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Introdução

Prezados senhores, faço referência ao Edital de Audiência Pública SDM 09/2019, por meio do
qual essa Autarquia convidou para apresentação de manifestações sobre questões de
autorregulação unificada dos mercados organizados e suas infraestruturas, sobre o
funcionamento de mercados regulamentados e suas entidades administradoras; e sobre o
regime de melhor execução de ordens no contexto de múltiplas bolsas.
Aproveito para agradecer a oportunidade oferecida de participar desse processo, e colocandome à disposição de vossas senhorias para esclarecimentos desejados.
Seguem as manifestações específicas referentes às questões colocadas pelo Edital, seguidas de
discussão com sugestões e detalhamentos específicos.
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Minuta A

2.1

“Sincronização de relógios (arts. 17 e 57)”

Relógios sincronizados são fundamentais para o registro e posterior reconstrução de eventos
ocorridos. Nesse ínterim, a consulta pública menciona relatórios da Organização Internacional
das Comissões de Valores (“OICV”), e em específico a Minuta A propõe recomendação de adoção
do padrão de Tempo Universal Coordenado (Coordinated Universal Time, “UTC”) para o registro
de operações e demais eventos de mercado, em linha com a recomendação da OICV, solicitando
ainda comentários sobre definição ou não de precisão de registros e a existência de
inconvenientes e alternativas.
Antes de continuar, é preciso distinguir os conceitos: sincronização de relógios versus a
representação textual de um momento no tempo. Isso porque a minuta titula sobre a
sincronização, o ato de igualar a indicação temporal de dois relógios distintos, mas a
reconstrução de eventos passados precisa também lidar o formato de representação dos
momentos observados.

A discussão a seguir tratará dessas questões separadamente.

2.1.1

Sincronização de relógios

Redação atual:

Art. 17. A entidade administradora de mercado organizado deve, para fins de registro
das operações realizadas nos ambientes e sistemas por ela administrados, bem como
de quaisquer eventos cujos históricos devam ser mantidos, sincronizar os relógios
utilizados adotando o padrão UTC – Tempo Universal Coordenado.
Redação proposta:

Art. 17. A entidade administradora de mercado organizado deve sincronizar os
relógios dos ambientes e sistemas por ela administrados adotando o padrão Tempo
Universal Coordenado – UTC.
Redação proposta alternativa:

Art. 17. A entidade administradora de mercado organizado deve sincronizar os
relógios dos ambientes e sistemas por ela administrados adotando o padrão de
Tempo Universal Coordenado (UTC) no geral, e preferencialmente adotando o
padrão de Tempo Universal Coordenado com suavização de saltos em ambientes de
processamento intensivo (UTC com leap smearing).
Resumo

A redação proposta fala em termos de ser obrigatório sincronizar relógios na presença de
eventos históricos que devem ser mantidos. Ocorre que o padrão UTC já é bastante difundido,
universalizado até. A Hora Legal Brasileira é inclusive definida em função do UTC – ainda que
Decreto nº 2.784 de 18 de junho de 1913 esteja descrito em termos do fuso horário Greenwich,
este último coincide com o UTC e é tecnicamente mais bem definido.
Com a disseminação de sistemas de informática e criptografia, a correta sincronia de relógios se
tornou uma necessidade inclusive de segurança, de forma que a qualificação “para fins de
registro das operações” se torna redundante.
A redação proposta alternativa entra numa tecnicidade ocasionada por uma discrepância entre
o padrão UTC (onde os dias têm quantidade de segundos variável) e o padrão computacional de
“dia” (onde todos os dias têm exatamente 86.400 segundos), detalhado a seguir.
Discussão

O relatório OICV de 20131 cita em seu apêndice “E” as variadas regulações pelas quais
autoridades de mercado disciplinavam a sincronização de tempo, com grande variedade de
mecanismos, de fontes, e de precisão. Nas variações de fonte haviam a hora legal nacional, o
1

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD412.pdf

tempo atômico nacional, o tempo atômico de um relógio ou laboratório em particular, um
relógio interno ao sistema regulatório, o tempo GPS… Uma confusão irreconciliável. Já o
relatório OICV de 20192 mostra uma imagem unificada em torno do UTC como fonte de
sincronização.
Medir o tempo parece uma coisa intuitivamente fácil, mas a prática é dolorosamente diferente. A
própria definição de “ano” e “dia” se originaram em questões práticas: o clico das estações anuais
e o ciclo solar diário, que foram determinados com grande precisão através de observações
astronômicas. Essas observações concluíram também que esses eventos não são nem estáveis,
nem múltiplos exatos entre si, e daí a ocorrência de anos bissextos. A própria definição de “um
dia”, que parece bastante óbvia, também tem semelhante complicação, dado que a rotação da
Terra sofre de uma desaceleração de maré, que aumenta progressivamente o dia solar médio.
Além disso há flutuações outras que influenciam a própria variação, como o ajuste pós-glacial
que elevou áreas do Canadá e Escandinávia em vários metros, acelerando a rotação da Terra em
oposição à desaceleração de maré.
Até a invenção dos relógios atômicos, não havia uma solução com “resolução” o suficiente para
determinar a progressão do tempo independente de observações astronômicas. Depois da
criação e do estabelecimento do Tempo Atômico Internacional (Temps Atomique International,
TAI), essa questão foi superada, sem, no entanto, produzir uma solução determinística que
permitisse comparar o TAI (que apresenta monotocidade temporal) com o “tempo civil” solar
(que tem anos variáveis com dias também variáveis). Uma solução técnica utilizada atualmente é
o Tempo Universal Coordenado (UTC), que sincroniza o tempo civil com o TAI, de forma que os
segundos ocorrem com a mesma frequência entre os dois sistemas, porém os dias em UTC tem
um número variável de segundos. As vezes um segundo a mais, as vezes um segundo a menos,
sendo esses ajustes determinados a posteriori, a partir de observações astronômicas do ano
solar.
Ou seja, os dias em UTC as vezes terminam às 23h59m58s, e o próximo segundo já o dia
seguinte. As vezes o dia UTC termina no horário 23h59m60s (segundo 60), que por si só dispara
variados bugs nos mais variados sistemas3 e linguagens4 de programação. Uma complicação
extra é que esses “saltos de segundos” (leap seconds) são imprevisíveis, sendo fornecidos em
tabelas5 que precisam ser continuamente atualizadas nos sistemas operacionais e linguagens de
programação, simultaneamente e sem falha, ou de outra forma as datas serão impressas e
interpretadas de maneiras diferentes entre variados elementos dentro de um mesmo
computador – ainda mais entre computadores totalmente diferentes, com diferentes políticas de
atualização.
2
3
4
5

