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Nome da instituição: Cetip S.A. – Mercados Organizados
Jurisdição de atuação: Brasil
Autoridades reguladoras/supervisoras: Banco Central do Brasil e Comissão de Valores
Mobiliários

Data desta divulgação: 31 de março de 2016
Esse documento está publicado em: www.cetip.com.br/ri
Para mais informações, por favor contate: www.cetip.com.br/Contatos

1. Sumário executivo
Em abril de 2012, o CPSS (Committee on Payment and Settlement Systems) e a IOSCO
(International Organization of Securities Commissions) publicaram conjuntamente o documento
Principals for Financial Market Infraestructures - PFMI (Princípios para Infraestruturas do
Mercado Financeiro), que estabelece novos princípios internacionais para os Sistemas de
Pagamento (Payment Systems - PS) sistemicamente importantes, para as Depositárias
Centrais de Títulos (Central Securities Depositories - CSD), para os Sistemas de Liquidação de
Ativos (Securities Settlement Systems - SSS), para as Contrapartes Centrais (Central
Counterparties - CCP) e para os Repositórios de Transações (Trade Repositories - TR).
Nesse contexto, e de acordo com o Comunicado nº 27.115, de 20/01/2015, do Banco Central
do Brasil, a Cetip está classificada como: (i) Depositária Central de Títulos (Central Securities
Depositories - CSD); (ii) Sistema de Liquidação de Ativos (Securities Settlement Systems SSS); e (iii) Repositórios de Transações (Trade Repositories - TR).
Com a adoção do PFMI pelo Banco Central do Brasil, no monitoramento e na avaliação do
Sistema de Pagamentos Brasileiro, conforme Comunicado 25.164 de 23/01/2014, do qual o
sistema de registro, de compensação, de liquidação e custódia da Cetip é parte integrante,
divulgamos por meio desse “Disclosure Framework” o resumo da autoavaliação perante aos
princípios realizada pela Cetip.

2. Sumário das maiores mudanças desde a última atualização dessa
divulgação
Esta é a primeira divulgação pela Cetip de sua autoavaliação perante os Principals for Financial
Market Infraestructures - PFMI.
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3. Experiência geral da IMF
Descrição geral da IMF e os mercados em que atua
A Cetip S.A. - Mercados Organizados é a maior depositária de títulos privados de renda fixa da
América Latina e a maior câmara de ativos privados do País, desempenhando o papel de
integradora do mercado financeiro, ouvindo e antecipando as suas necessidades. Por meio de
soluções tecnológicas e infraestrutura, proporciona liquidez, segurança e transparência para as
operações financeiras, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do mercado e da
sociedade brasileira.
Por intermédio da Unidade de Títulos e Valores Mobiliários, a companhia é líder no Brasil nas
atividades de registro, custódia e liquidação de ativos privados de renda fixa - como
Certificados de Depósito Bancário (CDB), Depósito Interfinanceiro (DI), Letras Financeiras (LF),
Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Debêntures,
entre outros - e de derivativos de balcão, funcionando como uma solução única e integrada
para estes mercados. Também possui uma plataforma de negociação eletrônica para o
mercado secundário de títulos públicos e privados. Realiza ainda processamento de DOCs,
liquidação de TEDs e boletos bancários.
Com a Unidade de Financiamentos, exerce um papel-chave no mercado brasileiro, oferecendo
um sistema eletrônico integrado privado para inserção, pelos agentes financeiros, de restrições
financeiras relacionadas a operações de financiamentos de veículos, sejam novos ou usados,
com abrangência da totalidade desses registros no Brasil, e a custódia dessas informações.
Desenvolve produtos e serviços que norteiam as principais etapas ligadas ao ciclo de crédito
de veículos. Esses produtos e serviços aceleram a análise e a aprovação do crédito, fazendo
com que o acesso ao financiamento seja mais fácil, ágil e seguro.
A Cetip atua com base em modelo resiliente, diversificado e verticalmente integrado, que
valoriza os fatores eficiência, agilidade e inovação, com o apoio de uma equipe experiente e
elevados padrões de governança. Como companhia de capital aberto desde outubro de 2009,
tem suas ações negociadas na BMF&Bovespa, sob o ticker CTIP3. Por ter ingressado no mais
alto nível de governança corporativa, o Novo Mercado, conta somente com ações ordinárias,
com direito a voto, além de assegurar tag along de 100% (mecanismo que tem como principal
objetivo proteger o acionista minoritário no caso de eventual troca de controle da companhia).
Mais de 15 mil instituições participantes utilizam os serviços da Cetip. Entre elas, fundos de
investimento; bancos comerciais, múltiplos e de investimento; corretoras e distribuidoras;
financeiras, consórcios, empresas de leasing e crédito imobiliário; cooperativas de crédito;
investidores estrangeiros e empresas não financeiras, como fundações, concessionárias de
veículos e seguradoras. Milhões de pessoas físicas são beneficiadas todos os dias por
produtos e serviços prestados pela companhia, como processamento de TEDs e liquidação de
DOCs, bem como registros de CDBs e títulos de renda fixa, e serviço de entrega eletrônica das
informações necessárias para o registro de contratos e anotações dos gravames pelos órgãos
de trânsito.
A empresa privilegia uma administração de caixa prudencial, com baixo risco de execução e
previsibilidade. O monitoramento contínuo das operações permite detectar eventuais sinais de
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não integridade dos negócios e erros de processo. Há vários ciclos diários de liquidação e a
movimentação da custódia é conjugada à disponibilidade das contas de reservas das
instituições financeiras no Banco Central. As operações são processadas sem descontinuidade
no conceito STP - Straight Through Process, o que confere velocidade e precisão aos
negócios.

