calculado com base em uma alíquota fixa de 15%, somente 

no resgate de cotas, independentemente do prazo de permanência da aplicação. 

A criação da conta-investimento, em outubro de 2004, possibilitou a isenção 

do tributo da CPMF equivalente a 0,38% do montante movimentado a cada 

aplicação ou reaplicação dos investimentos. O maior objetivo foi estimular a 

competição na indústria. Entretanto, todo o estoque investido antes desse período 

só pode contar com este benefício a partir de outubro de2006, o que não justificou 

uma concorrência entre gestores e produtos de investimento. No decorrer de 2006, 

novas alterações foram introduzidas, como a isenção de Imposto de Renda para 

investidores estrangeiros em títulos públicos e em fundos concentrados neste ativo. 

 

 

2.1.12 Crise de 2008 

 

 

2.1.12.1 Cenário geral 

 

 

Segundo Assaf Neto (2010), a crise econômica mundial se apresentou com 

maior intensidade em meados de 2008, quando atingiu os principais centros 

financeiros internacionais. É considerada uma das mais graves que surgiram. Sua 

origem se deu em virtude da série de eventos que ocorreram com a globalização da 



 

economia, como a desregulação do setor financeiro, redução dos juros, alta liquidez 

dos agentes econômicos, forte aumento da competitividade, entre outros. Fez com 

que os mercados de crédito atuassem abaixo dos padrões normais, gerando riscos à 

manutenção da atividade econômica mundial. 

De acordo com Uszko (2010), o desempenho da atividade econômica mundial 

experimentou duas fases distintas em 2007. No primeiro semestre, foi registrado 

desempenho positivo nas três principais áreas econômicas e na maior parte das 

economias emergentes. Já nos EUA, ocorria a retração do investimento residencial, 

observada desde meados de 2006, que contribuiu para a ocorrência de suave 

desaceleração econômica. 

Foi uma crise econômica global sentida após a crise financeira internacional, 

precipitada pela falência do tradicional banco de investimento estadunidense 

Lehman Brothers, fundado em 1850. Segundo Gamboa (2010), o auge da crise se 

deu em março de 2008, com a quebra do 5º maior banco de investimento 

americano, o “Bear Stearns”. A partir desse momento, o Federal Reserve começa a 

perceber a gravidade do problema, mudando completamente sua conduta em 

relação à crise e assumindo US$ 30 bilhões de créditos do Bear Stearns, evitando 

sua falência e facilitando sua aquisição pelo JP Morgan Chase. Essa atitude do 

Federal Reserve representou uma alteração no marco regulatório do sistema 

financeiro norte-americano, já que o “Bear Stearns” não estava formalmente sob a 

jurisdição do banco central americano, por se tratar de um banco de investimento, e 

não de um banco comercial. 

Assaf Neto (2010) analisou que diversos bancos não suportaram as perdas 

com os títulos e com a inadimplência dos mutuários e apresentaram sérios 

problemas de liquidez. Algumas Instituições Financeiras bastante conhecidas foram 

vendidas com urgência e outras declararam concordata e, em outros casos, o 

Tesouro dos EUA assume o controle de empresas de hipoteca. 

Gamboa (2010) esclarece que, em junho de 2008, começam a aparecer 

rumores que outro banco de investimento, o Lehman Brothers – o 4º maior banco de 

investimento americano – enfrentava dificuldades. Em setembro de 2008, após 

anunciar um prejuízo de US$ 3,9 bilhões no terceiro trimestre de 2008, bem como o 

governo americano negar fornecer apoio financeiro a uma possível operação de 

compra da instituição, o banco Lehman Brothers entra com um pedido de 

concordata na Corte de Falências de Nova York. A decisão das autoridades 



 

americanas de não prover apoio financeiro ao Lehman Brothers agravou 

profundamente a crise, gerando um forte pânico nos mercados globais. 

 No dia que sucede à falência do banco Lehman Brothers, o governo 

americano mudou sua postura. A maior companhia de seguros dos Estados Unidos, 

a American Interegional Group (AIG) recorreu ao Federal Reserve, em função de 

suas necessidades de liquidez, o qual concede empréstimo, tendo em vista as 

implicações sistêmicas que uma possível falência da AIG geraria no sistema 

financeiro norte-americano. Nesse momento, acontecia o efeito dominó. Outras 

grandes instituições financeiras quebraram, no processo também conhecido como 

"crise dos subprimes". 

 Alguns economistas, no entanto, consideram que a crise dos subprimes tem 

sua primeira causa no estouro da "bolha da Internet" (em inglês, dot-com bubble), 

em 2001, quando o índice Nasdaq (que mede a variação de preço das ações de 

empresas de informática e telecomunicações) despencou. 

 Independentemente desse entendimento, a quebra do Lehman Brothers foi 

seguida, logo depois, pela falência técnica da maior empresa seguradora dos 

Estados Unidos da América, a American International Group (AIG). O governo norte-

americano, que se recusara a oferecer garantias para que o banco inglês Barclays 

adquirisse o controle do cambaleante Lehman Brothers, alarmado com o efeito 

sistêmico que a falência dessa tradicional e poderosa instituição financeira - 

abandonada às "soluções de mercado" - provocou nos mercados financeiros 

mundiais, resolveu, em vinte e quatro horas, injetar recursos públicos na AIG para 

salvar suas operações. Mas, em poucas semanas, a crise norte-americana já 

atravessava o Atlântico: a Islândia estatizou o segundo maior banco do país, que 

passava por sérias dificuldades. 

 De acordo com estudos apresentados pela ANBIMA, após se passarem mais 

de dois anos dos eventos que marcaram a crise financeira internacional de 2008, 

diversos diagnósticos foram elaborados no sentido de explicar suas principais 

causas e nortear as mudanças regulatórias e de estrutura, consideradas adequadas 

para evitar novos eventos dessa natureza. Segundo Bratz, como exemplo, com 

relação à legislação brasileira, concluiu-se que esta é bastante rígida a ponto de não 

favorecer que esquemas como o de Madoff ocorram dentro do ambiente regulado. 

Nota-se que os fatos e explicações narrados variam de forma relevante, conforme as 

jurisdições afetadas, certamente pela presença de fatores específicos a cada uma 



 

das economias envolvidas e à sua respectiva inserção internacional. Essas 

diferenças também são relevantes para a avaliação da profundidade e abrangência 

que deverão caracterizar as mudanças regulatórias em curso. 

 

 

2.1.12.2 A crise no Brasil 

 

 

Em razão da considerável flexibilidade demonstrada pela economia brasileira 

em geral e suas instituições financeiras em particular, em meio aos eventos de 2008, 

a ANBIMA julgou oportuna a elaboração de um estudo voltado para o detalhamento 

de algumas dessas distinções. Considerou-se vital a identificação dos fatores – 

históricos, macroeconômicos, regulatórios e, em particular, os de microestrutura –, 

que resultaram, ao longo do tempo, em um arcabouço institucional robusto, e que 

justificaram a especial travessia da crise pelo Brasil.  