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD637.pdf
https://support.microsoft.com/en-us/help/2722715/support-for-the-leap-second
https://stackoverflow.com/questions/48009870/parsing-localtime-with-leap-second
https://www.ietf.org/timezones/code/leap-seconds.list

A coisa fica ainda mais confusa a partir daqui, mas agora volto da digressão para tratar da
questão em pauta. Em termos práticos, a sincronização de relógios necessita de uma fonte e de
um procedimento.
Como comentado acima, variadas autoridades de mercado anteriormente definiram variadas
fontes de medição de tempo, incompatíveis entre si. Utilizar o padrão UTC ao menos fornece
uma métrica comum e universal, da seguinte forma: o TAI fornece monotonicidade temporal, e o
UTC fornece uma representação do TAI que se parece com o formato de tempo civil. Ou seja, o
UTC é uma fonte uniforme, padronizada e global de tempo – ainda que dependa de ajustes
empíricos a posteriori.
Em termos de procedimento, a questão de sincronização de relógios de computadores
conectados à internet já foi satisfatoriamente resolvida através do Network Time Protocol (“NTP”),
embora com um pragmatismo absoluto: segundos extra simplesmente desaparecem – como se
o relógio do computador ficasse congelado por um segundo – e os segundos faltantes são
simplesmente pulados. Uma solução drástica, mas eminentemente necessária, eis que em
computação os dias só podem ter 86.400 segundos, por definição.
O efeito prático é que o tempo fica distorcido durante a ocorrência dos leap seconds, o que torna
tanto o registo como a reconstrução de eventos impossível, dentro e próximo desses segundos.
Para perspectiva, foram 28 ocorrências de leap seconds entre 01/01/1972 e 01/01/2017, ou uma
ocorrência em 50.719.885.
Uma alternativa comercial a esse problema é o leap smearing (algo como “pulo enganoso”), que
consiste em adulterar a frequência do relógio do computador, pelo sistema operacional, de
forma o efeito do pulo seja diluído ao longo de 24 horas em torno da descontinuidade. Essa
técnica tem a vantagem de ser transparente e uniforme a tudo o que roda dentro do
computador (eliminando bugs internos) mas intencionalmente deixa o computador
dessincronizado com o TAI, o UTC e até mesmo com o horário civil, durante 24 horas, com o
máximo de dessincronização de 0,5 segundo ocorrendo à meia-noite de UTC+0. 6
Cito a técnica como uma solução comercial porque a mesma não é oficial, sendo uma solução
aplicada pelo Google e Amazon em seus servidores NTP e, mais efetivamente, em seus serviços
de hospedagem em nuvem. Ou seja, o leap smearing é na prática inevitável para os usuários
desses serviços.
Uma alternativa, que depende de uma discussão mais ampla, seria no sentido de padronizar o
leap smearing ao menos em nível nacional – por exemplo, solicitando esse serviço específico ao
NTP.br, e daí padronizar a fonte de sincronização de tempo no UTC suavizado. Outra alternativa
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seria suspender a negociação em torno de um pulo se segundo, ou colocar os mercados em
leilão nesse horário.
Pode parecer uma discussão exagerada, de implementar toda uma solução regulatória para os
pulos de segundo, já que eles hoje ocorrem menos de uma vez por ano, 7 normalmente as 21h do
dia 31 de Dezembro.8 Mas é preciso considerar aí que já há discussões de negociação contínua
(24h por dia) pela B3, e essa questão se tornará mais importante caso a discussão sobre best
execution caminhar no sentido de uma sistematização centralizada de preços. Além disso, várias
plataformas de negociação já podem estar implementando essa técnica, sem o saber (e sem
como o evitar).

2.1.2

Formato do timestamp

Redação proposta (novos parágrafos ao artigo 17):

§ _o Os registros mencionados no caput devem, na medida do possível, considerar e
preservar informações relativas ao fuso horário e ajustes de horário de verão.
§ _o No caso do detalhe de registros de operações, estes devem ser preservados e
comunicados utilizado-se o Fuso UTC (UTC±00:00).
Resumo

O Brasil é grande o suficiente para ter mais de um fuso horário, o que já torna algo complicado se
comunicar entre fusos. O Brasil também adota horários de verão ocasionalmente, com
heterogêneas regras de duração e mais ainda heterogêneas regras de amplitude. Enquanto que
informações textuais de data e hora devam ser comunicados em termos de hora local (que
considera fuso horário e horário de verão), os “microdados” transacionais devem adotar um
padrão que não sofra dessas questões.
Discussão

No caso de fuso horários, é perfeitamente factível que um e-mail seja enviado as 16h00m00s
hora local, e seja imediatamente recebido às 15h00m01s, também hora local. Para que possa ser
determinado que essa diferença é um segundo no futuro em vez de um salto no passado de
59m59s, é preciso:
1. Que a data hora de envio tenha anexada à si uma especificação de fuso horário do local
de envio.
2. Que o receptor reconheça a indicação de fuso horário anexada ao horário enviado;

7
8

Atualmente. A frequência tende a aumentar com a passagem dos séculos.
A depender de horário de verão. Os pulos de segundo são colocados preferencialmente nos limites semestrais
do calendário civil, embora haja a previsão também de serem intercalados trimestralmente.