Organização geral da IMF
Por ser uma sociedade anônima de capital aberto, a instância máxima de decisões envolve a
assembleia de acionistas.
A Assembleia Geral de Acionistas é a instância máxima de decisões da companhia, que tem
sua política de atuação e as diretrizes gerais definidas pelo Conselho de Administração. A
gestão executiva é de responsabilidade da Diretoria-Executiva e o Conselho Fiscal é não
permanente e pode ser constituído por decisão da Assembleia.

Estrutura legal e regulatória
A Cetip atua de acordo com as normas aplicáveis, especialmente do Conselho Monetário
Nacional, da Comissão de Valores Mobiliários e do Banco Central do Brasil. Conta, ainda, com
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uma estrutura independente de Autorregulação, a qual é responsável pela fiscalização e
supervisão das operações cursadas nos mercados organizados administrados pela Cetip, das
pessoas autorizadas a neles
operar , bem como das atividades de organização e
acompanhamento de mercado desenvolvidas pela própria Cetip, monitorando a aderência
desses às leis e às normas vigentes, de maneira a identificar violações, condições anormais
de negociação ou comportamentos suscetíveis de por em risco a regularidade de
funcionamento, a transparência e a credibilidade do mercado, cabendo-lhe, ademais, instaurar,
instruir e conduzir procedimentos administrativos para apurar eventuais infrações às normais
legais e regulamentares aplicáveis, conferindo as penalidades cabíveis quando constatada
violação.
Além disso, a empresa conta com o Código de Conduta do Participante, que estabelece regras
e procedimentos destinados à manutenção de elevados padrões éticos. O documento é
aplicável às instituições participantes e aos seus representantes, que têm acesso aos
mercados organizados, sistemas e serviços.