Para Assaf Neto (2010), as principais consequências da crise são: 

 

  A falta de crédito: Com a crise internacional, os bancos se tornaram mais 

cautelosos, diminuindo o volume de empréstimo e elevando as taxas de 

juros cobradas. Essa situação pode interferir na capacidade de 

crescimento das empresas brasileiras e, também, nas empresas 

estrangeiras que planejam investir no Brasil; 

  As bolsas sofreram fortes quedas no ano de 2008 e têm elevado bastante 

sua volatilidade; 

  A valorização vertical no dólar americano em relação ao Real brasileiro 

promove um encarreiramento da licitação, podendo alimentar a inflação na 

economia. Por outro lado, a queda do titular. Por outro lado a queda do 

Real diante do dólar traz benefícios aos exportadores, tornando nossos 

produtos mais competitivos em preços. 

 

 

 
 
 
 



 

2.1.13 Informações acerca das alterações da legislação no período 2004 - 2010 

 

Na CVM, 2004 foi o ano de uma transição administrativa que preservou a 

continuidade do trabalho e dos projetos em andamento: treze novas Instruções 

foram aprovadas, com destaque para a nova regulação dos fundos de investimento, 

que uniformizou o tratamento da maior parte dos fundos de investimento brasileiros, 

com forte preocupação no aspecto informacional e de proteção aos cotistas. Outros 

tópicos importantes, cobertos pelas Instruções da CVM, foram as corretoras de 

mercadorias, as debêntures padronizadas, a inclusão das entidades de propósito 

específico nas demonstrações contábeis das companhias abertas e os certificados 

de recebíveis imobiliários. (CVM, 2004) 

O que tornou o ano de 2004 histórico foi a reação positiva do mercado por 

meio de seus próprios mecanismos, com investidores exigindo emissões em alto 

nível de governança, e emissores obtendo, em contrapartida, padrões nunca antes 

experimentados de múltiplos de receita, patrimônio ou lucro. Com ampla liberdade, 

regulação e autorregulação adequadas, e sem incentivos fiscais, o Brasil certamente 

está iniciando a formação de uma geração de investidores que vêm ao mercado com 

suas próprias pernas e mentes, e pelas razões adequadas, sem ilusões ou 

promessas indevidas. Só esta consciência fará destes investidores agentes de longo 

prazo no mercado de capitais. (CVM, 2004) 

As primeiras alterações da ICVM 409/04 ocorreram dez meses após a sua 

edição. Antes de entrar em vigor, a CVM editou as Instruções 411 e 413. As 

alterações foram frutos de discussões com representantes do mercado e tiveram, 

como principal objetivo, a segurança, a transparência para os investidores e alguns 

ajustes para maior amparo jurídico. 

Uma alteração de grande importância ocorreu no artigo 16, que trata de casos 

excepcionais de iliquidez, ou seja, caso o gestor não tenha condições de honrar 

resgates solicitados pelos cotistas, o Administrador deverá realizar uma assembleia 

geral, caso o administrador decida reabrir o fundo antes da data definida inicialmente 

(Instrução CVM 409, alterada pela Instrução CVM 411). 

Na mesma esteira, a CVM alterou a expressão “ativos” para “ativos 

financeiros”, deixando, assim, mais claro para os investidores os procedimentos de 

informações para o órgão fiscalização. Outro ponto alterado foi a necessidade de 

apresentação do administrador e gestor e informações sobre recursos e serviços, 



 

indicação de local para informações aos cotistas sobre exercícios anteriores e, 

também, as regras para contratação de agência classificadora de risco pelos fundos. 

Com a segregação de serviços para maior transparência, a instrução 

apresenta algumas alterações com o objetivo de dar maior segurança jurídica para a 

contratação de terceiros, principalmente no que diz respeito à responsabilidade 

solidária. A instrução procura dar maior clareza nas informações sobre fundos que 

investem em fundos que cobrem taxa de administração. 

Outra mudança ocorrida na legislação foi o ajuste no artigo 92, que trata de 

fundos de longo prazo. Alteração significativa na classificação para os investidores 

no artigo 95, principal fator de risco para os fundos de renda fixa. 

O artigo 112 não permitia FIC investir em FII, mas, com a alteração, passou a 

permitir investimentos em até 10% para os fundos de renda fixa e multimercado. E 

incluiu advertência para uso de derivativos6. Um contrato derivativo não apresenta 

valor próprio, derivando-se do valor de um bem básico (commodities, ações, taxas 

de juros etc.). 

Ainda, antes de a ICVM 409 entrar em vigor, a CVM, por meio da ICVM 413, 

promoveu novas alterações. Uma alteração significativa desta instrução foi a do 

artigo 68, § 3º, que trata do administrador quando da divulgação, a terceiros, de 

informações referentes à composição da carteira. Com o objetivo de transparência e 

de tratamento de equidade, a mesma informação deve ser colocada à disposição 

dos cotistas na mesma periodicidade, ressalvadas as hipóteses de divulgação de 

informações pelo administrador aos prestadores de serviços do fundo, necessárias 

para a execução de suas atividades, bem como aos órgãos reguladores, 

autorreguladores e entidades de classe, quanto aos seus associados, no 

atendimento a solicitações legais, regulamentares e estatutárias por eles 

formuladas7.  

O artigo 96, que trata dos fundos da classe “Dívida Externa” passou a permitir 

a aquisição de títulos públicos federais para utilização como margem de garantia nas 

operações em mercados organizados de derivativos no país e criou dispositivo que 

veda a manutenção ou aplicação no País de recursos captados pelo fundo, exceto 

nos casos do inciso II do § 4º e do inciso III do § 5º do referido artigo. 

                                                           
6 Derivativos são instrumentos financeiros que se originam (dependem) do valor de outro ativo tido 
como ativo referência. 
7 Fonte: http://www.cvm.gov.br – acessado em 2009. 

http://www.cvm.gov.br/


 

Em razão da necessidade de despesas com o registro de documentos em 

cartório, impressão, expedição e publicação de relatórios e informações periódicas, 

a CVM incluiu esse dispositivo. Outra situação trazida pela instrução foi a definição 

de fundos classificados como "Exclusivos", que são aqueles constituídos para 

receber aplicações exclusivamente de um único cotista e somente investidores 

qualificados poderão ser cotistas de fundos exclusivos. 