3. Que o receptor consiga calcular o diferencial dos dois horários locais, entre emissor e
receptor, inclusive considerando que emissor e receptor estão trabalhando com a mesma
versão de tabela de fusos horários históricos.
O item (3) é o menos óbvio. Ainda mais no contexto em que fusos horários são modificados com
uma frequência desconsertante.9 Para que o algoritmo acima funcione, ambos emissor e
receptor precisam ter a mesma tabela, atualizada e instalada, em seus respectivos sistemas
operacionais, linguagens de programação, programas de e-mail, etc. Improvável.
Uma segunda alternativa é, em vez de um nome de fuso, a data e hora local emitida vier anotada
com um diferencial de fuso numérico, em relação a um fuso padronizado. Essa solução ao menos
retira a necessidade de o receptor conhecer o fuso horário do emissor por nome, mas permanece
a questão das bases atualizadas em todos os pontos do sistema em uso, no emissor e receptor.
Uma terceira e última alternativa é representar internamente a data e hora em termos exclusivos
de um fuso horário fixo e pré-determinado, ficando aí emissor e receptor totalmente separados:
cada um só tem de cuidar de conhecer o próprio diferencial de horário local em relação ao fuso
de comparação, para converter corretamente da representação interna para o horário local e
vice-versa, sendo a comparação entre datas fica óbvia: basta comparar numericamente os dois
valores.
A presença de horário de verão causa um problema de natureza diferente. Quando os relógios
são adiantados, uma hora inteira “desaparece” do registro oficial e, por exemplo, os tempos
23h59m59s e 01h00m00s estão afastados apenas um segundo na realidade, embora não na
representação textual. A única forma de saber a distância real entre essas duas representações é
tendo a mesma tabela utilizada pelo emissor do dado ao criar essas representações.
Quando o horário de verão encerra o problema acaba sendo pior, pois a representação de tempo
se repete. O sistema registra duas vezes 23h00m00s, duas vezes 23h00m01s, e assim por diante,
impossibilitando a correta ordenação dos registros sem a informação adicional de qual registro
foi “dentro” ou “fora” do horário de verão.
Problema é que tabelas globais de horário de verão mudam e “desmudam” com frequência alta,
dificultando o trabalho de manter a infraestrutura perfeitamente atualizada. E no caso de falha, é
um problema difícil a impossível de corrigir depois, porque as datas não deixam rastro de qual
versão da tabela foi utilizada para seu registro. Um ambiente operacional ou linguagem de
programação com tabela de horário de verão desatualizado vai gerar uma data incorreta, sem
traço disso em lugar algum.
Destaco aqui que são dois problemas distintos, e que requerem soluções distintas. No caso, há
dados primariamente comunicados a humanos, que fazem mais sentido serem expressos em
termos de horários locais (por exemplo: horários de funcionamento, dados agregados até nível
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de dia), e há dados primariamente focados em precisão, para máquinas, onde é mais importante
a representação exata de data e hora, com o mínimo de ajustes possíveis.
E daí que:
•

Dados para humanos, comunicados e preservados em termos de horário local,
preferencialmente indicados com informação de fuso horário e horário de verão;

•

Dados para máquina, preservados e comunicados em UTC+0.

Sobre a primeira, “preferencialmente” em vez de “obrigatoriamente”, porque há os mais variados
sistemas legados espalhados em grandes e pequenos computadores, em todo lugares, com
variados padrões e políticas de atualização. Exigir que todos convirjam para um único padrão
beira o impossível. Ainda assim, é um ponto relevante, que merece uma recomendação
regulatória.
O segundo item se refere principalmente aos sistemas de negociação, sistemas esses
proprietários e frequentemente mantidos e atualizados. Aqui é possível alcançar a convergência
de um padrão único, atemporal e menos propenso a falhas por falta de atualização. Utilizar
UTC+0 significa uma dependência menor das tabelas de conversão de fuso e horários de verão, e
em conjunção do caput, fornece uma relação indireta com o Tempo Atômico Internacional, uma
qualidade muito desejável.
Aqui eu refaço a distinção de antes, que a sincronização de relógios é separada da representação
de momentos de tempo específicos. No caso, a defesa acima é de se utilizar UTC na
sincronização de relógios (sem qualificativos nacionais ou especifidades de fonte) enquanto que
registos de momento sejam realizados utilizando-se o UTC+0 (UTC em um fuso horário
específico), o que abre a possibilidade de sistemas outros, que não o de negociação, operem
com horário local.

2.1.3

Precisão do timestamp

Sugestão

A precisão do timestamp deve ser decidida em nível de auto regulação, com base em critérios e
análises objetivos. A precisão mínima deve ser definida, podendo o ambiente de negociação
fornecer em maior precisão. Ainda assim, a maior precisão disponível pode não ser suficiente
para diferenciar dois eventos, de forma que um complemento sequencial seja necessário.
Discussão

O edital de Audiência Pública solicita também comentários a respeito de nível de precisão dos
registros. Meus comentários vão em três linhas:

•

De que esse nível de precisão seja apenas de mínimo, deixando em aberto que o
ambiente de negociação possa livremente aumentá-lo;

•

Que o nível de precisão mínimo seja algo decidido em nível de autorregulação, porém
utilizando-se de métricas objetivas;

•

Que os registros temporais sejam acompanhados de um sequencial associado ao ponto
de geração de eventos.