Projeto de sistema e operações
O modelo de negócio da Cetip está fundamentado nos conceitos de transparência e
segurança. É por isso que a sua política corporativa classifica a informação como seu principal
ativo. Portanto, a segurança da informação é determinante para garantir a confiabilidade dos
serviços prestados e a integridade da própria instituição, de seus participantes e dos mercados
atendidos. As normas e os procedimentos adotados seguem padrões de mercado, entre eles o
COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology), e a empresa é objeto de
auditorias, inclusive de órgãos reguladores, que atestam a existência, a integridade e a
efetividade dos controles internos.
As operações das instituições financeiras são registradas na empresa após verificação dos
itens de segurança, como códigos de acesso, senhas e validade de datas. Com a ação
coordenada entre as funções de custódia, registro e liquidação financeira, a Cetip pode
assegurar aos vendedores que a entrega do objeto vendido será realizada contra o efetivo
pagamento do valor acordado. Da mesma forma, os compradores têm certeza de que o
pagamento somente será processado mediante o recebimento do objeto da operação.
A instituição aplica o conceito da entrega contrapagamento, o chamado DVP – Delivery Versus
Payment. Para isso, as informações do comprador e do vendedor do título são comparadas e,
se houver alguma divergência, o sistema rejeita a operação. A existência de diversos ciclos
diários de liquidação, com finalização em D+0 (no mesmo dia de sua realização), e a
possibilidade de agendamento de operações facilitam a interconexão com mercados situados
em diferentes fusos horários. As operações efetuadas pela Plataforma Eletrônica seguem o
STP, ou seja, são processadas sem a descontinuidade e a reentrada de dados, com a
integração das funções de depósito e de liquidação financeira.
Todo esse processo conta com a proteção de salas de controle que monitoram, em tempo real,
toda a rede de usuários dos sistemas em homologação e produção, desde a abertura até o
encerramento das operações. Essa estrutura permite identificar, automaticamente, as
ocorrências, inclusive nos sistemas operacionais das instituições, antecipando e prevenindo
problemas e adotando uma atitude proativa na busca de soluções.
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O Centro de Processamento de Dados está localizado no Rio de Janeiro e está dividido em
dois sites, denominados site 1 e site 2, que operam de forma intercambiável como site principal
e site secundário. Todas as informações do site principal são instantaneamente replicadas para
o site secundário, o que garante o retorno das operações sem perdas.

4. Resumo descritivo princípio a princípio
Principle 1 - Legal basis
An FMI should have a well-founded, clear, transparent, and enforceable legal basis for each
material aspect of its activities in all relevant jurisdictions.

Resumo descritivo

A Cetip exerce suas atividades unicamente no território brasileiro,
não havendo conflitos de leis entre as jurisdições e sempre de
acordo com as normas, conferindo um elevado grau de certeza em
relação aos aspectos materiais de suas atividades, provendo um
claro e seguro ambiente regulatório para os usuários de seus
Sistemas e Serviços.
O Regulamento e os Manuais de Normas são submetidos à
aprovação dos reguladores e, após a aprovação, a Cetip entende
que estes são claros e compreensíveis.

Principle 2 - Governance
An FMI should have governance arrangements that are clear and transparente, promote the
safety and efficiency of the FMI, and support the stability of the broader financial system,
other relevant public interest considerations, and the objectives of relevant stakeholders.
Os objetivos da Cetip estão claramente definidos em seu Estatuto
Social e em seu Código de Ética. O Estatuto disciplina a forma de
sua administração e assegura a responsabilidade e a prestação de
contas de seus administradores, bem como as funções e
responsabilidades do Conselho de Administração e as regras
relativas ao seu funcionamento e ao de seus comitês de
assessoramento.
Resumo descritivo

Por ser uma sociedade anônima, a Assembleia-Geral de Acionistas
é a instância máxima de decisões da companhia. A política de
atuação e as diretrizes gerais da empresa são de responsabilidade
do Conselho de Administração, cujos membros são eleitos pelos
acionistas. No dia a dia, as atividades são administradas pela
Diretoria Executiva.
Mais informações podem ser obtidas no site www.cetip.com.br/ri,
seção Governança Corporativa.
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Principle 3 - Framework for the comprehensive management of risks
An FMI should have a sound risk-management framework for comprehensively managing
legal, credit, liquidity, operational, and other risks.

Resumo descritivo

A estrutura de gestão de riscos, devidamente aprovada e revisada
pelo Conselho de Administração, é claramente documentada por
meio de políticas e procedimentos, inclui o nível de tolerância ao
risco e responsabilidades na tomada de decisão em situação de
crise e emergência.
A estrutura de gestão de riscos prevê a identificação, medição,
monitoramento e gerenciamento dos riscos aos quais a companhia
está exposta.

