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Resolução CVM 160

Vigência

•

•

Ofertas em curso



1. Rito de registro automático de distribuição

Tipos de ritos aplicáveis a partir da Resolução CVM 160

Rito de registro automático

Regra atual Nova regra

Quantidade de 
investidores

• Procura de até 75 investidores profissionais com limite de adesão de 
50 investidores profissionais

Restrição eliminada

Realização de nova oferta 
pública 

• O ofertante não pode realizar outra oferta pública da mesma espécie 
de valores mobiliários do mesmo emissor dentre do prazo de 4 meses 
contados da data do encerramento ou do cancelamento da oferta, a 
menos que a nova oferta seja submetida a registro na CVM 

Restrição eliminada

Lock-up
• Os valores mobiliários somente podem ser negociados nos mercados 

regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 dias 
de cada subscrição ou aquisição pelos investidores

Restrição eliminada

Documentos da oferta a 
serem divulgados

• Comunicado de início; e 

• Comunicado de encerramento

• Prospecto (Preliminar e Definitivo) *;

• Lâmina*; 

• Aviso ao Mercado;

• Anúncio de Início; e

• Anúncio de Encerramento.

*Exceto nas hipóteses em que a sua apresentação é dispensada.



2. Rito de registro automático de distribuição com análise via convênio



3. Rito de registro ordinário de distribuição



Quadro comparativo com os principais pontos alterados no regime de ofertas públicas

Regra atual Nova regra

Período de Silêncio

• Início: 60 dias que antecedem o protocolo do pedido de 
registro da oferta ou desde a data em que a oferta foi 
decidida ou projetada, o que ocorrer por último.

• Término: Data do anúncio de encerramento.

• É vedada a realização de qualquer declaração na mídia 
sobre a oferta.

• Início: Data mais antiga entre: (a) ato deliberativo de aprovação da Oferta 
ou, no caso de oferta exclusivamente secundária em que não haja tal ato 
deliberativo, o momento do engajamento ou contratação do coordenador 
líder; ou (b) o 30º dia que antecede o protocolo.

• Término: Data do anúncio de encerramento.

• Após o início do período de oferta a mercado, o ofertante, as instituições 
participantes do consórcio de distribuição e as pessoas contratadas que com 
estes estejam trabalhando ou os assessorando de qualquer forma, poderão 
dar ampla publicidade à oferta, por meio da disseminação (i) do 
prospecto e da lâmina da oferta; (ii) de material de caráter explicativo e 
educacional; (iii) de material publicitário; (iv) de apresentação para 
investidores; e (v) de entrevistas na mídia.

Ofertantes

• Atualmente são considerados ofertantes:

I. o emissor, no caso de distribuição primária;

II. os vendedores por sua própria conta, no caso de 
distribuição secundária; e

III. o administrador do fundo, no caso de oferta 
primária de distribuição de cotas de fundo de 
investimento.

• Serão considerados ofertantes:

I. o emissor, no caso de distribuição primária;

II. os vendedores por sua própria conta, no caso de distribuição 
secundária; e

III. o administrador e o gestor do fundo, no caso de oferta primária 
de distribuição de cotas de fundo de investimento.

Prospecto

• Anexo III da Instrução CVM 400.

• Atualmente o documento é bem extenso, com diversas 
informações que se repetem em outros documentos 
da Oferta.

• O conteúdo mínimo do prospecto irá variar de acordo com o tipo de valor 
mobiliário que será ofertado (vide anexos A a E da Resolução CVM 160).

• Os fatores de risco deverão ser apresentados com classificação de 
materialidade (maior, médio e menor).

• Limitação de 15 páginas para as principais características da oferta.

• Atenção: A elaboração do prospecto estará dispensada:

I. Nas ofertas destinadas, exclusivamente, aos investidores 
profissionais (exceto ofertas de ações, bônus de subscrição, 
debêntures conversíveis ou permutáveis em ações e de 
certificados de depósito sobre esses valores mobiliários);



Regra atual Nova regra

II. Nas ofertas de cotas de fundos fechados com investidores 
qualificados; e 

III. Nas ofertas que, cumulativamente, (a) não versem sobre ações ou 
certificados de emissão destas; e (b) possuam destinação à 
credores de emissores em recuperação judicial ou extrajudicial.

Lâmina da Oferta
• Não há a previsão da lâmina da oferta na regulamentação 

atual.

• Documento a ser elaborado pelo ofertante, em conjunto com o coordenador 
líder, em adição ao prospecto e de forma consistente com ele, servindo para 
sintetizar o seu conteúdo e apresentar as características essenciais da 
oferta, a natureza e os riscos associados ao emissor, às garantias, e aos 
valores mobiliários.