No plano prático, o padrão seria preferencialmente variável. Isso porque há uma imensa maioria
de ativos que negociam nunca, ou em tão baixa frequência, que o registro em nível segundo já
seria suficiente.
Ao mesmo tempo, uma ínfima parte dos ativos recebe quase todo fluxo de ordens, com
registros, alterações, cancelamentos e negócios, ocorrendo com tal intensidade que o
processamento em si ocorre no nível do limite físico dos computadores, que por sua vez operam
numa frequência alta demais até mesmo para cronômetros internos, impossibilitando assim a
diferenciação sequencial de dois eventos com base apenas registro de data e hora relatado.
Uma solução intermediária é a disponibilização de “cotadores de mundo”, associados a “núcleos”
geradores de eventos. Ainda que cronômetros internos sejam imprecisos demais, o próprio
processamento do computador não o é. Assim cada evento processado incrementa um contador
específico (“world count”), que é impresso junto ao registro de data e hora (“timestamp”),
possibilitando assim diferenciar que registros ocorreram em qual ordem dentro de uma mesma
data e hora específica (“timestamp com world count”).
Por exemplo, ter um world count por código de negociação, já que os negócios em um ativo em
particular ocorrem de maneira sequencial.
A própria presença de world counts pode constar no acompanhamento qualitativo sobre o nível
de precisão necessário no ambiente regulatório: se estiverem ocorrendo muitos world counts
diferentes com timestamps repetidos, isso é sinal que o nível de precisão do timestamp precisa
ser incrementado naquele ambiente de negociação, e possivelmente em todo o ambiente
regulado.
Por fim, ressalto a questão prática que não adianta aumentar a precisão do timestamp se o
conjunto de informática (hardware, sistema operacional, linguagem de programação) não forem
capazes de fornecer a informação na precisão necessária. E que é difícil de prever os futuros
desenvolvimentos de todas essas áreas em paralelo, enfatizando ainda mais a necessidade da
presença de world counts. Ou de outra forma, a recriação de eventos passados dentro de uma
única bolsa pode se demonstrar impossível, e menos ainda a tentativa de recriação de eventos
na presença de múltiplas bolsas.

Para uma apreciação da “selva” de resoluções disponíveis, ver:
•

https://en.wikipedia.org/wiki/System_time#Operating_systems

•

https://en.wikipedia.org/wiki/System_time#Programming_languages_and_applications

Por fim, recomendaria que os world counts não precisem ter tamanhos pré-determinados, ou
que precisem reiniciar a cada mudança de timestamp. A função deles é primordialmente
diferençar a sequência de operações dentro de um timestamp repetido. Seu único requisito é
que sejam números inteiros positivos, podendo reiniciar arbitrariamente em limites de potência
de 2. Em termos de computação, isso significa trabalhar com “tipos inteiros sem sinal”, e em
computadores modernos esse número normalmente tem o tamanho de 64 bits, que equivale a
sequência que varia de 0 a 18.446.744.073.709.551.615 (18 quintilhões), antes que o número se
repita. Espaço suficiente para o timestamp com resolução “suficiente” já tenha progredido
bastante antes da repetição do contador.

2.2

Divulgação pública e gratuita (arts. 38 a 41)

Redação proposta (novo item ao Art. 38 Inciso II):

d) Detalhamento técnico dos tipos de ordens de cada mercado administrado.
Redação proposta (novo inciso ao Art. 38):

IV.b – até o final do dia em que ocorra funcionamento do mercado, os mesmos dados
do inciso IV, em formato arquivo;
Redação proposta ao Art. 38 § 2o inciso I:

I. as informações mencionadas no inciso IV e V por no mínimo 18 (dezoito) meses; e
Discussão

A Minuta “A” não trata da consolidação de dados, mas gostaria de tecer alguns comentários com
base nas percepções do Review Report mencionado no edital,10 dado o atual direcionamento de
esperar por uma solução de mercado de consolidação de fita no caso brasileiro, e de como essa
questão interage com a questão geral da divulgação de informações, seus custos e seus
financiamentos.
O Review fala amplamente sobre a divulgação de informações prévia aos negócios (ofertas) e
após os negócios (transações), com variados objetivos: transparência, qualidade de execução,
melhoria de execução, coibir abusos. É uma ampla discussão, qual permeia várias formas de
10 MiFID II/MiFIR Review Report # 1 (On the development in prices for pre- and post-trade data and on the consolidated
tape for equity instruments). ESMA – European Securities and Markets Association. 5 de Dezembro de 2019
(disponível em https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-recommends-real-timeconsolidated-tape-equity)

