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Agora que você já passou na
Ancord, vamos a um passo a

passo operacional, de sua parceria junto
a Guide.
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Vinculação junto a ANCORD e
Abertura de CNPJ.
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Trimestralidades e
Obrigatoriedades da CVM
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Vinculo a Guide, Materiais de
divulgação, Abertura de
Contas e Utilização da
Plataforma

4
Repasses

Vinculação
na ANCORD

Certificado
Para solicitação do Certificado, o Agente Autônomo
deverá acessar a página da ANCORD – Entidade
Credenciadora (www.ancord.org.br), mediante
preenchimento da Solicitação da Emissão de Certificado
e anexar cópias digitalizadas dos seguintes documentos:
I - Carteira de identidade (RG) e Cadastro de Pessoa
Física (CPF); ou
II - Outro documento pessoal com validade nacional e
com foto;
III - Certificado ou diploma de conclusão do ensino
médio ou equivalente, em instituição reconhecida
oficialmente; ou

IV - Certificado ou diploma de conclusão expedido em
países estrangeiros equivalentes ao ensino médio,
acompanhado de tradução juramentada; e
V - Comprovante de endereço em nome do candidato, ou,
se em nome de terceiro, acompanhado de declaração do
referido terceiro. Os documentos relacionados acima
deverão ser anexados juntamente ao pedido de
certificação, na página da ANCORD – Entidade
Credenciadora na rede mundial de computadores.
Tratamento da Solicitação de Emissão do Certificado.

Certificado
O prazo para análise e deferimento, desde que a
documentação esteja de acordo com as exigências da
Instrução CVM nº 497/11, é de 5 dias úteis a contar da
data da solicitação. Caso exista a necessidade de
Notificação, por eventual pendência na solicitação ou
nos documentos apresentados, o Solicitante será
comunicado e terá o prazo de 10 (dez) dias para
apresentar as devidas exigências, sendo que o não
atendimento resultará no Indeferimento da sua
Solicitação.

Em caso de Deferimento da Solicitação de Emissão do
Certificado, o solicitante receberá um comunicado
informando como emitir seu Certificado na página da
ANCORD. Cabe ressaltar que o solicitante tem o prazo de
1 (um) ano, contado da data de homologação do
resultado, para pleitear seu Credenciamento perante a
ANCORD –Expirado o referido prazo, o Solicitante não
poderá obter o seu registro para exercer a atividade de
AAI, devendo realizar um novo exame.
IMPORTANTE: Ao finalizar o processo de credenciamento,
você, deverá pagar a primeira trimestralidade junto a
CVM. Mais informações adiante.

Abertura
Escritório
Próprio

Escritório Próprio
Caso opte pela abertura de um escritório próprio, você
precisará contratar um contador que providenciará a confecção
de seu contrato social.
É importante que o mesmo se atente a algumas
especificidades como:
Tipo Societário: SIMPLES.
Também são aceitas as firmas individuais desde que não sejam
empresarias, podendo ser limitada ou não.
De acordo com Ofício Circular-4/2018, não há determinação
nas regras da CVM com relação ao código CNAE (Classificação
Nacional de Atividades Econômicas) que deveria ser usado
pelas sociedades de AAI. Ainda assim, a SMI entende que o
código mais afeito às atividades permitidas à luz da Instrução
497 é o “66.12-6-05’.
Na denominação da PJ, bem como no nome de fantasia, deve
constar a expressão "agente autônomo de investimento",
sendo vedado o uso de siglas e de palavras ou expressões que
induzam o investidor a erro quanto ao objeto da sociedade.

Também, é vedado nome fantasia que possam dificultar o
investidor a compreensão sobre a identidade da
sociedade.
Exemplo: é aceitável a uma sociedade com denominação
"Antônio, Beatriz e Carlos Agentes Autônomos de
Investimentos ltda" utilize o nome fantasia "ABC Agentes
Autônomos de Investimentos”.
Todavia, é irregular a utilização de "XYZ Agentes
Autônomos de Investimentos”.
É irregular o uso de palavras que remetam a atividades
diferentes, como asset, gestão, bank, etc.
As informações acima e demais obrigatoriedades podem
ser consultadas no Ofício-circular 4 - 2018 e na Instrução
CVM 497
Em caso de dúvidas, você poderá acionar diretamente o
time de B2B da Guide expansao@guide.com.br.