• O conteúdo da lâmina da oferta irá variar de acordo com o tipo de valor 
mobiliário que será ofertado (vide anexos F a J da Resolução CVM 160).

• Atenção: A elaboração da lâmina não é obrigatória nas ofertas em que a 
elaboração do prospecto é dispensada, conforme mencionado no item 
acima.

Lote Adicional para o Rito 
Ordinário

• 20% da quantidade de valores mobiliários inicialmente 
requerida

• 25% da quantidade de valores mobiliários inicialmente requerida.

Pilot Fishing

• A consulta sobre a viabilidade da oferta deverá ser 
limitada a até 50 investidores e ter critérios razoáveis 
para o controle da confidencialidade e do sigilo, caso já 
tenha havido a contratação prévia de instituição 
intermediária pelo ofertante.

• O ofertante e a instituição líder da distribuição deverão 
manter lista detalhada com informações sobre as pessoas 
consultadas, a data e hora em que foram consultadas, 
bem como a sua resposta quanto à consulta.

• Não há o limite máximo para a consulta de investidores, porém deve ser 
mantida à disposição da CVM a lista dos acessados (e seus dados) com data 
e horário, além dos materiais utilizados.

• As consultas deverão ser realizadas apenas a investidores profissionais e 
deverão ser sigilosas (assinatura de NDA).

Quadro comparativo com os principais pontos alterados no regime de ofertas públicas



Regra atual Nova regra

Apresentação a 
Investidores

• Não há obrigatoriedade de divulgar os materiais nos sites 
do ofertante e das instituições participantes do consórcio 
de distribuição, a não ser o seu envio à CVM em até 1 dia 
após a sua utilização.

• Os documentos deverão ser divulgados, nos sites do ofertante e das 
instituições participantes do consórcio de distribuição, e encaminhados à 
CVM em até 1 dia após a sua utilização.

• É facultativa a divulgação dos vídeos das apresentações.

• Exceto as previsões dispostas pela CVM, a divulgação dos documentos não 
será obrigatória às ofertas destinadas exclusivamente a investidores 
profissionais.

Safe Harbor

• Atualmente, são automaticamente dispensadas de registro 
a oferta pública de distribuição: 

I. de ações de propriedade da União, Estados, 
Distrito Federal e municípios e demais entidades 
da administração pública, que, cumulativamente: 
(a) não objetive colocação junto ao público em 
geral; e (b) seja realizada em leilão organizado 
por entidade administradora de mercado 
organizado; e

II. de lote único e indivisível de valores mobiliários.

• Poderão ser automaticamente dispensadas de registro as ofertas públicas:

I. iniciais e subsequentes de cotas de fundos de investimento 
fechados exclusivos, conforme definidos em regulamentação 
específica; 

II. subsequentes de cotas de fundos de investimento fechados 
destinada exclusivamente a cotistas do próprio fundo nos casos de 
fundos ou classes de cotas com menos de 100 cotistas na data da 
oferta e cujas cotas não estejam admitidas à negociação em 
mercado organizado; 

III. decorrentes de plano de remuneração destinado aos 
administradores, funcionários e pessoas naturais que prestem 
serviços ao emissor ou à empresa coligada, controlada ou 
controladora do emissor e entidades sem fins lucrativos por ele 
mantidas; 

IV. de lote único e indivisível de valores mobiliários destinado a um 
único investidor;

V. de valores mobiliários oferecidos por ocasião de permuta no 
âmbito de OPA, sem prejuízo das disposições de norma específica 
sobre OPA, e desde que tais valores mobiliários estejam admitidos 
à negociação em mercados organizados brasileiros; 

Quadro comparativo com os principais pontos alterados no regime de ofertas públicas



Regra atual Nova regra

VI. iniciais ou subsequentes de valores mobiliários emitidos e 
admitidos à negociação em mercados organizados de valores 
mobiliários estrangeiros, com liquidação no exterior em moeda 
estrangeira, quando adquiridos por investidores profissionais 
residentes no Brasil por meio de conta no exterior, sendo vedada 
a negociação destes ativos em mercados regulamentados de 
valores mobiliários no Brasil após a sua aquisição; e 

VII. de ações de propriedade da União, Estados, Distrito Federal, 
municípios e demais entidades da administração pública, que, 
cumulativamente: 

a. não objetive colocação junto ao público em geral; e 

b. seja realizada em leilão organizado por entidade 
administradora de mercado organizado, nos termos da 
legislação que estabelece normas gerais sobre licitações e 
contratos administrativos.

Emissor Frequente de 
Renda Fixa (EFRF)

• Não há a previsão do EFRF na regulamentação atual.