informação, de consolidação, de publicação, de tarifação e de públicos usuários, voluntários ou
obrigatórios.
A própria definição de “fita consolidada” demanda definição, já que a mesma se refere a várias
formas de apresentação, de latência e de persistência. A saber:
• Dado online – Representando ofertas visíveis atuais e negócios recém realizados, de
baixíssima latência e baixíssima persistência. Ou seja, representa apenas os dados mais
recentes.
• Dado defasado – A mesma informação que o dado online, porém com atraso característico e
de baixa ou nenhuma tarifação.
• Dado de final de dia – As informações detalhadas de criação, alteração, cancelamento e
execução de ordens, em qualquer visibilidade, disponibilizados em arquivos diários, de forma
pública.
Os usuários desses dados podem ser separados também em três grandes grupos:
• Usuário geral – Que utiliza os dados de maneira não profissional;
• Usuário profissional e/ou regulado – Que utiliza os dados de maneira essencial ao
desenvolvimento de suas atividades, incluindo-se aí a própria negociação das bolsas e
corretoras, back office, compliance, e afins.
• Usuário de alta frequência – Sistema de informática, basicamente, operando em níveis não
humanos.
A separação nessas tantas dimensões é necessária para contextualizar a impressão geral
transmitida pelo mencionado Review, qual comento abaixo.
A regulação europeia previa ao longo dos anos a criação de consolidadora de dados (no original
Consolidated Tape e Consolidated Tape Provider, respectivamente CT e CTP), e isso não se
concretizou. Há vários fatores concorrendo em paralelo: a própria competição de fornecedores
proprietários, a exigência que os consolidadores alcancem necessariamente todos os ambientes
de negociação, a desobrigação dos ambientes de negociação de fornecer esses dados.
A situação toda pode ser mais simplesmente explicada em termos de um problema de tragédia
do bem comum. No caso, em vez esgotar um bem comum, de não criá-lo. Ao entender, ainda
que parcialmente, que o preço de negociação é um bem público em si mesmo, fica mais fácil de
argumentar que o preço de ofertas consolidado tem as mesmas características, assim como
como o histórico de negociação consolidado (em conjunto, fita consolidada). As mesmas
características, e portanto fadados a mesma tragédia.

O Review compara e exemplifica a questão europeia em relação a Estados Unidos e Canadá,
onde estruturas equivalentes existem e funcionam a muito tempo. Lugares onde, faz notar, há a
específica obrigação de fornecer esses dados e de os utilizar. Não deve ser coincidência. Eis que a
criação de uma fita consolidada enfrenta de imediato o problema do ovo ou da galinha: é um
negócio tido como essencial, mas inicialmente sem demanda, de alto custo e alta
responsabilidade. Não parece ser uma questão que emerge naturalmente, mesmo a exemplo de
outros países onde existe a estrutura funcionando.
Aqui é preciso fazer notar que a utilidade do dado varia grandemente com seus usos e públicos:

Usuário geral
Profissional/Regulado
Alta frequência

Dado Online

Dado defasado

Dado final de dia

Home broker

Sites, sem custo

Análises post mortem
Compliance post
morten

Negociação,
compliance online
Negociação
algorítmica

Ao observar a tabela anterior, poder-se concluir rapidamente dois universos completamente
distintos. No lado dos dados online, onde há custo e negociações contratuais específicas, e no
lado de dados defasados a mera disponibilidade em si, pública e sem custo, cumpre a função de
bem público.
Porém mesmo essa separação esconde a atual situação de custo-benefício da informação dada a
mera presença – e contínuo aumento da utilização – de sistemas de alta e altíssima frequência,
operando em nível extra-humano. A tabela a seguir detalha apenas o dado online, agora
separado por latência observada dentro do ambiente da bolsa (sistemas em co-location), em
ambiente que observa uma ida e volta da consolidação (1 round trip), e em ambiente que
observa ao menos duas ou mais idas e voltas do ponto de vista de consolidação (2+ round trips).
Online latência de
co-location

Online consolidado
c/ 1 round trip

Home broker

Usuário geral
Ambientes de
negociação

Profissional/Regulado
Alta frequência

Online consolidado
c/ 2+ round trips

Compliance

Negociação
algorítmica

Ou seja, o dado mais disponível só está disponível em co-location, por mera questão de latência
geográfica, e só disponível via contratação específica. Na sequência vem o dado consolidado
online, que enfrenta latências geográficas, de protocolos e de processamentos, em cada direção
onde há um fluxo de dado, que diferentemente do dado de co-location já começa a apresentar a
dimensão de bem público. Ainda assim, é importante notar que cada round trip acrescentado

aumenta a latência final, constante em função da distância física, e que portanto não é
remediável com melhoria de processamento computacional. Na verdade, cada incremento
computacional só aumenta o tamanho relativo dos atrasos ocasionados por latência geográfica.
Os dados com característica de bem público provavelmente vão precisar de regulação positiva
para sua disponibilização e eventual utilização, incluídos aí os dados defasados e alguns dados
online, como destacado acima. Essa é uma discussão que não consta no Review, e daí esse longo
comentário.
Argumento que o dado consolidado precisará de regulação na positiva, possivelmente em fases,
para facilitar sua implementação. Por exemplo:
1. A criação de um sistema central de preços, consolidado, na eventual situação de
múltiplas bolsas no Brasil;
2. A obrigação de análise quantitativa e qualitativa de negociação de cada bolsa em relação
ao sistema central de preços consolidados;
3. A eventual obrigação de considerar o preço central consolidado como critério para
roteamento de ordens.
Com relação aos dados defasados, já há clara regulação no sentido dos dados de fim de dia
serem disponibilizados gratuitamente. Os dados online consolidados, de uso exclusivo de bolsas
e corretoras provavelmente exigirão regulação específica, inclusive na questão de seus custos e
financiamentos, qual eu sugiro que seja encaminhado na entidade de autorregulação ora
discutido, apenas acrescentando que eventuais terceiros interessados nos dados devam ser
atendidos em bases comerciais competitivas, na forma discutida no Review (em termos de custos
transparentes).
Faço ênfase à atual redação do Art. 38 Inciso IV, em que os dados defasados em 15 minutos
também sejam disponibilizados nas mesmas condições que os dados de fim de dia, a saber, de
maneira pública e sem restrições, porém de forma contínua. Faço a consideração que em
concomitante a criação de múltiplas bolsas, que esse dado seja disponibilizado utilizando
semelhante disposição de campos e procedimento geral dos dados encaminhados à
consolidação, apenas defasados em relação a estes.
Isso porque não parece haver solução ou demanda comercial para os casos de “centralização dos
dados defasados de 15 minutos”, uma dificuldade relevante de pequenas empresas não
reguladas. No entanto, a mera disponibilidade do dado, sem restrições, pode mais facilmente
originar uma solução de código livre – no sentido de informática – onde ao invés de depender
de um centralizador de dado defasado, pequenos usuários desses dados apenas instalam
componente de software, que por sua vez se encarrega de monitorar ou baixar os dados
defasados, para distribuição interna e/ou pública.

