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1. Tema, contexto e modelo de pesquisa predominante.
Os Robo-Advisors são robôs programados para oferecer, através de diferentes técnicas de
robotização, consultoria de valores mobiliários automatizada, individualizada e módica, que vêm
sendo cada vez mais utilizados no mercado financeiro e de capitais brasileiro e internacional.
Todavia, também são crescentes os questionamentos regulatórios a respeito de sua utilização, visto
a regulação de tal atividade pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
Desse modo, o objetivo desta pesquisa é explorar a atividade dos Robo-Advisors, abordando
o seu conceito, funcionamento, mercado de atuação e regime-jurídico aplicável, e também trazer
recomendações práticas para sua utilização conforme os melhores padrões regulatórios. Isso porque,
se por um lado é por sua desvinculação ao serviço humano que os Robo-Advisors têm inúmeros
benefícios práticos, é pela mesma razão que se torna extremamente desafiadora sua utilização
conforme a regulamentação vigente.
Neste contexto, em 17 de novembro de 2017, a CVM editou a Instrução CVM Nº 592 de
2017 1 (“ICVM Nº 592/2017”), e nesta regulamentação veio a tratar a respeito da prestação do
serviço de consultoria de valores mobiliários com a utilização de sistemas automatizados ou
algoritmos, exatamente a atividade desenvolvida pelos Robo-Advisors. Isto feito, apesar de
inovador e recente sob a perspectiva acadêmica, o tema deixou de ser uma incógnita nas
regulamentações brasileiras, e por isso preferiu-se tratar de recomendações para sua utilização.
Cumpre destacar que, além da ICVM Nº 592/2017, outras legislações e regulamentações
também são aplicáveis àqueles que desenvolvem a atividade dos Robo-Advisors, razão pela qual é
importante também respeitá-las.
Por fim, observa-se que, em linha com os objetivos do Mestrado Profissional da FGV
Direito SP, a construção deste trabalho exploratório será feita visando a contribuição para a
diligente utilização dos Robo-Advisors por participantes do mercado financeiro e de capitais
brasileiro, sendo que seu público alvo será formado por profissionais do mercado financeiro e de
capitais brasileiro, que trabalham no universo dos Robo-Advisors e/ou se interessam pela temática.
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Comissão de Valores Mobiliários - INSTRUÇÃO CVM N. 592, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017 – Dispõe sobre a
atividade
de
Consultoria
de
Valores
Mobiliários.
Disponível
em:
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/instrucoes/anexos/500/inst592.pdf
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2. Quesitos, fontes de pesquisa e formas de acesso.
Quesito 1: O que são os robôs? O que são os Robo-Advisors? O que são os Consultores de
Valores Mobiliários? Qual o mercado nacional e internacional de atuação dos Robo-Advisors?
Fontes e formas de acesso: Dicionários; Livros; Trabalhos Acadêmicos; Artigos Nacionais
e Estrangeiros.
Quesito 2: Como são regulados os Robo-Advisors no Brasil? Quais os pontos importantes
das regulamentações aplicáveis aos Robo-Advisors no Brasil? Qual a responsabilidade decorrente
da quebra das regulações aplicáveis os Robo-Advisors?
Fontes e formas de acesso: Legislação; Jurisprudência; Decisões Administrativas; Normas
Infra Legais; Trabalhos Acadêmicos; Artigos Nacionais e Estrangeiros.
Quesito 3: Quais as melhores maneiras para a utilização de Robo-Advisors no Brasil? Quais
as questões jurídicas sensíveis e como devem ser equacionadas?
Fontes e formas de acesso: Legislação; Jurisprudência; Decisões Administrativas; Normas
Infra Legais; Trabalhos Acadêmicos; Artigos Nacionais e Estrangeiros.
Quesito 4: Como são utilizados Robo-Advisors hoje no mercado nacional e internacional,
tendo em vista a necessidade de respeito as regulamentações aplicáveis?