Principle 4 - Credit risk
An FMI should effectively measure, monitor, and manage its credit exposure to participants
and those arising from its payment, clearing, and settlement processes. An FMI should
maintain sufficient financial resources to cover its credit exposure to each participant fully
with a high degree of confidence. In addition, a CCP that is involved in activities with a morecomplex risk profile or that is systemically important in multiple jurisdictions should maintain
additional financial resources sufficient to cover a wide range of potential stress scenarios
that should include, but not be limited to, the default of the two largest participants and their
affiliates that would potentially cause the largest aggregate credit exposures to the CCP in
extreme but plausible market conditions. All other CCPs should maintain, at a minimum, total
financial resources sufficient to cover the default of the one participant and its affiliates that
would potentially cause the largest aggregate credit exposures to the CCP in extreme but
plausible market conditions.

Resumo descritivo

Não aplicável.

Principle 5 - Collateral
An FMI that requires collateral to manage its or its participants’ credit exposure should accept
collateral with low credit, liquidity, and market risks. An FMI should also set and enforce
appropriately conservative haircuts and concentration limits.

Resumo descritivo

Não aplicável.

Principle 6 - Margin
A CCP should cover its credit exposures to its participants for all products through an
effective margin system that is risk-based and regularly reviewed.

Resumo descritivo
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Principle 7 - Liquidity risk
An FMI should effectively measure, monitor, and manage its liquidity risk. An FMI should
maintain sufficient liquid resources in all relevant currencies to effect same-day and, where
appropriate, intraday and multiday settlement of payment obligations with a high degree of
confidence under a wide range of potential stress scenarios that should include, but not be
limited to, the default of the participant and its affiliates that would generate the largest
aggregate liquidity obligation for the FMI in extreme but plausible market conditions.

Resumo descritivo

Não aplicável.

Principle 8 - Settlement finality
An FMI should provide clear and certain final settlement, at a minimum by the end of the
value date. Where necessary or preferable, an FMI should provide final settlement intraday or
in real time.

Resumo descritivo

Os sistemas da Cetip estão especificados e parametrizados para
finalizar a liquidação financeira no mesmo dia. As modalidades de
liquidação estão limitadas por grades de horários. Até o horário limite
estabelecido para cada modalidade de liquidação a Cetip garante
automaticamente que todos os valores financeiros recebidos serão
transferidos para os agentes de liquidação credores de direitos até o
horário final. Para que isso ocorra, existem horários finais seguros de
registro, de liquidação e um processo automatizado de envio de
mensagem de pagamento.

Principle 9 - Money settlements
An FMI should conduct its money settlements in central bank money where practical and
available. If central bank money is not used, an FMI should minimise and strictly control the
credit and liquidity risk arising from the use of commercial bank money.

Resumo descritivo

Todas as liquidações financeiras da Cetip são conduzidas “em
moeda”, por meio do Sistema de Transferência de Reservas – STR.

Principle 10 - Physical deliveries
An FMI should clearly state its obligations with respect to the delivery of physical instruments
or commodities and should identify, monitor, and manage the risks associated with such
physical deliveries.

Resumo descritivo
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Principle 11 - Central securities depositories
A CSD should have appropriate rules and procedures to help ensure the integrity of
securities issues and minimise and manage the risks associated with the safekeeping and
transfer of securities. A CSD should maintain securities in an immobilised or dematerialised
form for their transfer by book entry.
A Cetip possui regras, normas e controles apropriados, conforme
Manual de Normas de Direito de Acesso, os quais foram aprovados
pela Comissão de Valores Mobiliários, e são regularmente revistos.

Resumo descritivo

Os direitos dos emissores e detentores de posições são protegidos
pelas regras de acesso aos sistemas e ao conceito de duplo
comando, ou seja, todas as transações são feitas e confirmadas
pelas partes na transação.
O registro e a retirada de ativos e valores mobiliários são realizados
em conformidade ao Regulamento da Cetip e demais Normas da
Cetip. O registro de ativos se dá pela transferência de titularidade
fiduciária como depósito no Depositário Central.

Principle 12 - Exchange-of-value Settlement Systems
If an FMI settles transactions that involve the settlement of two linked obligations (for
example, securities or foreign exchange transactions), it should eliminate principal risk by
conditioning the final settlement of one obligation upon the final settlement of the other.