Vínculo CNPJ
junto a
ANCORD

Escritório Próprio
Para solicitação do Credenciamento, o sócio
administrador da Sociedade deverá acessar a página da
ANCORD (www.ancord.org.br)
I - Preencher o cadastro com as informações da
Sociedade;
II - Anexar Contrato/Estatuto Social devidamente
registrado; e
III - Manifestar ciência as regras impostas pela Instrução
CVM nº 497/11.

Para que o vínculo seja validado, é importante se atentar
as seguintes questões:
a) possuir sede no país;
b) não ter sócio de outras Sociedades de AAIs ou de
atividades vedadas ao AAI;
c) ter somente sócios AAIs;
d) possuir atividade exclusiva de AAI;
e) possuir a nomenclatura Agente Autônomo de
Investimento etc.

Escritório Próprio
O prazo para análise e deferimento, desde que a
documentação esteja de acordo com as exigências da
Instrução CVM nº 497/11, é de até 15 dias corridos,
podendo tal prazo ser reduzido conforme demanda, a
contar da data da solicitação.
Caso exista a necessidade de Notificação, por eventual
pendência na solicitação ou nos documentos
apresentados, o sócio administrador da Sociedade será
comunicado e terá o prazo de 10 (dez) dias para
apresentar as devidas exigências, sendo que o não
atendimento resultará no Indeferimento da sua
Solicitação.

Em caso de Deferimento da Solicitação de
Credenciamento da Sociedade, o sócio administrador da
Sociedade receberá um comunicado informando que o
registro da Sociedade se encontra ATIVO na página da
ANCORD, juntamente com um informativo sobre como
gerar a taxa de fiscalização destinada a União.
No caso de indeferimento do Credenciamento, cabe
recurso ao Comitê de Credenciamento no prazo de 10
(dez) dias úteis, a contar do recebimento, pelo recorrente,
da comunicação da decisão.
IMPORTANTE: Ao finalizar o processo de credenciamento,
você deverá pagar a primeira trimestralidade junto a
CVM. Mais informações adiante.

A BSM
Impõe uma
série de
obrigações

Estrutura física (sala comercial,
co-working, compartilhamento
de escritório com demais
empresas), desde que a mesa de
operações esteja apartada, com
controle de acesso restrito
“chinese wall” para que possa
operar.

Sistema de rastreamento de chamadas
telefônicas (Gravações de Voz). Na Guide,
padronizamos a utilização do sistema
Nexttech, devendo ser adquirido
diretamente com o fornecedor, com custo
médio de R$ 150,00 – R$ 200,00.
Contatos abaixo:
(11) 3019-2022
suporte@nexttech.com.br

Rastreamento de e-mails,
padronizados na Guide com o
pacote office 365.
Contratação diretamente com
a BHS, contatos abaixo:
(31) 2532-7005
atendimento@bhs.com.br

Taxas CVM

Taxa de
fiscalização

Para que seu vinculo a ANCORD seja efetivado e
mantido, se faz obrigatório o pagamento da
trimestralidade junto a CVM. Os valores atualmente
destas taxas são os seguintes:

Pessoa Física: R$ 634,63

Pessoa Jurídica: R$ 1.269,25

Vínculo
junto a
Guide

Vínculo Junto a Guide
Após o processo de vínculo aos órgãos
regulamentadores, estaremos aptos a pluga-lo como
AAI junto a Guide.
Você poderá iniciar as operações em um dos três
formatos abaixo:
•
•
•

Junto a um escritório que possua parceira prévia
com a Guide;
Formato Pessoa Física (Prazo máximo de 4 meses),
sendo obrigatório após este período se vincular a
um escritório ou vincular seu próprio CNPJ.
Diretamente com seu CNPJ, caso este já esteja
aberto e vinculado aos órgãos reguladores.