Fontes e formas de acesso: Legislação; Jurisprudência; Decisões Administrativas; Normas
Infra Legais; Trabalhos Acadêmicos; Artigos Nacionais e Estrangeiros.
Quesito 5: Quais outras questões relevantes devem ser consideradas ao operar RoboAdvisors no Brasil?
Fontes e formas de acesso: Legislação; Jurisprudência; Decisões Administrativas; Normas
Infra Legais; Trabalhos Acadêmicos; Artigos Nacionais e Estrangeiros.

3. Relevância prática, caráter inovador e potencial de impacto.
O tema a ser tratado é bastante inovador e relevante para o mercado financeiro e de capitais
brasileiro, tanto para aqueles que desejam atuar na atividade desenvolvida por Robo-Advisors,
quanto para aqueles significativos participantes que já atuam com esta atividade. Isso porque,
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conhecer os melhores padrões regulatórios e jurídicos da atividade é necessário para sempre fazê-la
de forma prudente sob a perspectiva jurídica, a fim de diminuir eventuais riscos
Além disso, importante observar que, apesar de estarem objeto da ICVM Nº 592/2017, os
Robo-Advisors são um tema inovador e com pouca referência acadêmica, sendo que um trabalho
exploratório a respeito do assunto irá trazer relevantíssimos impactos aqueles que trabalham no
universo dos Robo-Advisors e/ou se interessam pela temática.
Inobstante, o potencial de impacto desta pesquisa tem tendência de crescimento, justamente
porque a utilização dos Robo-Advisors também é crescente - Neste sentido, estimativas de
especialistas estabelecem que o mercado global dos Robo-Advisors pode chegar a administrar até 16
trilhões de dólares em ativos até o ano de 2025 2 .Destaca-se que resta claro o crescimento da
utilização de Robo-Advisors quando analisadas apenas as quatro maiores fintechs atuantes no país
(i.e., Magnetis; Vérios; Monetus e Warren), que já abrangem mais de 1 bilhão de reais sob
administração no ano de 20193.
Assim, considerando que a utilização de Robo-Advisors no Brasil é uma atividade nova e
crescente, e considerando que há pouca referência acadêmica sobre o tema, sendo a legislação sobre
a sua regulação também muito recente, resta clara a necessidade e a importância deste trabalho.

4. Familiaridade do pesquisador com o objeto da pesquisa.
Na qualidade de advogado atuante na área de mercado financeiro e de capitais, precisamente
em regime de atuação exclusivo para uma relevante instituição financeira, é naturalmente grande a
exposição pessoal as mais variadas discussões a respeito de normas e práticas jurídicas relevantes
para tal área de atuação.
Isto posto, sempre foi de grande interesse o estudo das normas aplicáveis aos Consultores de
Valores Mobiliários, e mais recentemente as melhores práticas para se explorar a atividade dos
Robo-Advisors.
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MOULLIET, Dominik et al. Delloite: “The expansion of Robo-Advisory in Wealth Management”. Disponível em:
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/Deloitte-Robo-safe.pdf
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BERTÃO, Naiara. Valor Investe - São Paulo, 2019: “Robôs de investimento se reinventam para conquistar o
mercado.” Disponível em: https://valorinveste.globo.com/produtos/servicos-financeiros/noticia/2019/08/20/robos-deinvestimento-se-reinventam-para-conquistar-o-mercado.ghtml
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Particularmente, também tive a oportunidade de acompanhar diferentes discussões a respeito
da atividade de Consultoria de Valores Mobiliários, tendo em vista a exposição a área de Private
Bank global da instituição financeira em que trabalho e a assessoria jurídica que presto para a
adequada atuação de tais profissionais perante clientes brasileiros.
Neste sentido, a ideia é utilizar, neste trabalho de conclusão, sempre em complementação, os
conhecimentos adquiridos na prática jurídica privada, nos estudos acadêmicos e também na
pesquisa do mestrado profissional em direito da FGV.
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7. Cronograma de execução.
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