Resumo descritivo

As modalidades de liquidação da Cetip podem ocorrer
simultaneamente, porém não há ligação entre elas. Uma operação
da Modalidade Multilateral Cetip pode ser liquidada sem que ocorra
necessariamente uma liquidação de uma operação da modalidade
Bruta. Uma operação da modalidade Bruta pode ser liquidada em
tempo real para gerar recurso a ser utilizado na liquidação de uma
operação da modalidade Multilateral Cetip. Nas modalidades Bruta e
Multilateral Cetip, enquanto uma operação estiver pendente de
liquidação a quantidade do ativo que está sendo vendida permanece
bloqueada.

Principle 13 - Participant-default rules and procedures
An FMI should have effective and clearly defined rules and procedures to manage a
participant default. These rules and procedures should be designed to ensure that the FMI
can take timely action to contain losses and liquidity pressures and continue to meet its
obligations.

Resumo descritivo
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A Cetip possui regras e procedimentos claros e efetivos para
administrar eventos de default de participantes, descritos no Manual
de Normas do Sistema de Registro, do Sistema de Compensação e
Liquidação e do Sistema de Custódia Eletrônica.
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Principle 14 - Segregation and portability
A CCP should have rules and procedures that enable the segregation and portability of
positions of a participant’s customers and the collateral provided to the CCP with respect to
those positions.

Resumo descritivo

Não aplicável.

Principle 15 - General business risk
An FMI should identify, monitor, and manage its general business risk and hold sufficient
liquid net assets funded by equity to cover potential general business losses so that it can
continue operations and services as a going concern if those losses materialise. Further,
liquid net assets should at all times be sufficient to ensure a recovery or orderly wind-down of
critical operations and services.

Resumo descritivo

O risco geral do negócio é composto pelos riscos operacionais, os
riscos inerentes à gestão estratégica, administrativa e financeira
comuns às organizações de capital aberto do porte da Cetip, além
dos riscos específicos do mercado financeiro, no qual se inserem os
serviços prestados pela companhia.
A Cetip possui política de caixa mínimo e mantém recursos
financeiros livres suficientes para cobrir mais de 6 meses de
despesas operacionais no nível atual.

Principle 16 - Custody and investment risks
An FMI should safeguard its own and its participants’ assets and minimise the risk of loss on
and delay in access to these assets. An FMI’s investments should be in instruments with
minimal credit, market, and liquidity risks.

Resumo descritivo
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A Cetip mantém seus ativos junto a instituições financeiras de
primeira linha que são supervisionadas e reguladas, conforme
diretrizes de sua Política de Investimentos Financeiros. São levados
em consideração aspectos como o tamanho das instituições, sua
reputação no mercado e sua posição financeira, dentre outros.
A Cetip não possui ativos fornecidos por participantes. Os ativos que
são movimentados no âmbito do serviço de gestão de garantias
(Cetip | Colateral) são entregues para o garantido e bloqueados,
segundo as regras de operacionalização do produto. Portanto, nesse
caso, o envolvimento é meramente operacional.
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Principle 17 - Operational risk
An FMI should identify the plausible sources of operational risk, both internal and external,
and mitigate their impact through the use of appropriate systems, policies, procedures, and
controls. Systems should be designed to ensure a high degree of security and operational
reliability and should have adequate, scalable capacity. Business continuity management
should aim for timely recovery of operations and fulfilment of the FMI’s obligations, including
in the event of a wide-scale or major disruption.

Resumo descritivo

A gestão do risco operacional na Cetip foi estabelecida com base em
políticas e procedimentos compatíveis com a sua estrutura. Tais
documentos contemplam processos de identificação, monitoramento
e gerenciamento dos riscos operacionais aos quais a companhia
está exposta.
A companhia possui estabelecido um Programa de Gestão de
Continuidade de Negócios, prevendo cenários de indisponibilidade e
respectivos planos para recuperação, de forma que os processos
críticos de negócio sejam recuperados dentro dos SLAs previstos.

Principle 18 - Access and participation requirements
An FMI should have objective, risk-based, and publicly disclosed criteria for participation,
which permit fair and open access.
Os requisitos de participação estão descritos no Manual de Normas
de Direito de Acesso. Além disso, o Regulamento da Cetip define as
atribuições e responsabilidades dos participantes, a fiscalização e a
supervisão das operações e as obrigações da Cetip.
Resumo descritivo

Os critérios e requerimentos que possibilitam o direito de acesso à
Cetip são seguros e eficientes para o mercado em que atua. São
adaptados para o risco que possui e publicados na rede mundial de
computadores com acesso público. Dentro das possibilidades, o
direito de acesso possui o menor impacto restritivo.

