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COMUNICADO AO MERCADO
Esclarecimento sobre notícia veiculada na mídia em resposta ao Ofício CVM
Em resposta ao Ofício/CVM/SEP/GEA-1/Nº 033/2014, datado de 17/01/2014, no qual essa autarquia
faz referência à matéria veiculada em 17/01/2014 no site Folha de São Paulo, intitulada
“Depoimento de testemunha da máfia do ISS é ‘fantasioso’, diz Kassab” e determina que a
BM&FBOVESPA preste esclarecimentos acerca da veracidade das informações ali contidas, a
BM&FBOVESPA informa que:
 Em 2011, a BM&FBOVESPA decidiu construir, no Município de Santana de Parnaíba, (i) um prédio
administrativo para onde pretendia transferir parte relevante de suas atividades de prestação de
serviços, e (ii) um Centro de Processamento de Dados próprio (Data Center) para abrigar a sua
infraestrutura tecnológica, necessária ao processamento de suas operações.
 Além disso, uma das razões ponderadas para a transferência das atividades da BM&FBOVESPA
para Santana de Parnaíba, em 2011, seria o rebalanceamento de suas tarifas entre os serviços de
negociação e pós-negociação, em razão do qual haveria um aumento da base tributária para
recolhimento do ISS, que incidia à alíquota de 5% no Município de São Paulo. Este aumento da
base tributária, e consequentemente do recolhimento fiscal à mesma alíquota, produziria impacto
econômico relevante à permanência dessas atividades de pós-negociação no Município de São
Paulo.
 A BM&FBOVESPA comunicou ao Poder Executivo do Município de São Paulo o projeto de
transferência de suas atividades para outro Município. Contudo, alternativamente, também
apresentou proposta de redução de alíquotas de ISS de algumas de suas atividades, o que não
implicaria redução do montante financeiro da arrecadação municipal, tendo em vista o aumento
da base tributável das atividades prestadas pela BM&FBOVESPA, decorrente do rebalanceamento
de preços entre seus serviços.
 O Poder Executivo do Município de São Paulo acatou o pleito apresentado pela BM&FBOVESPA e,
depois de realizados todos os estudos e trâmites necessários e regulares para aprovação da
redução da alíquota de ISS para níveis compatíveis com os praticados pelo Município de Santana
de Parnaíba, apresentou à Câmara Municipal de São Paulo o Projeto de Lei nº 1-144/2011 que,
dentre outros assuntos, propunha a redução da alíquota de ISS para algumas atividades, dentre as
quais algumas das desenvolvidas pela BM&FBOVESPA.
 Adicionalmente, apresentamos adiante os valores de arrecadação de ISS da BM&FBOVESPA, de
2010 a 2013, com queda momentânea de arrecadação em 2011 e destacado crescimento para os
exercícios subsequentes.
2010
R$ 25.448.218,50

2011
R$ 22.129.969,70

2012
R$ 27.694.561,79

2013
R$ 29.300.051,83

 A BM&FBOVESPA é entidade referência em termos de inovação tecnológica e com atuação
voltada ao interesse público, mantendo parcerias com órgãos da União, Estados e Municípios,
conforme alguns exemplos descritos abaixo. Nesse contexto, estabeleceu parceria com a
Prefeitura de São Paulo referente ao Sistema da Nota Fiscal Paulistana, a saber:

o Módulos para o Sistema da Nota Fiscal Paulistana
A BM&FBOVESPA, por sua liberalidade, contratou sistemas informatizados, desenvolvidos de
maneira customizada por fornecedores selecionados pela Prefeitura de São Paulo no âmbito
do Projeto da Nota Fiscal Paulistana, com posterior doação desses sistemas, ao custo total de
R$2.343.240,00, para o Poder Público Municipal. Os pagamentos realizados aos fornecedores
são feitos diretamente pela própria BM&FBOVESPA somente depois de atestadas pela
Prefeitura de São Paulo as efetivas entregas dos sistemas.
o Instituto “Sou da Paz” (Governo do Estado de São Paulo Secretaria de Segurança Pública)
Objetivo do projeto: auxiliar o Estado na implantação de ações para redução da criminalidade
através de um modelo de gestão da Secretaria Segurança Pública do Estado de São Paulo, com
foco no alinhamento das estratégias da SSP, junto às polícias Civil, Militar e Científica, à luz das
melhores práticas da Administração Pública (parceria no valor total de R$1.000.000,00, para
um período de até 2 anos).
o Instituto São Paulo Contra Violência (ISPCV) – Disque-denúncia
Objetivo do projeto: Contribuir para a redução e a prevenção da violência e da criminalidade
no estado de São Paulo, através da formulação, implantação, monitoramento e avaliação de
projetos, programas e políticas, a fim de promover a justiça social, a cidadania, os direitos
humanos e a cultura de paz (parceria iniciada em 1997, com compromisso de R$2.500.000,00
para cada período de 5 anos, com desembolsos anuais de R$500.000,00).
o Ciência sem Fronteiras (Governo Federal)
Objetivo do programa: promover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e
tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da
mobilidade internacional. A iniciativa é fruto de esforço conjunto dos Ministérios da Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC), por meio de suas respectivas
instituições de fomento – CNPq e Capes –, e Secretarias de Ensino Superior e de Ensino
Tecnológico do MEC (parceria por 3 anos, no valor total de US$4.172.550,00 dólares
americanos, sendo US$1.335.216,00 para 2013, US$1.251.765,00 para 2014 e
US$1.585.569,00 para 2015).
 A BM&FBOVESPA ressalta que todos os fatos acima estão fundados em documentação cabal e
comprobatória. Reitera atuar sob elevados padrões de conduta ética e não se utilizar, em
hipótese alguma, de qualquer procedimento ou meio escuso conforme sugerido pelas denúncias
publicadas. Nesse sentido, condena veementemente as irresponsáveis denúncias e se coloca à
inteira disposição para prestar esclarecimentos adicionais.
Tendo em vista o descrito acima, a BM&FBOVESPA entende que as informações constantes da
matéria referida não são verídicas e que não se caracterizavam como Fato Relevante, nos termos da
Instrução CVM nº 358 e alterações posteriores.
Para mais informações, contate a nossa equipe de Relações com Investidores pelos telefones: + 55
(11) 2565-4207 / 4834 / 4418 / 4729.
São Paulo, 17 de janeiro de 2014.
Eduardo Refinetti Guardia
Diretor Executivo de Produtos e de Relações com Investidores

