COMISSÃO DE CULTURA
REQUERIMENTO Nº
, DE 2018
(Dos Srs. Deputado Floriano Pesaro)
Requer a realização de Audiência
Pública na Comissão de Cultura,
para debatermos a instituição do Dia
Nacional
dos
Analistas
e
Profissionais de Investimento do
Mercado de Capitais.
Senhor Presidente,
Requeiro, com fundamento no art. 255 do nosso Regimento Interno,
a realização de Audiência Pública nesta Comissão de Cultura, para
debatermos o tema “Dia Nacional dos Analistas e Profissionais de Investimento
do Mercado de Capitais”, tendo como palestrantes os seguintes representantes
da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de
Capitais:
Ricardo Martins (Presidente da APIMEC NACIONAL)
Eduardo Werneck (Vice Presidente da APIMEC NACIONAL)
José Carlos Silveira Barbosa (Presidente da APIMEC-DF)
Alexandre Guimarães (APIMEC-DF)
Artur Milhomen Neto (APIMEC-DF)
Harold Thau (APIMEC-SP)

JUSTIFICAÇÃO

Fundada no ano de 1970, na cidade do Rio de Janeiro,
a Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de
Capitais – Apimec, surgiu da necessidade de se integrar, estimular e apoiar
ações voltadas ao crescimento e ao amadurecimento do mercado financeiro e
de capitais, para liderar o processo de fomento e desenvolvimento e congregar
os Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais.
Com o crescimento da economia brasileira e a forte expansão do
mercado financeiro e de capitais, a Apimec passou a ter uma atuação nacional
e se dividiu em seis regionais. Essas regionais promovem diversas reuniões,
eventos, congressos e conferências na área, além de cursos especializados,
em que se destaca o preparatório para a certificação CNPI, e a atuação na
educação financeira dos diversos públicos interessados.
A área de atuação de cada regional se estende a: Apimec Rio (Rio
de Janeiro e Espirito Santo), Apimec SP (São Paulo), Apimec MG (Minas
Gerais), Apimec Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), Apimec DF
(Distrito Federal, Estados do Centro Oeste e Norte) e Apimec NE (Estados do
Nordeste).
Após 18 anos da criação da primeira Apimec, fundaram a
associação Nacional em 1988, com funções específicas, tais como congregar
as regionais, certificar os profissionais de

investimentos, atuar com

representação

outras

política

e

institucional

com

confederações

de

profissionais de investimento.
A Comissão de Valores Mobiliário – CVM editou a Instrução CVM
483 em 2010, atual ICVM 598, de 2018, que autorizou a Apimec Nacional a
credenciar e autorregular a atividade do Analista de Valores Mobiliários.
Dessa forma, para o exercício da atividade, os profissionais
precisam obter o Certificado Nacional do Profissional de Investimento – CNPI e
o credenciamento. Este é adquirido por meio de exames que comprovam o

conhecimento e a suficiência do profissional, e é renovado a cada cinco anos,
com a realização de novas provas ou da participação no Programa de
Educação Continuada – PEC, pois o objetivo da certificação é a qualificação do
Profissional de Investimento.
Além de certificar os analistas e profissionais de investimento, a
Apimec Nacional certifica também os profissionais que atuam nas entidades de
previdência dos Estados e dos Municípios, em parceria com a Associação
Brasileira de Instituições de Previdência de Estados e Municípios – ABIPEM,
que receber a certificação de Gestores de Regime Próprio de Previdência –
CGRPPS. Atualmente existe 2696 profissionais certificados CGRPPS.
Com o intuito de fortalecer a representatividade do analista de
Valores Mobiliários no que diz respeito a ICVM 598, bem como fazer com que
tais profissionais participem de forma ativa da atividade de auto regulação, seja
no acompanhamento das rotinas e dos sistemas e ferramentas de supervisão,
seja na participação do projeto de revisão permanente dos conteúdos de
certificação e do PEC, entre outras atribuições, a Apimec criou o Comitê
Consultivo do Analista de Valores Mobiliários – CCA (Fundamentalista) e o
CCAT (Técnico).
A Apimec Nacional é ainda sócia fundadora e membro do Board da
ACIIA – Association of Certified International Investment Analyst – entidade
internacional que se dedica à certificação de profissionais em todo o mundo. É
ainda membro do ICIA – International Council of Investment Assiciation,
entidade que congrega Federações de profissionais de investimento de todo o
mundo (APIMEC, AIMR, ASAF, EFFAS E IASSA).
Além da sua Diretoria e Conselho, a Apimec Nacional possui
diversos integrantes representando e participando em comitês e comissões de
entidades que congregam os participantes do mercado de capitais, tais como
ABRASCA, IBRI, ANBIMA, ANCOR, B3, IBRACON e outras. São elas: Câmara
Consultiva de Mercado de Governança de Estatais de Estatais – CCMGE – B3;
Laboratório de Inovação Financeira – Lab (ABDE – BID – CVM) Iniciativa
Brasileira de Finanças Verde; Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC

Grupo de Trabalho para análise das novas normas do IASB; Comissão
Julgadora do Prêmio Anual Abrasca; Melhor Relatório Anual; Comitê de
Orientação para Divulgação de Informações ao Mercado – CODIN; Conselho
Honorário do Carbon Disclosure Project – CDP Latin América; Conselho do
índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE – B3; Conselho Consultivo de
Educação da CVM; Conselho Consultivo do Programa de Certificação de
Conselheiros do IBGC; Conselho de Regulação e Melhores Práticas do
Mercado de Capitais – ANBIMA; Conselho de Regulação e Melhores Práticas
do Programa de Certificação Continuada – ANBIMA; Conselho de Regulação e
Melhores Práticas para Atividade de Gestor de Patrimônio Financeiro –
ANBIMA; Conselho de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de
Investimento – ANBIMA; Conselho do Código de Autorregulação da ABRASCA;
Conselho Acadêmico da Escola de Educação Financeira do Rio Previdência.
Desta forma, justifica-se a prestação de homenagem a este
profissional, que preza pela preservação e crescimento da poupança dos
investidores.
Sala da Comissão, em

de

Deputado FLORIANO PESARO

de 2018.