2.3
Listagem de emissores e admissão de valores mobiliários à
negociação (arts. 60 a 64)
Esses artigos da referida minuta versam sobre a admissão de listagem, centralizada, e a admissão
a negociação descentralizada. Ou seja, um ativo pode ser admitido à negociação em uma bolsa
se o emissor tiver a admissão de listagem realizada em uma bolsa outra.
O Art. 61 § 2o inciso II impõe ao ambiente responsável pela admissão de listagem de “comunicar
imediatamente” as decisões suspensão ou exclusão da negociação no ambiente original. Aqui já
temos um embrião de um sistema de coordenação inter bolsas, qual farei menção em variados
tópicos a seguir.
Notadamente, ativos sofrem suspensão e liberação de suspensão com grande frequência, muitas
vezes relacionados à fatos relevantes e/ou a notícias vagas. Se o processo de suspensão e
liberação for manual, isso representa o seguinte risco:
•

Que o ativo suspenso na bolsa de listagem continue negociando em bolsas outras,
mesmo após a suspensão na bolsa original, dando vantagem informacional aos
operantes em outras bolsas;

•

Que o ativo liberado na bolsa original está negociando imediatamente neste ambiente,
enquanto segue bloqueado nos demais, gerando vantagem de liquidez aos operantes
deste ambiente.

Dado essas questões, faço a sugestão de se iniciar as discussões de um “Sistema Inter Bolsas”
(SIB), responsável, entre outras coisas:
Redação proposta, futura, do Art. 61 § 2o inciso II:

II – comunicar imediatamente através no SIB as decisões de suspensão, liberação ou
exclusão de sua negociação.
Redação proposta, novo parágrafo ao Art. 61:

§ 3o Compete à entidade administradora de mercado organizado responsável pela
negociação:
I - comunicar diariamente ao SIB informação cadastral de todos os ativos admitidos à
negociação, anteriormente à abertura do mercado;
II – comunicar imediatamente ao SIB a inclusão de novos valores mobiliários,
admitidos à negociação durante o pregão aberto.
A redação proposta no § 2 o visa resolver os problemas apontados acima, e a redação proposta
do novo parágrafo visa permitir a coordenação de ativos em negociação entre bolsas, prevendo

ambos os casos da situação na abertura, bem como os casos de ativos liberados a negociação
durante o dia, por exemplo, novas séries de derivativos.
Aproveito o contexto para mencionar que a questão sobre sincronia de suspensão e liberação de
negociação de ativos tem vários paralelos com ativos em situação de leilão. Tanto os leilões de
abertura e fechamento, que podem se estender por horários diferentes entre bolsas, tanto no
caso de leilões eventuais durante o dia, onde o leilão em uma bolsa gera vantagem
informacional e de liquidez para os participantes em outras bolsas onde o ativo não esteja nessa
situação especial. É uma discussão mais ampla, qual não espero conseguir encaminhar aqui, mas
que a exemplo da suspensão e liberação coordenada, início e fim de leilões também deveriam
ser coordenados automaticamente entre bolsas, pelo mesmo mecanismo de suspensão e
liberação.
A admissão de valores mobiliários em várias bolsas, automaticamente à admissão de listagem e
negociação em uma bolsa original, incia a discussão de fragmentação de mercado. E uma das
fontes de fragmentação é a separação entre lotes padrão e lote fracionário dentro das bolsas, 11
que só faz multiplicar o problema de fragmentação na presença de bolsas em paralelo. Em
consideração a isso, eu faço a seguinte sugestão:
Redação proposta, acréscimo ao Art. 62:

Parágrafo único: As admissões de negociação do caput devem se realizar unicamente
no menor lote de negociação do mesmo ativo listado em mercados de outra
entidade.
Tal redação visa atingir os seguintes objetivos:
1. Que a admissão automática de um ativo não aumente a fragmentação de mercado além
da própria listagem em ambiente separado;
2. Como um experimento comparativo, de como a listagem em bolsa de ativos em único
padrão de lote afeta a liquidez desse ativo em relação a ambiente com vários lotes;
3. Há uma outra discussão relacionada à fragmentação de mercado, no sentido que a
negociação de ativos de preços maiores se torna ineficiente no contexto de múltiplas
bolsas, ainda exacerbado pela existência de lotes inteiros e lote fracionário, que já
chamou atenção da SEC.12 A obrigação de listagem adicional unicamente no menor lote
visa amenizar essa situação.
O artigo 63 em seu caput versa sobre negociação de um mesmo ativo em mercado de bolsa e
balcão simultaneamente, restringindo essa questão apenas a negociação de grandes lotes em
11 Ver nota 19 e seu referenciado em https://www.sec.gov/news/speech/clayton-redfearn-equity-marketstructure-2019#_ftn19
12 Ver primeiras menções de “odd lots” em https://www.sec.gov/news/speech/clayton-redfearn-equity-marketstructure-2019

seu parágrafo único. Ou seja, trata apenas de grandes lotes. Esse assunto recebe tratamento
detalhando mais a frente, mas em consonância com o mesmo, segue outra sugestão:
Redação sugerida:

Art. 63. É vedada a negociação simultânea de um mesmo valor mobiliário em
categoria de mercado organizado de valores mobiliários distinto daquele em que o
emissor tem seus valores mobiliários listados.