Na nova versão da instrução, foi criada a classificação de fundos chamados 

“Previdenciários”, que são fundos exclusivos constituídos para receber aplicações 

exclusivamente de Fundos de Investimentos e Fundos de Aposentadoria 

Programada Individual (FAPI), planos de previdência complementar aberta, de 

seguros de vida com cobertura por sobrevivência e de entidades fechadas de 

previdência privada. A nova instrução também manteve, até 31 de janeiro de 2005, a 

possibilidade de administradores e gestores continuarem a realizar as referidas 

atividades 

Em 2007, a CVM promoveu uma significativa alteração na Instrução CVM nº 

409/04 com a publicação da Instrução CVM nº 450, O objetivo das alterações 

implementadas pela CVM foi preparar a regulamentação da indústria de fundos de 

investimento brasileira para um cenário de menor rentabilidade para os títulos 

públicos, que é um dos principais ativos dos fundos brasileiros de renda fixa. Como 

a cultura do investidor brasileiro sempre foi a de rentabilidades altas para 

investimentos com baixo risco de crédito e pouca volatilidade, a diferença entre as 

carteiras dos fundos de investimento, notadamente de varejo diminui, assim como as 

diferenças de rentabilidade, diminuindo a percepção do investidor para uma tomada 

de uma decisão de investimento. (CVM, 2007) 

Com a perspectiva de remunerações menores apresentadas pelos títulos 

públicos, a previsão era de uma migração de investidores para fundos de renda 

variável, e com maior rentabilidade e, consequentemente com maior risco, o que 

ocasionou um crescimento do número dos fundos classificados como Ações e 

Multimercado.  

As alterações procedidas foram: a) para melhorar as informações aos 

investidores sobre os ativos e riscos das carteiras dos fundos estabelecendo 

critérios que possibilitem aos investidores os investimentos que mais se adequem ao 

seu perfil de maior ou menor risco; b) para criar regras visando possibilitar aos 

gestores buscar maior competitividade e maior rentabilidade para os fundos por eles 



 

geridos; e para criação de medidas para que gestores, administradores e 

distribuidores de fundos obedeçam as normas de verificação do perfil de risco dos 

investidores dos fundos. 

As modificações trouxeram reformulação dos limites por emissor 

estabelecendo a definição de conceitos, termos e regras a serem observadas para o 

cálculo dos limites estabelecidos na ICVM 409 e a possibilidade de investimentos de 

5% do patrimônio para aplicação em emissores pessoa física ou jurídica de direito 

privado, desde que não sejam companhias abertas ou instituições financeiras. 

(CVM, 2007). Outra alteração que compõe o primeiro conjunto de alterações foi a 

criação dos novos limites por modalidade de ativo financeiro, que passam a ser 

cumulativos aos limites por emissor. As regras de concentração por modalidade de 

ativo passaram a compreender um grupo de ativos que podem ser adquiridos dentro 

de um limite global de 20% do patrimônio e outro cuja aquisição não está sujeita a 

qualquer limite. Para ambas foram estabelecidas regras específicas para cálculo dos 

limites. 

Para dar maior transparência aos investidores de fundos de investimento, a 

nova instrução possibilitou aos fundos investirem em ativos privados em percentual 

superior a 50% de sua carteira desde que os fundos que se utilizassem dessa 

prerrogativa utilizassem em sua denominação, a expressão “Crédito Privado”. Os 

regulamentos, prospectos e material de venda, passaram a conter informações 

sobre o risco de perda substancial em decorrência do não pagamento de ativos e os 

investidores passaram a ter que assinar um termo de ciência dos riscos para fundos 

com essas características.  

Os administradores e gestores passaram a ter maior liberdade em virtude da 

possibilidade da possibilidade de Fundos Multimercado poderem aplicar até 20% de 

seu patrimônio em ativos no exterior, para fundos não destinados a investidores 

qualificados e 10% de seu patrimônio em ativos no exterior para que quaisquer 

outras classes de fundos possam aplicar, desde que atendidas algumas condições. 

A nova regra trouxe uma liberalidade maior para investimentos financeiros de maior 

porte e para os fundos exclusivos, no que se refere a limites de concentração por 

emissor e por modalidade de ativo. Fundos exclusivos e fundos destinados a 

investidores qualificados, cujo regulamento exija investimento mínimo, por investidor, 

de 1 milhão de reais, ficaram dispensados de observar aos limites por emissor e por 

modalidade de ativo sem a necessidade de liquidação financeira obrigatória, ou com 



 

garantia de seguradora ou de instituição financeira. Para possibilitar a aquisição de 

ativos no exterior houve necessidade de ajuste na legislação cambial, pois, na época 

não existia previsão normativa expressa para transferências de recursos ao exterior 

por parte de fundos de investimento, somente para os fundos classificados como 

"Dívida Externa", conforme disposto no art. 1º da Resolução 3.334/2005 (CVM, 

2007). A necessidade de observância dos limites por emissor e por modalidade de 

ativo e a permissão para que sejam adquiridos ativos no exterior acarretaram um 

aumento de responsabilidade para administradores e gestores de fundos por serem 

seus representantes e por tomarem as decisões relativas ao fundo.  

Outra mudança importante trazida pela nova instrução diz respeito ao dever 

do distribuidor de verificação da adequação de determinado investimento ao perfil do 

investidor (suitability). Foi uma medida muito importante para proteger os 

investidores, pois, realizar investimentos de acordo com o perfil de cada investidor 

evita a realização de investimentos inadequados. 

A CVM, sempre com o intuito de aperfeiçoar e melhorar a regras para dar 

maior segurança ao investidor, em junho de 2007, a CVM publicou a instrução 456, 

que promoveu algumas alterações importantes. A nova alteração eliminou a 

necessidade de garantia de liquidação financeira para os ativos adquiridos pelos 

fundos. Tal decisão aumentou a responsabilidade dos administradores, para 

adotarem as providências necessárias para que não houvesse necessidade 

liquidação física dos ativos dos fundos por eles administrados. (CVM, 2007) 

A possibilidade de aquisição de ativos financeiros negociados no exterior, de 

mesma natureza dos ativos negociados no Brasil foi outra inovação trazida pela 

alteração da instrução. Esses ativos devem ser registrados em entidade custodiante, 

devidamente autorizada para o exercício desta atividade em seu país de origem e 

supervisionada por autoridade local reconhecida que tem a função de executar a 

verificação da existência dos ativos.  

A terceira alteração extinguiu a obrigação de consolidação das carteiras dos 

fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, prevista na Instrução 

CVM 409. Antes da alteração, todos os fundos de investimento, inclusive os de 

cotas, estavam sujeitos à obrigação de consolidação, para efeitos de verificação dos 

limites por emissor e por modalidade de ativo, de suas carteiras com a dos fundos 

nos quais investiam seus recursos. Com a alteração apresentada, para os fundos de 

investimento em cotas que apliquem, no mínimo, 50% de seu patrimônio líquido em 



 

cotas de um ou mais fundos de investimento regulados pela Instrução em estudo, os 

fundos investidores passaram a ficar dispensados da obrigação de consolidar suas 

carteiras com fundos que possuam prospecto, que possibilita a visualização das 

carteiras dos fundos investidos e cujas carteiras sejam geridas por terceiros não 

ligados ao administrador ou ao gestor do fundo investidor.8 (CVM, 2007) 

 

 

2.1.14 Influência da alteração da Legislação 

 

 

Como se pode observar, muitas alterações ocorreram na legislação dos 

fundos de investimento influenciando os investidores nas suas tomadas de decisão. 