Principle 19 - Tiered participation arrangements
An FMI should identify, monitor, and manage the material risks to the FMI arising from tiered
participation arrangements.

Resumo descritivo

31 Mar 2016

Não aplicável.

Página 12 de 14

Principle 20 - FMI links
An FMI that establishes a link with one or more FMIs should identify, monitor, and manage
link-related risks.

Resumo descritivo

A Cetip possui links operacionais com o Banco Central do Brasil
(SELIC) para a movimentação de títulos públicos federais aceitos em
garantia. Mantém também link com a Clearstream para a operação
do serviço de Gestão de Garantias (Cetip | Colateral).
Os links estabelecidos são suportados por contratos de prestação de
serviços que, de forma geral, contemplam todas as relações e as
potenciais fontes de risco.

Principle 21 - Efficiency and effectiveness
An FMI should be efficient and effective in meeting the requirements of its participants and
the markets it serves.

Resumo descritivo

A Cetip mantém contato diário e reuniões regulares com seus
clientes e participantes, bem como fóruns específicos para tratar de
desenvolvimento de novos produtos e serviços, onde é possível
identificar as necessidades dos clientes.
A eficiência e eficácia também são acompanhadas por meio de
pesquisa com os clientes e monitoramento contínuo do sistema.

Principle 22 - Communication procedures and standards
An FMI should use, or at a minimum accommodate, relevant internationally accepted
communication procedures and standards in order to facilitate efficient payment, clearing,
settlement, and recording.

Resumo descritivo

A Cetip é uma câmara participante do SPB – Sistema de
Pagamentos Brasileiro e, portanto, utiliza esse padrão para liquidar
suas operações, divulgar informações, bem como oferecer aos
participantes a possibilidade de registrar operações.
Para a comunicação e conexão com seus participantes, utiliza
padrões largamente adotados.
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Principle 23 - Disclosure of rules, key procedures and market data
An FMI should have clear and comprehensive rules and procedures and should provide
sufficient information to enable participants to have an accurate understanding of the risks,
fees, and other material costs they incur by participating in the FMI. All relevant rules and key
procedures should be publicly disclosed.
Todo participante do sistema Cetip adere ao Regulamento, ao
Manual de Normas do Sistema de Registro, Sistema de
Compensação e Liquidação e Sistema de Custódia Eletrônica e
demais Normas da Cetip para Acesso, Admissão de Ativo,
Negociação, Registro, Custódia Eletrônica e Liquidação.
Resumo descritivo

Para os produtos cursados na Câmara são divulgados no site
(www.cetip.com.br) o Manual de Normas, que estabelece as regras
gerais de cada produto, o Manual de Operações e os Cadernos de
Fórmulas com os critérios adotados pela Cetip.
Alterações e outras informações relevantes são divulgadas por meio
de Comunicados e de lista de distribuição a todo o mercado.

Principle 24 - Disclosure of market data by trade repositories
A TR should provide timely and accurate data to relevant authorities and the public in line
with their respective needs.

Resumo descritivo

A Cetip provê informações aos órgãos reguladores e ao público em
geral, atendendo aos mais altos conceitos de disponibilidade e
transparência exigidos pela norma legal e as melhores práticas de
mercado.
Por meio de seu site (www.cetip.com.br), oferece ao público em
geral informações institucionais, produtos e serviços, dados
estatísticos sobre os registros e operações realizadas em seus
sistemas, além dos manuais de normas e de operações.

5. Documentos públicos disponíveis
Mais informações sobre a Cetip estão publicadas em seu site institucional (www.cetip.com.br) e
de Relações com Investidores (www.cetip.com.br/ri).
Especificamente, sobre os documentos mencionados nesse “Disclosure Framework”:
- Estatuto Social: site de Relações com Investidores, Seção Governança Corporativa, Estatuto
Social.
- Regulamento, Manuais de Normas e de Operações, Cadernos de Fórmulas, Comunicados ao
Mercado, dentre outros: site institucional, Seção Comunicados e Documentos
(www.cetip.com.br/Comunicados-e-Documentos).
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