2.4

Suspensão e exclusão de valores mobiliários (arts. 68 a 71)

Redação sugerida, novo parágrafo ao Art. 68:

§ 3o É permitido o cancelamento de ordens enquanto perdurar a decisão de
suspensão.
Faço menção aos comentários referentes ao Arts. 60 a 64 acima, de como a suspensão e
liberação de um mesmo ativo em diferentes bolsas em diferentes momentos gera uma
vantagem indevida. Algo semelhante já ocorre hoje.
Quando um ativo tem sua negociação suspensa, principalmente em termos do Art. 68 Inciso II, é
gerado grande atenção sobre a notícia ou informação motivadora da suspensão, ao mesmo
tempo que interrompe a negociação do mercado para abrir espaço temporal para
esclarecimentos e/ou mera dilatação do tempo de análise de impacto da informação. Ocorre aí
que:
1. Quem não tem ordens no mercado tem opção de colocá-las;
2. Quem tem ordens no mercado não tem a opção de retirá-las.
Essa assimetria faz parte da situação normal de mercado, onde não há opção de “segunda
opinião” antes de um negócio ser realizado em bolsa. A ordem agredida é efetivamente um
negócio fechado. Porém a suspensão do ativo não é uma situação normal de mercado, de forma
que a assimetria acima transforma-se numa vantagem indevida.
Os participantes na categoria 1 tem uma opção de participar ou não do mercado após a refletida
análise do elemento que ocasionou a suspensão. Mas os participantes da categoria 2 tem uma
obrigação de participar do mercado resultante, independente do resultado da análise refletida.
Essa situação é análoga ao direcionamento geral de que fatos relevantes de grande impacto
sejam disponibilizados apenas com o mercado fechado, para permitir reflexão dilatada da nova
informação, seguido da abertura no dia seguinte, onde o cancelamento de ordens é
possível. A suspensão alcança a primeira parte, mas não a segunda. E daí a justificativa dessa
redação.

Especificamente a redação fala da permissão de cancelamento enquanto perdurar a suspensão,
e portanto incluindo aí de se poder cancelar imediatamente após uma suspensão.
Conquanto que a maioria das suspensões sejam rápidas, intra diárias, algumas suspensões se
prolongam por dias, sememas e até meses. Nessas situações, o investidor com a ordem
pendurada, sem a chance de cancelamento, tem seu caixa impactado (na forma de limites
operacionais), enquanto que outros ativos tem suas janelas normais de abertura e cancelamento
de ordens ocorrendo normalmente.
Mesmo na situação intra diária, onde um investidor coloca uma ordem para mais a frente
cancelar, fica impedido de fazê-lo, e uma vez o ativo é suspenso por um prazo a priori
indeterminado – por exemplo, a espera de posicionamento da empresa – impede que o mesmo
cancele a ordem, independente de tudo o mais. Cito o exemplo específico do investidor que
tenta realizar alguma operação específica durante um intervalo do dia, e apenas nesse intervalo,
qual depois não pode mais cancelar a ordem, deixando sua carteira em uma situação
indeterminada, em desvantagem anormal em relação alguém que estivesse a segundos de
colocar a mesmíssima ordem, logo antes do ativo entrar em suspensão.
Assim, a redação sugerida, de que a janela de cancelamento de ordens deve de estender por
todo o período da suspensão.

2.5

Negociação de grandes lotes de valores mobiliários (art. 67)

Redação proposta ao Art. 67 (completo):

Art. 67. São admitidas operações com grandes lotes de valores mobiliários em
mercados organizados, nos mercados organizados de bolsa ou balcão, por meio da
adoção de procedimentos especiais de negociação e código de negociação
apartado.
§ 1o Considera-se operação com grandes lotes aquele negócio individual que
ocasionasse um leilão de no mínimo 1 (uma) hora, ou que a quantidade de valores
mobiliários envolvida não seja inferior à calculada e divulgada pela entidade
responsável pela autorregulação unificada dos mercados organizados nos termos da
regulamentação específica.
§ 2o No caso de valores mobiliários já admitidos à negociação:
I. que o código de negociação de grandes lotes em separado esteja previamente
disponível;
II. que ordens com as caraterísticas do § 1 sejam automaticamente reconhecidos e
convertidos em negócio de grande lote.

Discussão

A negociação de grandes lotes engloba num único assunto várias necessidades de mercado,
algumas contraditórias entre si, e por isso peço a atenção do regulador quanto a implementação
desse dispositivo de forma a incentivar abusos, ao invés de coibi-los.
A saber: um grande lote pode ser negociado:
1. Prévia e completamente fora do ambiente de bolsa, em bases exclusivas, servindo a bolsa
como mera formalizadora da transição;
2. Prévia e completamente fora do ambiente da bolsa, porém onde a regulação específica
impede uma das parte de recorrer a subterfúgios (por exemplo, negócios diretos),
exigindo o uso da bolsa em um leilão prévio ou automático;
3. Um grande comprador ou vendedor, sem contraparte.
Um grande lote pode, também, ocasionar:
1. O disparo de um leilão por grande movimentação de preço, geralmente ocasionado pelo
preço negociado fora de bolsa ser distante dos preços recém praticados, uma situação
que distorce anormalmente a formação de preços;
2. O disparo de um leilão por grande quantidade, em preço proximal aos praticados no
mercado, mas interrompendo a formação de preço por um longo período.
É preciso ter em mente essas dimensões, para conseguir distinguir os objetivos particulares e
públicos desta questão.
A minuta fala de ineficiências operacionais no caso de dividir um grande lote. Esse pode ser o
caso de um grande comprador ou vendedor sem contraparte, que divide o lote para absorver a
liquidez de um ativo de forma diluída ao longo de um período e/ou evitar que o próprio
conhecimento da existência de uma grande ordem distorça o mercado. Mas a divisão de um
grande lote também visa muitas vezes que tal negócio ocorra exclusivamente entre duas partes,
se esquivando de interferências que, inclusive, poderiam melhorar o preço da compra ou venda.
Não há como saber: a própria esquiva impede que essa informação seja produzida. Nesse
sentido, é preciso grande atenção do regulador para impedir que mecanismos sejam criados de
forma viabilizar esse uso distorcido do mercado, onde operações são realizados em bolsa de
valores, emprestando sua reputação a essas operações que são de gênese criadas a evitar as
próprias forças de mercado onde as operações transacionam. Um número considerável de
processos sancionadores dessa autarquia envolve exatamente negócios “zé com zé”.
Já nos casos (1) e (2) acima, há uma negociação por fora da bolsa, ainda que legítima, depois sai
em busca de artifícios de forma a evitar os efeitos da negociação contínua, sendo que apenas
quando há participantes estritamente regulados que esses negócios são cursados no ambiente