Com as mudanças ocorridas, percebe-se uma mudança de cultura dos investidores 

no que diz respeito à aquisição de fundos de investimento. Embora ainda haja 

alguma dificuldade por parte dos administradores de fundos de investimentos na 

obtenção de quórum para participação das assembleias gerais ordinárias e 

extraordinárias de cotistas, o número de participantes aumentou consideravelmente 

em relação ao existente antes de nova legislação. Também, as mudanças nas 

regras de divulgação de informações, via rede mundial de computadores, permitiu 

aos investidores atuarem de forma mais participativa junto às instituições 

administradoras e gestoras. 

Outra influência trazida pela nova legislação foi a possibilidade de aquisição 

de novos ativos financeiros pelos fundos com maior transparência. Os investidores, 

que não possuem conhecimento acerca dos instrumentos do mercado financeiro, 

ficaram mais confortáveis para investirem em fundos. 

Paralelamente a isso, a demanda por ativos (títulos de crédito, títulos públicos 

federais, ações e outros) contribuiu, sobremaneira, para o crescimento de empresas, 

que se financiam por meio desses instrumentos, e, também, para o crescimento do 

país, conforme demonstrado no gráfico ilustrativo da evolução do PIB, no Brasil. 

Rodrigues (2005) analisa os fatores de influência recíproca entre os fundos de 

investimento brasileiro e a composição da dívida mobiliária federal interna, 

caracterizando a indústria de fundos como a maior demandante de títulos públicos 

no país. Em seu trabalho, foram utilizados os dados da série histórica da variação 

                                                           
8 Fonte: http://www.cvm.gov.br – acessado em 2009. 

http://www.cvm.gov.br/


 

mensal do estoque, classificado por ativos da dívida interna, no período de 

novembro de 1999 a dezembro de 2004. Fatos relevantes, que influenciaram tanto a 

evolução da dívida mobiliária quanto dos fundos de investimento, são discutidos, tais 

como a crise econômica argentina, os atentados de 11 de setembro em 2001, a 

exigência de marcação a mercado dos ativos e a sucessão presidencial em 2002, e 

apresentados como indícios dos fatores de influência recíproca. Discute-se, também, 

a relação entre os fundos e o mix da dívida quanto à remuneração dos títulos e a 

participação dos papéis pré-fixados, pós-fixados e vinculados aos índices de preços 

no total de títulos negociados.  

A partir desta discussão, o autor conclui que os fundos de investimento, em 

função de sua elevada participação no mercado da dívida, exercem uma influência 

relevante sobre a composição da dívida mobiliária federal, condicionando a 

qualidade de suas emissões. E apresenta, como sugestão para estudos futuros, no 

sentido de testar esta hipótese de influência, a estimação de modelos econométricos 

para as emissões primárias da dívida, com foco na remuneração dos papéis e nos 

prazos de vencimento. 

 

 2.1.15 Produto Interno Bruto – PIB 

 

 

PIB9 é a sigla para Produto Interno Bruto e representa a soma, em valores 

monetários, de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região, 

durante um determinado período. É um dos indicadores mais utilizados na 

macroeconomia, e tem o objetivo principal de mensurar a atividade econômica de 

uma região (quais sejam, países, estados, cidades), durante um período 

determinado (mês, trimestre, ano, etc.). Na contagem do PIB, considera-se apenas 

bens e serviços finais, excluindo da conta todos os bens de consumo intermediários. 

Tem como objetivo principal medir a atividade econômica e o nível de riqueza de 

uma região. Quando há queda de dois trimestres consecutivos no PIB, a indicação é 

a de que a economia está em recessão técnica. Para os economistas, o PIB é um 

bom indicador de crescimento, mas não de desenvolvimento, tendo em vista que 

                                                           
9 https://pt.wikipedia.org/wiki  

http://www.universitario.com.br/noticias/n.php?i=3269 
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não inclui outros dados como: distribuição de renda, investimento em educação, 

entre outros aspectos. Pode ser calculado pela soma das riquezas produzidas 

dentro do país, incluindo nesse cálculo empresas nacionais e estrangeiras 

localizadas em território nacional considerando os resultados da indústria (que 

respondem por 30% do total), serviços (65%) e agropecuária (5%). O Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) passou a adotar uma nova metodologia 

para o cálculo do PIB (Produto Interno Bruto, a economia nacional) que dará mais 

transparência e credibilidade aos números. A mudança se deu na forma de calcular 

o indicador econômico e tem como objetivo atualizar a pesquisa e refletir melhor as 

mudanças na economia. A nova metodologia passa a incluir índices de consumo da 

população e outras informações que não eram consideradas.  

 

 

2.1.16 Bancarização 

 

 

Para auxiliar a análise deste trabalho, destacamos o processo da Bancarização e 

Inclusão Financeira no Brasil no decorrer do período compreendido entre os anos de 

2006 a 2010. Durante esse período a situação da economia brasileira apresentava 

sinais de crescimento e, também, de melhora da distribuição da renda apresentando 

queda nos percentuais de desemprego, diminuição da pobreza e aumento no 

mercado de consumo. A participação dos bancos nesse período foi fundamental 

para que os novos entrantes (aproximadamente 36 milhões) passassem a ter 

acesso aos serviços financeiros e a utilização desses serviços. Com isso, o 

crescimento econômico brasileiro beneficiou a população, estimulando o contingente 

de novos consumidores. De acordo com dados da FEBRABAN vários indicadores de 

acesso e uso dos serviços financeiros mostram o aumento da bancarização. Houve 

um crescimento de 26,6% de relacionamento ativo das pessoas com os bancos, um 

aumento de 20,2% de contas correntes e das transações bancárias de 35,7%. Os 

bancos contribuíram para o bom ambiente econômico, destacando-se o crescimento 

do crédito, ampliação dos canais de acesso e viabilização dos programas sociais, 

estimulado pelas classes C e D. (InfoMoney) 



 

Nesse mesmo período de 2006 a 2010 a taxa de desemprego caiu de 8,4% em 2006 

para 6,2% em 2010, o salário mínimo aumentou de R$350,00 para R$510,00. (fonte: 

IBGE e Ministério do Trabalho) 

 

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO E TIPO DE PESQUISA 

 

 

Tendo em vista os objetivos e as hipóteses propostos na seção 1.3, nesta 

seção apresentamos todas as ações desenvolvidas no processo de verificação de 

informações acerca da indústria de fundos. Esta pesquisa pode ser caracterizada 

como descritiva e quantitativa, pois as informações foram pesquisadas por meio de 

análise do impacto das alterações ocorridas na legislação dos fundos de 

investimento na evolução da indústria, utilizando como parâmetro de referência o 

valor do total do PIB acumulado no último mês de cada ano e estabelecendo uma 

comparação entre o valor total da indústria de fundos de cada ano e a evolução do 

PIB, durante o período de dezembro de 2004 até dezembro de 2010. Com relação 

às informações referentes ao PIB, os dados primários, oriundos do Banco Central do 

Brasil, são ilustrados por meio de séries temporais e tabulados ano a ano. Os 

cálculos foram realizados com base em moedas em valores correntes. 