Os documentos necessários para este processo se iniciar
são:
•
•
•

Cópia digitalizada de RG, CPF ou CNH;
Cópia digitalizada de Comprovante de Residência;
Contrato Social atualizado com inclusão do AAI na
sociedade. (Quando início de parceria junto a
escritório ou vínculo direto com PJ).

Os documentos serão encaminhados para análise interna
e após autorização, daremos início ao vínculo.

Vínculo Junto a Guide
Contrato em
modelo PF tendo
prazo de validade
de até 4 meses
Documentos são
enviados a Triagem

Bem-Vindo a Guide
Você estará apto a iniciar
suas operações

Caso aprovados pelo
Compliance, entramos
em contato para
confecção de contrato

Seu Gerente de
Relacionamento se
apresentará e formalizará o
convite para seu
Onboarding

Contrato PJ. Se faz
necessário envio prévio
de Contrato Social com
inclusão do AAI na
sociedade

Após recebimento de toda
a documentação, será
gerado seu Código de
Assessor e vínculo a B3 para
operar

Contrato será
encaminhado via
Clicksing para
assinaturas
eletrônicas

Você receberá
também via e-mail,
nosso KIT cadastral
com demais
obrigatoriedades
documentais

Materiais de
MKT &
Divulgação

Materiais de
Marketing &
Divulgação

Para a confecção de seus materiais de MKT e
divulgação, é importante ressaltar que existem
uma série de normas a serem cumpridas. No
link abaixo, você encontrará todo o material,
bem como as formas corretas de suas
utilizações:
http://mkt.guideinvestimentos.com.br.s3-saeast1.amazonaws.com/2020/Marca/Nova%20marc
a%20AAIs.pdf

Aberturas
de conta

Aberturas de
Conta

Compartilhamos abaixo o link com o passo a
passo que deverá ser realizado para que abra a
conta de seus clientes e inicie suas operações:
https://www.youtube.com/watch?v=WUyjqb7
e_l8&feature=youtu.be

Plataforma

Como comprar Ações?
https://www.youtube.com/watch?v=4g3fAfV6bkI

Plataforma
Para que inicie suas operações,
compartilhamos ao lado links com o
passo a passo que deverá ser
realizado para utilização da
plataforma:

Como vender uma Ação?
https://www.youtube.com/watch?v=-Dtk6DUQzlI
Como vender um Título do Tesouro Direto?
https://www.youtube.com/watch?v=pkpKxfuxWJY
Como investir em Tesouro Direto?
https://www.youtube.com/watch?v=el9i1n8NwQk
Como investir em Fundos de Investimentos?
https://www.youtube.com/watch?v=tZju56uIxP0
Como vender um Fundo de Investimento?
https://www.youtube.com/watch?v=3llK7iyNQCw
Como investir em Renda Fixa?
https://www.youtube.com/watch?v=i818Wy2gDj4

Guiar
as pessoas
para
Formas
de
Repasses
e não
que
o dinheiro
Pagamentos
limite
a vida
Este é o nosso propósito e o que acreditamos.
Queremos eliminar as barreiras e limitações que
impedem as pessoas de viverem sem ter que ficar só
preocupadas com dinheiro.

Pagamentos
de repasses

Os repasses serão acertados mensalmente no
quinto dia útil do mês subsequente a
remuneração, mediante apresentação de Nota
Fiscal:
(Receita - impostos) x % repasse = Valor da NF

Pagamentos
de repasses

Operações de bolsa: Você poderá gerar receita de duas
formas:
Corretagem fixa: R$ 14,00 por ordem;
Corretagem Variável seguindo tabela Bovespa.

Pagamentos
de repasses

Operações de Fundos:
Mediante taxa de adm designada por cada fundo.

Pagamentos
de repasses

Operações Renda Fixa:
Mediante spread estabelecido por suas operações

Seja Bem-Vindo
Para dúvidas referentes ao seu vínculo, entrar em
contato com nossa equipe:
expansao@guide.com.br

