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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PARTICIPANTES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS, MULTICEDENTES E MULTISSACADOS – ANFIDC  

 

 

REUNIÃO MENSAL 

REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

 

1. Às 17:00 horas do dia 14 de dezembro de 2017, na cidade de São Paulo, Estado de 

São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.306, 6º andar, CEP 01451-914, reuniram-se 

membros da Diretoria-Executiva da Associação Nacional dos Participantes em Fundos de 

Investimento em Direitos Creditórios, Multicedentes e Multissacados – ANFIDC (“Associação”), 

além de alguns convidados, conforme indicado abaixo, para deliberarem sobre questões de 

interesse da Associação e do mercado em que se insere, conforme pautadas pelo Presidente da 

Associação. 

 

2. Seguiram-se as seguintes discussões: 

 

(a) O primeiro assunto foi sobre a empresa de Assessoria de Imprensa que a ANFIDC pretende 

contratar para 2018. A Sra. Eliana Nigro, sócia da Tamer Comunicação tomou então a 

palavra e fez uma apresentação da empresa para o comitê executivo, empresa que está há 

mais de 25 anos no mercado, possui profissionais especializados em assuntos financeiros, 

sendo que além da Assessoria de Imprensa, a Tamer atua com foco em comunicação 

integrada, produção de conteúdo, conexão digital e construção e preservação de marcas. 

Além dessas frentes, o comitê executivo entende que a empresa deverá também ter um 

forte foco na divulgação para os “tomadores” no mercado, pois um dos problemas 

atualmente é a falta de informação que os mesmos têm sobre FIDC e como este mercado é 

regulado. 

 

(b) O segundo assunto abordado foi sobre o Balanço da ANFIDC em 2017, onde houve um 

forte crescimento no número de associados (de 79 para 107 associados), de receita 

(aumento de 154% no Saldo de dezembro de 2016 para dezembro de 2017) e participação 

no mercado de FIDCs Multicedentes Multissacados como um todo, aonde atingimos quase 

73% do Patrimônio Líquido dos FIDCs e temos mais da metade do número de fundos do 

mercado. Para facilitar o entendimento dos números, segue abaixo planilha com os 

levantamentos (cabe ressaltar que alguns levantamentos levaram em consideração a 

última informação disponibilizada no sistema da Uqbar, no caso setembro de 2017): 

 

Dado dez/16 dez/17 % Valor 

Número de Associados 79 107 35% 28 

Receita Mensal  R$ 54.273,00   R$ 78.752,00  45%  R$ 24.479,00  

Saldo ANFIDC  R$ 221.988,51   R$ 563.056,00  154%  R$ 341.067,49  
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Dado dez/16 set/17 % Valor 

PL total dos FIDC  R$ 10.852.597.831,00   R$ 12.872.166.519,00  19%  R$  2.019.568.688,00  

PL total dos Associados  R$ 6.056.860.424,00   R$ 9.362.728.178,00  55%  R$  3.305.867.754,00  

Participação da ANFIDC 55,81% 72,74%   

     

Dado dez/16 set/17 % Valor 

Nº total de Fundos 202 215 6% 13 

Nº total dos Associados 77 111 44% 34 

Participação da ANFIDC 38,12% 51,63%   

     

Dado dez/16 dez/17 % Valor 

Consultoras na ANFIDC 69 91 32% 22 

  

 

(c) Após o debate sobre o orçamento de 2018, o Sr. Rubens Vidigal tomou a palavra e 

informou que está acompanhando de perto e verificando os caminhos que a ANFIDC pode 

seguir quanto ao curso (provavelmente de 4 módulos) na Escola de Magistratura. Além de 

informar que seria importante a participação da ANBIMA, da Comissão de Valores 

Mobiliários (“CVM”) e do Banco Central no curso, o Sr. Rubens Vidigal solicitou que 

aguardássemos até fevereiro para ter uma melhor noção de qual caminho será melhor 

seguir, embora qualquer novidade antes disso ele entrará em contato com a Diretoria. 

 

(d) Quanto a nova composição do Comitê executivo (reunião da Diretoria com os convidados) 

iremos enviar na Circular de dezembro solicitando para os associados que desejam 

participar que se manifestem a respeito. A Diretoria irá se reunir no começo de fevereiro 

e decidirá a nova composição.  

 

(e) Por fim, a Diretoria informou que tem a intenção de convidar os Administradores (um por 

reunião) para os mesmos apresentarem suas metodologias de análise das carteiras e 

operações. O intuito da Diretoria é verificar possíveis fragilidades e ou brechas nas 

análises dos Administradores com o objetivo de criar uma maior segurança e credibilidade 

para os FIDCs evitando possíveis fraudes e contribuindo para que o mercado fique cada 

vez mais forte e saudável. 

 

 

 

 

 

3. Concluídos os trabalhos, o Sr. Presidente passou a palavra a quem dela quisesse 

fazer uso e, ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo 

tempo necessário à lavratura desta ata. MESA: Presidente: Sr. Paulo Schonenberg; Secretário: Sr. 
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Claudio Halaban. PRESENTES: Paulo Schonenberg, Claudio Halaban, Francisco Carvalho, Klever 

Muller, Alberto Gonçalves, Alexandre Silveira, Ana Pregnolatto, Luiz Fernando Vasconcellos, 

Daniel Doll, Luiz Guilherme Moraes, Robinson Carneiro. CONVIDADOS: Bruno Ligiera Bulgareli e 

Rubens Vidigal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, 14 de dezembro de 2017. 

 

Mesa: 

 

 

Paulo Schonenberg 

Presidente 

 

Claudio Halaban 

Secretário 

 