A metodologia utilizada, para este trabalho, foi a da pesquisa, por meio de 

levantamento de material bibliográfico, com a apresentação das fontes de dados, 

delineamento da pesquisa, representação amostral, descrição da análise 

exploratória, considerando as alterações ocorridas na legislação de fundos de 

investimento e seu impacto na evolução da Indústria. Levou-se em conta a evolução 

do ambiente regulatório para a indústria de fundos no Brasil, a partir da 

regulamentação existente. Da comparação entre a evolução da Indústria de Fundos 

e o PIB, obteve-se uma taxa representada em percentual, conforme apresentado 

nas tabelas e gráficos demonstrativos do item 3.3.1. 

 

 



 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA DA PESQUISA 

 

 

Os dados que permitem avaliar o desenvolvimento do estudo são oriundos da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Associação Brasileira das Entidades dos 

Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), Banco Central do Brasil (BACEN), 

entre outros. 

 

 

3.3 ANÁLISE DESCRITIVA DE DADOS 

 

 

Os administradores de fundos de investimento, no Brasil, fornecem 

informações periódicas à CVM e à ANBIMA. Uma vez por mês, são repassados à 

CVM dados sobre a composição das carteiras de investimentos. Diariamente, 

também são informados: patrimônio líquido, cota, quantidade de cotista, aplicação e 

resgate dos fundos. Estes dados ficam registrados nos sistemas da CVM e ANBIMA 

e oferecidos ao mercado. 

 

3.3.1 Despesas e encargos dos Fundos De Investimento 

 

 

Como já foi citado, os fundos de investimento atuam como uma empresa, 

sendo representados por seus administradores. Possuem despesas e receitas que 

são divulgadas em seus demonstrativos financeiros anuais, disponibilizados aos 

cotistas. Quando os fundos de Investimentos estavam sob as regras do BACEN, as 

despesas dos fundos de investimento eram diferentes em relação às atuais. 

Antes de os fundos de investimento passarem para debaixo do guarda-chuva 

da CVM, tantos os FIF e FIC quanto os FITVM, possuíam despesas diferenciadas. 

Como os Fundos de investimento ações (FITVM) eram fiscalizados pela CVM, 

naquela época, a taxa de fiscalização já era cobrada para estes tipos de fundo. 

Para melhor entendimento, serão demonstradas, a seguir, as tabelas 

contendo os valores aproximados das despesas de cada tipo de fundo, de acordo 



 

com dados apurados pela BBDTVM, administradora e gestora de fundos, em 2004 e 

em 2010. 

Outro ponto interessante a ser abordado é o aumento de custo que a nova 

legislação proporcionou aos fundos de investimento. Antes de 2005, a demanda 

maior era pelos FIF e FAQ. Já a demanda pelos FITVM era menor, em razão dos 

riscos e da cultura de investimentos em fundos de ações. 

Conforme demonstram as tabelas, em 2004, as despesas com os fundos 

fiscalizados pelo BACEN giravam em torno de R$ 20.000,00, ano, para os FIF, e R$ 

8.000,00, ano, para os FIQs. Nesse mesmo período, as despesas com os FITVM 

eram de aproximadamente, R$ 42.000,00 e R$ 36.000,00 para os FIQFITIVM. Essa 

diferença se dava em razão da cobrança da Taxa de Fiscalização que a CVM 

cobrava dos fundos por ela fiscalizados. Essa diferença era de aproximadamente 

90%. 

Em 2010, de acordo com a nova legislação, a CVM passou a cobrar Taxa de 

Fiscalização para todos os fundos, inclusive para aqueles que eram regulados pelo 

BACEN. Com a mudança, as despesas ficaram em torno de R$ 65.000,00 eR$ 

40.000,00. Trata-se de um aumento muito grande, se comparado com os fundos de 

renda fixa. Aproximadamente 27,3%, em relação ao que era cobrado para os fundos 

do BACEN e 14,4%, em relação aos FITVM.  

É sabido que as despesas dos fundos de investimento influenciam 

diretamente na apuração da rentabilidade dos fundos. Mesmo assim, a indústria de 

fundos continuou em plena evolução. 

 Os quadros apresentados no anexo 1 demonstram as despesas consideradas 

encargos dos fundos de investimento de acordo com o artigo 99 da ICVM 409. 

 

3.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Conforme dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento 

(ANBID), o patrimônio líquido total dos fundos de investimento, em 2004, somava 

aproximadamente R$754 bilhões. Em agosto de 2009, R$1,3 trilhão frente a 2004. 

No mesmo período, o PIB brasileiro passou de R$1,9 trilhão em 2004 para R$2,9 

trilhões ao final de 2008. No primeiro semestre de 2009, a captação líquida foi de 

R$62,9 bilhões. A quantidade de fundos disponíveis para os investidores também 



 

aumentou significativamente, passando dos 2.981, em 2004, para 4.664 fundos de 

investimento, em agosto de 2009. 

Como foi observado, o Produto Interno Bruto (PIB) do País tem servido como 

parâmetro de comparação com os números da indústria de fundos, e vem sendo 

utilizado pelo órgão regulador (CVM), pela ANBIMA, entidade autorreguladora dos 

fundos de investimento, bem como pelos acadêmicos em seus artigos e 

dissertações. O PIB representa a soma (em valores monetários) de todos os bens e 

serviços finais produzidos no país, durante um período determinado e, por isso, é 

um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia, com o objetivo de mensurar 

a atividade econômica de uma região. 

Além da comparação entre os números da indústria de fundos de 

investimento e o PIB do período abrangido no escopo do trabalho, foram realizadas 

pesquisas e análises, com a apresentação de gráficos demonstrativos que 

possibilitem uma análise da evolução da indústria de fundos, considerando a 

situação econômica do país, incluindo a crise de 2008, bem como as alterações 

ocorridas na legislação dos fundos que causaram impacto na indústria.  

Com o aumento da procura por esse investimento, em 2009, a quantidade de 

fundos de investimento administrados/geridos pela indústria já chegava a 4.918 

fundos, com R$ 1,4 trilhão em recursos de terceiros administrados. Houve, nesse 

período, um incremento de, aproximadamente, 70% na quantidade de fundos e 

170% em volume de recursos administrados; fato este que configura a conquista de 

espaço significativo nos mercados financeiro e de capitais no Brasil, ratificada pelo 

surgimento da expressão “indústria de fundos de investimento”. Deve-se este fato à 

influência das mudanças da economia nacional, iniciada em 1994, com o Plano 

Real, permitindo a diluição de grande parte das incertezas que o mercado brasileiro 

oferecia aos investidores 

 

                             Quadro 06 - Investimentos 
R$ milhões Valores Correntes 

ANO PL PIB PL/PIB 

2004 629.754 1.941.498 32,44% 

2005 758.816 2.147.239 35,34% 

2006 957.999 2.369.484 40,43% 

2007 1.201.667 2.661.344 45,15% 

2008 1.191.624 3.032.203 39,30% 

2009 1.454.474 3.239.404 44,90% 

2010 1.698.917 3.770.085 45,06% 



 

 Fonte: Autor 

 
                   Gráfico 01 - Evolução de PL e PIB 
                   Fonte: Autor 

 

Em valores absolutos, é incontestável a magnitude do PIB, especialmente o 

incremento a cada ano. A indústria de fundo sentiu muito mais a crise de 2008 do 

que a economia real. 