• Será considerado EFRF, o emissor que:

I. Seja considerado Emissor com Grande Exposição ao Mercado 
(EGEM); ou

II. Atenda cumulativamente os seguintes requisitos:

▪ Esteja registrado nas categorias A e B há mais de 24 meses 
e esteja em fase operacional; e 

▪ Tenha cumprido suas obrigações periódicas nos últimos 12 
meses; e 

III. Nos últimos 4 exercícios sociais: 

▪ Tenha realizado ofertas públicas, submetidas ao rito 
ordinário de registro de distribuição, em montante igual ou 
superior a R$ 500.000.000,00 do valor mobiliário que 
pretenda ofertar; ou 

Quadro comparativo com os principais pontos alterados no regime de ofertas públicas



Regra atual Nova regra

▪ Tenha realizado ao menos 2 ofertas públicas, submetidas 
ao rito ordinário de registro de distribuição, do valor 
mobiliário de renda fixa que pretenda ofertar.

Investidores e 
Procedimento de 

Precificação 
(Bookbuilding)

• Atualmente, o ofertante e os coordenadores da oferta 
podem realizar procedimento de coleta de intenções de 
investimento com investidores institucionais para 
estabelecer o preço ou a taxa de remuneração (quando 
tratar-se de valores mobiliários representativos de divida).

• A Resolução 160 suprimiu o conceito de investidor institucional (presente no 
Edital de Audiência Pública SDM nº 02/2021), substituindo-o pelo investidor 
profissional, já previsto em regulamentação específica, incluindo pessoas 
naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor 
superior a R$ 10.000.000,00 e que atestem por escrito sua condição de 
investidor profissional;

• Nas ofertas registradas de debêntures não-conversíveis e não-permutáveis 
em ações, outros títulos representativos de dívida ou de títulos de 
securitização, será permitida a participação de investidores qualificados
no procedimento de precificação.

Quadro comparativo com os principais pontos alterados no regime de ofertas públicas



Dúvidas?



Anexo I  |  Matriz das ofertas públicas 
Companhias em fase operacional - Ações IPO

(+bônus de subscrição, debêntures conversíveis ou permutáveis em ações e de certificados de depósito)
Secundário 

Limitações - Revenda

Tipo de 
investidor

Rito de registro 
ordinário com 

análise prévia da 
CVM

Rito de registro automático com análise 
prévia de entidade autorreguladora 

conveniada

Rito de registro 
automático
sem análise 

prévia

Documentos
submetidos

Profissional Qualificado Varejo

Profissional X X¹ ND
Prospecto, 
lâmina da 

Oferta
Livre Livre Livre

Qualificado X X¹ ND
Prospecto, 
lâmina da 

Oferta
Livre Livre Livre

Público em 
geral

X X¹ ND
Prospecto, 
lâmina da 

Oferta
Livre Livre Livre



Anexo I  |  Matriz das ofertas públicas 
Companhias de Categoria A em fase pré-operacional - Ações IPO 

(+bônus de subscrição, debêntures conversíveis ou permutáveis em ações e de certificados de depósito)
Secundário 

Limitações - Revenda

Tipo de 
investidor

Rito de registro 
ordinário com 

análise prévia da 
CVM

Rito de registro automático com análise 
prévia de entidade autorreguladora 

conveniada

Rito de registro 
automático
sem análise 

prévia

Documentos
submetidos

Profissional Qualificado Varejo

Profissional X ND ND
Prospecto, 
lâmina da 

Oferta
Livre Livre 18m*

Qualificado X ND ND
Prospecto, 
lâmina da 

Oferta
Livre Livre 18m*

Público em 
geral

ND ND ND
Prospecto, 
lâmina da 

Oferta
ND ND ND



Anexo I  |  Matriz das ofertas públicas 
Companhias de Categoria A em fase operacional (ações follow-on)

(+bônus de subscrição, debêntures conversíveis ou permutáveis em ações e de certificados de depósito)
Secundário 

Limitações - Revenda

Tipo de 
investidor

Rito de registro 
ordinário com 

análise prévia da 
CVM

Rito de registro automático com análise 
prévia de entidade autorreguladora 

conveniada

Rito de registro 
automático
sem análise 

prévia

Documentos
submetidos

Profissional Qualificado Varejo

Profissional X

Formulário 
eletrônico de 

registro da 
oferta

Livre Livre Livre

Qualificado X
Prospecto, 
lâmina da 

Oferta
Livre Livre Livre

Público em 
geral

X X ND
Prospecto, 
lâmina da 

Oferta
Livre Livre Livre



Anexo I  |  Matriz das ofertas públicas 
EGEM (ações follow-on e dívida) e EFRF (dívida somente)