 

 
                     Gráfico 02 - Evolução da Razão PL/PIB 
                     Fonte: Autor 

 
 

Mas, mesmo assim, a participação do PL teve um acréscimo de cerca de 13 

pp, quando comparado com 2004, com seu ápice em 2007, e encerrou o período 

analisado próximo desse patamar. 



 

 

                                        Quadro 07 - Base 100 referente a 2004 
ANO PL PIB 

2004 100 100 

2005 120 111 

2006 152 122 

2007 191 137 

2008 189 156 

2009 231 167 

2010 270 194 
      Fonte: Autor 

 

 
                 Gráfico 03 - Base 100 (referente a 2004) 

  Fonte: 

 

Neste gráfico, considerando os valores de 2004 para cada variável, percebe-

se a força da indústria de fundos (inclinação). Poder-se-ia dizer que há indícios do 

deslocamento da economia real para financeira No mesmo período ocorreram 

alguns eventos tais como: 

a) a ruptura nos diversos mercados de capitais com crescente aversão ao 

risco; 

b) a quebra da trajetória de crescimento da Indústria de Fundos no Brasil. 

Inovações; e 

c) a) sofisticação de Instrumentos Financeiros 

 

Por não possuirmos dados de pesquisas nos anos de 2004 e 2005, foi 

utilizado o método de interpolação/extrapolação Cubic Spline para a evolução de 



 

fundos de investimento, com o objetivo de gerarmos as mesmas quantidades de 

pontos amostrais para a análise e comparação do desenvolvimento da indústria de 

fundos de investimentos e bancarização no Brasil entre os anos de 2004 e 2010. 

Cubic Spline é uma metodologia de interpolação numérica que representa 

uma forma de interpolação através polinômios de 3° ordem, daí a origem do nome 

Cubic. A utilização da interpolação Cubic Spline em finanças é utilizada pela 

característica de suavizar as intersecções ou, na visão de uma curva de juros, 

suavizar a transição entre um ponto para outro, inclusive. 

Neste método, a trajetória entre cada conjunto de dois pontos é representada 

por um polinômio de ordem 3 e algumas condições de contorno são estabelecidas 

para garantir a suavidade. Sendo assim, cada segmento da curva é definido por: 

  

 

onde uint é uma parametrização dos pontos Dint no tempo dada por:  

  

 

Fonte: http://lab.duxus.com.br/addins/manual/metrixus/index2_2_8.php 

 

 

                   Gráfico 04 - Evolução de PL, PIB e Bancarização 
                   Fonte: Autor 

 



 

No gráfico acima foi observado que no mesmo período houve um crescimento 

no processo de bancarização10 no país em razão do ingresso de novos entrantes 

que, ao atingirem idade com possibilidade de ingressarem no mercado de trabalho 

passam a adquirir renda se tornando correntistas de bancos e, consequentemente 

potenciais investidores do mercado financeiro e de capitais. Neste caso, a evolução 

da bancarização é linear enquanto a evolução de fundos apresenta um crescimento 

exponencial. O fato é que o número de pessoas bancarizadas deve chegar a uma 

estabilização e a evolução de fundos tem, de imediato a evolução do novos 

investidores e a rentabilização da carteira no período analisada.  

 

 

 3.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

 

Com relação às informações referentes ao PIB, os dados primários oriundos 

do BACEN, tabulados ano por ano, devem ser realizados por todo o período 

estudado, em razão da atualização monetária dos valores envolvidos.  A limitação 

decorre da impossibilidade de se realizar os cálculos em periodicidade divergente da 

utilizada no escopo deste trabalho.  

 

 

3.6 ANÁLISE QUALITATIVA DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DO ANEXO 1 

 

 

Como apresentado nos quadros de despesas dos fundos, percebe-se 

claramente o aumento das despesas com a nova legislação. Comparando o impacto 

desse aumento, com o gráfico que aponta a trajetória de crescimento da indústria de 

fundos, verifica-se que este fator não foi preponderante na decisão do investidor na 

aquisição de cotas de fundos de investimento. As informações contidas nos referidos 

quadros servem para demostrar o aumento das despesas que são pagas pelos 

fundos. 

 

                                                           
10 Fonte: http://lab.duxus.com.br/addins/manual/metrixus/index2_2_8.php 



 

  

4 CONCLUSÃO 

 

 

Com a evolução do Mercado de Capitais no Brasil, a globalização e o forte 

fluxo de capital externo, direto e indireto, para o Brasil, houve uma grande 

necessidade de uma revisão no então vigente arcabouço regulatório. Pode-se dizer 

que o marco para essa evolução ocorreu em dezembro de 1976, com a edição das 

Leis 6.385 e 6.404. Foi criada a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 

responsável por regular e fiscalizar, entre outros instrumentos do mercado de 

capitais, os fundos de investimento. Com um cenário de estabilidade econômica, 

que propiciou novas alternativas aos investidores, após a implantação do Plano 

Real, os investidores passaram a direcionar seus recursos para investimentos mais 

diversificados, buscando aplicações adequadas às suas expectativas de 

risco/retorno e não só em razão da proteção contra perdas inflacionárias. 

A partir desse período, a indústria de fundos de investimento iniciou um 

processo de crescimento se tornando uma excelente opção para os investidores. 

Isso se tornou perceptível não só em razão do volume crescente de recursos sob 

sua administração, mas, também, pelo expressivo número de profissionais e 

instituições gestoras de recursos que iniciaram suas atividades no setor. Com a 

crescente evolução da Indústria de Fundos, a CVM, em conjunto com o BACEN, 

realizou uma alteração na legislação dos fundos de investimento brasileiros. As 

atuações da CVM, como órgão regulador, e da ANBIMA, como autorregulador, 

foram fundamentais na permanente fiscalização da exposição a riscos, diminuição 

dos conflitos de interesses e na transparência para os investidores, aumentando a 

perspectiva de crescimento da indústria de fundos brasileira. Adotado como 

parâmetro de comparação em vários trabalhos, o PIB possibilitou acompanhar o 

crescimento da indústria de fundos que acompanhou sua evolução em percentuais 

em torno de 32,44% a 45,06 durante o período de 2004 a 2010.  

Nesse mesmo período, observou-se o acesso de pessoas que ingressaram 

no mercado de trabalho brasileiro e passaram a obter renda, tornando-se potenciais 

investidores de produtos bancários, o que possibilitou, nesse processo de 

bancarização, o acesso a investimentos do tipo fundos de investimento, contribuindo 



 

também, para o crescimento da indústria. Neste caso, a evolução da bancarização é 

linear em comparação como crescimento da indústria de fundos.  

Acompanhando as alterações promovidas para a CVM, foi observado que a 

nova instrução da CVM foi, realmente, um ponto crucial para o crescimento da 

indústria de fundos de investimento. Com base nos estudos apresentados, mesmo 

com o estabelecimento de limites dos ativos de mercado nas carteiras dos fundos, 

maior rigidez na fiscalização e um aumento das despesas a cargo dos fundos de 

investimento, não houve redução na demanda por esses fundos por parte dos 

investidores, considerando o cenário de crescimento do país, verificado na evolução 

do PIB.  

O processo de transparência ao qual a indústria foi submetida, também 

contribuiu, sobremaneira, para a procura desse investimento. No período abrangido 

pelo escopo deste trabalho, ocorreu a crise internacional de 2008. Apesar de as 

expectativas não serem as melhores para o momento, a indústria de fundos de 

investimento brasileira reagiu à referida crise de forma satisfatória, pois, no final de 

2007, o percentual da indústria em relação ao PIB era de 45,15% e, no final do ano 

de 2008, houve uma redução no percentual para 39,30%. Considerando o período 

de turbulência, ocasionado pela crise internacional, a conclusão foi de que, apesar 

de uma retração no crescimento da indústria, a nova legislação contribuiu para que a 

procura por fundos de investimento fosse mantida, em razão da segurança 

apresentada pela estrutura regulatória e pela forte atuação dos órgãos reguladores e 

autorreguladores no mercado. A atuação da CVM e da ANBIMA foram fundamentais 

na permanente fiscalização, redução dos conflitos de interesses e na transparência 

para os investidores, aumentando a perspectiva de crescimento da indústria de 

fundos brasileira. 



 

 

                                                ANEXO 1 

                                      Custos de Fundos de Investimento 
 
 
 
 
 
Tipo: RENDA FIXA - FIF 
Instruções/Normas: Circulares nºs. 2.616, de 18.09.95, 2.654, de 17.01.96 e 3049, de 19.07.2001 
 
 
 

Nos quadros a seguir encontram-se exemplificados os custos, em reais, (R$) para 
abertura dos fundos de investimento e as operações realizadas bem como as 
despesas com encerramento de FIF quando os mesmos eram legislados pelo Banco 
Central do Brasil. Neste período os referidos fundos não pagavam taxas de 
fiscalização. 
 

 
 
 

Nos quadros 9 a 12, a seguir, encontram-se exemplificados os custos, em reais (R$), 
para abertura, operações realizadas e encerramento de FIC quando os mesmos 
eram legislados pelo Banco Central do Brasil. Neste período os referidos fundos não 
pagavam taxas de fiscalização. 
    



 

  
 

 
 
 

 
 

* Jornal do Comércio 
** Depende do espaço ocupado no Jornal 
 



 

 
 

 
 
 
 

                                             Custos de Fundos de Investimento  

 
 
 
 

   

Tipo: RENDA FIXA - FAQ de FI    
Órgão Regulamentador: BACEN 
Instruções/Normas: Circulares nºs. 2.616, de 18.09.95, 
2.654,de 17.01.96 e 3049, de 19.07.2001 
 

   

 
 

   

 

  
 
 
  
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

                                              Custos de Fundos de Investimentos 
 
 
 
 
 
Tipo: RENDA VARIÁVEL - FITVM 
Órgão Regulamentador: CVM 
Instruções/Normas: Instrução CVM 302, de 05.05.1999 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 



 

 
 

 



 

 
 
 
* Valores em reais (R$). calculados com base no PL do último dia do ano anterior (valor máximo R$ 
7.872,65) 
Memória: Valores considerados para postagem: R$ 0,74/ para impressão: R$ 0,09 

 
 
 
 

Custos de Fundos de Investimento  
 
 

  

Tipo: RENDA VARIÁVEL - FIQ de FITVM     

Órgão Regulamentador CVM     

Instruções/Normas: Instrução. CVM 302, de 05.05.1999     
 
 
     

Quadro 20 - FIQ de FITVM - Eventos: Abertura     

Evento: ABERTURA Periodicidade Custo 
Unitário 

 Fundo  
 

Constituição      
 

Registro do regulamento em cartório  1 89,79          
89,79   

TOTAL 
    

              
89,79   

Fonte: Autor 
 
 
   

 

 

 
 
 
 
 
     



 

Quadro 21 - FIQ de FITVM - CVM 302 – 
Eventuais 

Evento: EXTRAORDINÁRIOS ou EVENTUAIS Periodicidade 
Custo 

Unitário 
 Fundo  

 

Alteração de Regulamento      
 

Convocação em jornal (formato padrão) 1 400,00 400,00  

 
Informação ao cotista (por cotista) - carta com AR  5,14 5,14  

 
Informação ao cotista (por cotista) 1 0,74 0,74  

 
Registro em cartório do novo regulamento 1 91,42            

91,42   

SUBTOTAL 
    

         
497,30   

Fonte: Autor 
 
 
 

Quadro 22 - FIQ de FITVM - Eventos: 
Operações     

Eventos: OPERAÇÕES Periodicidade  
Custo 

Unitário 
 Fundo  

 

1. Assembleias Ordinárias (não há para exclusivos)      
 

Convocação (impressão/postagem por cotista) 2 0,74                1,48  
 

2. Informações aos Cotistas      
 

Remessa de extrato mensal (impressão/postagem por 
cotista) 

12 0,74                8,88  

 

Remessa demonstrações financeiras (por cotista) 2 0,74                1,48  
 

3. Informações a Órgãos Reguladores      
 

ANBID - custo bimestral 6 224,03         1.344,18  
 

Taxa de Fiscalização CVM**- custo trimestral (no ano 
de criação do fundo não há cobrança) 

4 7.872,65       31.490,60  

 

4. Controle Contábil      
 

Encadernação de livro contábil 2 21,00             42,00  
 

Emolumentos cartorários p/ registro de livro contábil 2 40,68             81,36  
 

5. Auditoria Independente      
 

Auditoria (média/horas) 35 85,45         2.990,75  
 

SUBTOTAL         35.960,73   

Fonte: Autor     

     



 

 
Quadro 23 - FIQ de FITVM - Eventos: 
Encerramento 

Evento: ENCERRAMENTO 
Periodicidade 

Custo 
Unitário 

 Fundo  
 

Baixa do registro em cartório  1 95,99 95,99  
 

Reconhecimento de firma para baixa do CNPJ junto à 
Receita Federal 

1 3,43 3,43  
 

Encadernação de livro contábil 1 21,00 21,00  
 

Emolumentos cartorários p/ registro de livro contábil 1 40,68 40,68  
 

SUBTOTAL              161,10   

Fonte: Autor     

  TOTAL:   36.708,92   

     