Secundário 
Limitações - Revenda

Tipo de 
investidor

Rito de registro 
ordinário com 

análise prévia da 
CVM

Rito de registro automático com análise 
prévia de entidade autorreguladora 

conveniada

Rito de registro 
automático
sem análise 

prévia

Documentos
submetidos

Profissional Qualificado Varejo

Profissional X

Formulário 
eletrônico de 

registro da 
oferta

Livre 3 meses 6 meses

Qualificado X
Prospecto, 
lâmina da 

Oferta
Livre Livre Livre

Público em 
geral

X
Prospecto, 
lâmina da 

Oferta
Livre Livre Livre



Anexo I  |  Matriz das ofertas públicas 
Companhias A e B em fase operacional - Títulos de Dívida (debêntures e demais títulos de renda fixa)

Secundário 
Limitações - Revenda

Tipo de 
investidor

Rito de registro 
ordinário com 

análise prévia da 
CVM

Rito de registro automático com análise 
prévia de entidade autorreguladora 

conveniada

Rito de registro 
automático
sem análise 

prévia

Documentos
submetidos

Profissional Qualificado Varejo

Profissional X

Formulário 
eletrônico de 

registro da 
oferta

Livre 6 meses
+ 6 

meses

Qualificado X
Prospecto, 
lâmina da 

Oferta
Livre Livre 6 meses

Público em 
geral

X X X¹
Prospecto, 
lâmina da 

Oferta
Livre Livre Livre



Anexo I  |  Matriz das ofertas públicas 
Fundos Fechados (exceto fundos de investimento financeiros)

Secundário 
Limitações - Revenda

Tipo de 
investidor

Rito de registro 
ordinário com 

análise prévia da 
CVM

Rito de registro automático com análise 
prévia de entidade autorreguladora 

conveniada

Rito de registro 
automático
sem análise 

prévia

Documentos
submetidos

Profissional Qualificado Varejo

Profissional X

Formulário 
eletrônico de 

registro da 
oferta

Livre 6 meses
+ 6 

meses

Qualificado X
Prospecto, 
lâmina da 

Oferta
Livre Livre 6 meses

Público em 
geral - oferta 

inicial
X X ND

Prospecto, 
lâmina da 

Oferta
Livre Livre Livre

Público em 
geral - oferta 
subsequente

X X X*
Prospecto, 
lâmina da 

Oferta
Livre Livre Livre



Anexo I  |  Matriz das ofertas públicas 
Fundos de Investimento Financeiros Fechados

Secundário 
Limitações - Revenda

Tipo de 
investidor

Rito de registro 
ordinário com 

análise prévia da 
CVM

Rito de registro automático com análise 
prévia de entidade autorreguladora 

conveniada

Rito de registro 
automático
sem análise 

prévia

Documentos
submetidos

Profissional Qualificado Varejo

Profissional X

Formulário 
eletrônico de 

registro da 
oferta

Livre 6 meses
+ 6 

meses

Qualificado X

Formulário 
eletrônico de 

registro da 
oferta

Livre Livre 6 meses

Público em 
geral - oferta 

inicial
X X ND

Prospecto, 
lâmina da 

Oferta
Livre Livre Livre

Público em 
geral - oferta 
subsequente

X X X*
Prospecto, 
lâmina da 

Oferta
Livre Livre Livre



Anexo I  |  Matriz das ofertas públicas 
Títulos de securitização emitidos por companhias securitizadoras registradas

Secundário 
Limitações - Revenda

Tipo de 
investidor

Rito de registro 
ordinário com 

análise prévia da 
CVM

Rito de registro automático com análise 
prévia de entidade autorreguladora 

conveniada

Rito de registro 
automático
sem análise 

prévia

Documentos
submetidos

Profissional Qualificado Varejo

Profissional X

Formulário 
eletrônico de 

registro da 
oferta

Livre 6 meses
+ 6 

meses

Qualificado X
Prospecto, 
lâmina da 

Oferta
Livre Livre 6 meses

Público em 
geral

X X X¹
Prospecto, 
lâmina da 

Oferta
Livre Livre Livre



Anexo I  |  Matriz das ofertas públicas 
Companhias não registradas (sociedades de capital fechado e limitadas)

Secundário 
Limitações - Revenda

Tipo de 
investidor

Rito de registro 
ordinário com 

análise prévia da 
CVM

Rito de registro automático com análise 
prévia de entidade autorreguladora 

conveniada

Rito de registro 
automático
sem análise 

prévia

Documentos
submetidos

Profissional Qualificado Varejo

Profissional X

Formulário 
eletrônico de 

registro da 
oferta

Livre

Somente 
mediante 

registro de 
emissor

Somente 
mediante 

registro de 
emissor

Qualificado X²
Prospecto, 
lâmina da 

Oferta
Livre Livre ND

Público em 
geral

ND ND ND ND ND ND ND
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