** Os valores são calculados com base no PL do último dia do ano (valor máximo R$ 7.872,65) 

Memória:      

Valores considerados para:. Postagem - R$ 0,74/. Impressão- R$0,09      

 
 
 
 

             Custos de Fundos de Investimento 
 
 

Quadro 24 - FIQ de FITVM - Eventos: 

   

Tipo: FI DE RENDA FIXA E DE AÇÕES     

Órgão Regulamentador: CVM    

 

Eventos: ABERTURA Periodicidade 
Custo 

Unitário  
 Fundo  

Constituição 
      

Registro do regulamento em cartório 1 

          
142,52  

             
142,52  

ANBIMA - taxa de cadastramento do fundo  1 

          
699,00  

             
699,00  

CETIP - taxa de abertura de conta 1 

          
842,31  

             
842,31  

Taxa de registro no SELIC 1 350,00  

             
350,00  

SUBTOTAL 
    

          
2.033,83  

Fonte: Autor 
 
 
 
 
 
    



 

 
Tabela 25 - FI- R. fixa/ações – Extraordinários 

Eventos: EXTRAORDINÁRIOS 
Periodicidade 

Custo 
Unitário 

 Fundo  

Alteração de Regulamento 
  

  
  

Convocação (1a. e 2a.) em jornal (formato padrão)   * 

         
3.159,52  

          
3.159,52  

Alteração do regulamento em cartório 

            
150,86  

             
150,86  

ANBIMA - taxa de alteração de material 

            
350,00  

             
350,00  

Alteração/substituição de material na ANBIMA 

            
350,00  

             
350,00  

SUBTOTAL     
      4.010,38  

Fonte: Autor    

 
 
 
Quadro  26 - FI - R. fixa/ações - Operações    

Eventos: OPERAÇÕES 
Periodicidade 

Custo 
Unitário 

 Fundo  

1. Assembleias Ordinárias (não há para 
exclusivos) 

  
  

  

Convocação via correio (impressão/postagem por 
cotista) 1 

              
1,05  

                 
1,05  

2. Informações aos cotistas       

Remessa de extrato mensal (impressão/postagem 
por cotista) 

12         1,05          12,60  

3. Informações a Órgãos Reguladores   
  

  

ANBIMA - custo bimestral 
6 

De R$ 
45,30 a R$ 

717,60 

             
717,60  

Taxa de Fiscalização CVM - custo trimestral  
4 

De R$ 
600,00 a 

R$ 
10.800,00 

        
10.800,00  

4. Controle de Liquidação e Custódia   
  

  

CETIP - taxa de utilização (valor. mínimo mensal) 12 
          

438,97  
          

5.267,64  

ANDIMA - taxa de manutenção no SELIC (valor 
mínimo mensal) 

12 
          

100,00  
          

1.200,00  

5. Controle Contábil   
  

  

Encadernação de livro contábil 1 
            

30,00  
               

30,00  

Emolumentos cartorários p/ registro de livro 1 
          

142,52  
             

142,52  



 

contábil 

6. Auditoria Independente   
  

  

Auditoria (média/horas) 45 
            

85,00  
          

3.825,00  

7. Publicação das Demonstrações Contábeis 
      

SUBTOTAL     
    21.996,41  

Fonte: Autor 
 
 
 
 

    

Quadro 27 - FI - R. fixa/ações - Enc./Transf.     

Eventos: ENCERRAMENTO / TRANSFERÊNCIA*** 
Periodicidade 

Custo 
Unitário 

 Fundo  

Registro da ata no cartório (2 FOLHAS) 1 

          
142,52  

             
142,52  

Reconhecimento de firma para baixa do CNPJ junto à 
Receita Federal (encerramento) 

1 

              
4,77  

                 
4,77  

Autenticação (encerramento) 1 

              
4,89  

                 
4,89  

Registro do termo de encerramento em cartório 
(encerramento) 

1 

          
139,90  

             
139,90  

Encadernação de livro contábil 1 

            
30,00  

               
30,00  

Emolumentos cartorários p/ registro de livro contábil 1 

          
142,52  

             
142,52  

Auditoria de encerramento/transferência 1 

calcular 
conf. regra 

**** 
  

SUBTOTAL     
         

464,60  

Fonte: Autor 
 

 
 
 
Quadro 28 - FI - R. fixa/ações - Incorp./Cisão   

 

Eventos: INCORPORAÇÃO/CISÃO 
Periodicidade 

Custo 
Unitário 

Fundo 

Auditoria do evento 1 

calcular 
conf. regra 

****   

SUBTOTAL       

TOTAL   28.505,22 

   Fonte: Autor 

 



 

    Fonte: Autor 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Custos de Fundos de Investimento  
 
 
 
 
 

   

Tipo: RENDA FIXA - FIC FI    

Órgão Regulamentador: CVM    

 
 
 
 
 

Quadro  29 - FIC FI- Abertura    

Eventos: ABERTURA 
Periodicidade 

Custo 
 Unitário 

 Fundo  

Constituição      

Registro do regulamento em cartório  1            142,52               
142,52  

CETIP - taxa de abertura de conta 1            842,31               
842,31  

ANBIMA - taxa de cadastramento do fundo  1            699,00  699,00 

 

SUBTOTAL           1.683,83  

Fonte: Autor 
 
 
   

 

Quadro  30 - FIC FI - Extraordinários     

Eventos: EXTRAORDINÁRIOS 
Periodicidade 

Custo  
Unitário 

 Fundo  

Alteração de Regulamento      

Convocação (1a. e 2a.) em jornal (formato 
padrão) 

1         3.159,52            
3.159,52  

ANBIMA - taxa de alteração de material 1            350,00               
350,00  

Alteração de regulamento em cartório 1            142,52               
142,52  

Alteração/substituição de material na 
ANBIMA 

1            350,00               
350,00  

SUBTOTAL           4.002,04  



 

Quadro 31 - FIC FI: Encerramento 

Evento: ENCERRAMENTO 
Periodicidade 

Custo  
Unitário 

 Fundo  

 1  -   -  

Reconhecimento de firma para baixa 
do CNPJ junto à Receita Federal 

1                4,97                   4,97  

Autenticação 1                5,09                   5,09  

Registro do termo de encerramento em 
cartório e Baixa do registro em cartório 

1            142,52               142,52  

Encadernação de livro contábil 1              30,00                 30,00  

Emolumentos cartorários p/ registro de 
livro contábil (ATÉ 2006) 

1              44,00                 44,00  

Emolumentos cartorários p/ registro de 
livro contábil (A PARTIR DE 2007) 

1            142,52               142,52  

Auditoria de encerramento 1     

Confecção de livro contábil 1 30,00                30,00  

SUBTOTAL   369,10 

Fonte: Autor 
 

TOTAL: 20.602,55 
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