de bolsa, possibilitando, inclusive, o incremento de preço para uma contraparte. Entre os
artifícios estão a imposição de indivisibilidade de lote acima do lote padrão do ativo
normalmente negociado em bolsa, e/ou a criação de leilões em separado com regras adicionais
em relação aos leilões convencionais intra diários.
O problema se resume, então a atingir alguns objetivos antagônicos: que grandes lotes sejam
negociados eficientemente; que negociação de grandes lotes não interrompa a formação de
preços tanto por modificar os preços em si, tanto por não interromper longamente a formação
de preços; que a negociação de grandes lotes ocorra em ambiente de bolsa, seguindo as regras
gerais da bolsa, inclusive gerando competição de ordens e melhora de preços.
Eu acredito que tal mecanismos já existe e já é praticado, a saber, os leilões em separado por
ticker, cursados em bolsa. Esse é exemplo qual faço acompanhar imagens.

Em 14/02/2017, o FII ABCP11 teve um leilão significativo, no mesmo ticker de negociação, qual
teve o impacto relevante no preço, conforme mostra a imagem acima. Esse leilão teve um claro
impacto no preço do ativo no dia, sendo capaz ainda de ter trocado o patamar de preço de
negociação típico do ativo, semanas e semanas a frente. Esse é um aspecto negativo de grandes
lotes negociando em ticker único.

Já a figura a seguir mostra o impacto de um leilão especial de GFSA3, realizado em 14/02/2019
em um ticker em separado, GFSA3L.13 Esse leilão negociou mais de 33% das ações ordinárias,
ainda que exercendo grande influência nos preços do ticker normal, não os interrompeu, nem
gerou distorções relevantes na volumetria dos dias. Aqui é importante salientar que baixa
consequência volumétrica na verdade foi um aspecto negativo. Esse leilão especial de GFSA, que
não respeitou as regras usuais de antecedência, também exigiu procedimentos especiais de
participação, dado que era um ticker inexiste nas bases das corretoras, excluindo todo o varejo
de participar. Eu mesmo só consegui participar após longo processo de convencimento junto a
corretora, e emitir uma ordem via mesa de operações, substancialmente mais onerosa e com
menos controle e menos participação ativa, que vão contra a expectativa competitiva de leilões.

Isso fica mais claro gráfico acima, que mostra o impacto positivo na liquidez de ABCP11, após
seu leilão relevante. O leilão foi realizado diretamente no ambiente de negocião típico, o que
permitiu a participação massiva de investidores. A liquidez antes e depois do evento se
13 http://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/puma-trading-system/rss-noticias/039-2019-ssn-leilaoespecial-de-venda-de-acoes-ordinarias-de-gafisa-s-a.htm

transforma, de um ativo rasamente e raramente negociado em um ativo de liquidez muito maior
e com livro de ofertas densamente povoado. Inclusive esse leilão iniciou no preço de R$ 12,17,
mas que a demanda conseguiu mover o preço para R$ 12,19, um incremento de mais de R$
200.000,00 ao vendedor.
É nesse contexto que eu trago novamente a tona os requisitos artificialmente implantados
quando da implementação da negociação de grandes lotes. Restrições de indivisibilidade de
lote em ativos normalmente negociados em bolsa, negociação em balcão de ativo normalmente
negociado em bolsa operado pela mesma entidade, grandes lotes que normalmente exigiram
notificação prévia de dias ocorrendo no mesmo dia. Fatores que, intencionalmente ou não, criam
condições artificias de exclusividade onde ela não é necessária, mas tem efeitos deletérios. Fosse
a negociação de ABCP11 acima, igual a de GFSA3L, em lote separado de forma a impedir a
participação do público, essa grande alteração de liquidez não teria se manifestado.
E daí a redação proposta acima, visando garantir que essas artificialidades não sejam possíveis
em ativos normalmente negociados em bolsa, evitando assim esses efeitos deletérios. Em
grande resumo:
1. Que os negócios em grandes lotes sejam negociados nos mesmos ambientes de
negociação, apenas com código de negociação em separado;
2. Alternativamente, que o segmento de negociação específico de grandes lotes se resuma
aos tickers em separado, o mesmo grau de acesso dos segmentos do ativo objeto;
3. A principal distinção do grande lote seja de não interromper a negociação contínua do
ativo por 1 hora ou mais;
4. A restrição de indivisibilidade possa ser relaxada em troca da garantia de acesso
igualitário, na prática, do ambiente de negociação normal do valor mobiliário;
5. Que a negociação de ativos mobiliários não seja interrompida 1h ou mais por ocasião de
grandes lotes, sejam eles informados previamente ou por ordem intra diária que causasse
tamanha interrupção;
6. Que ordens intra diárias não interrompam o mercado em 1h ou mais, sendo
automaticamente esses casos convertidos em negócio em grande lote, apartado apenas
em código de negociação.
7. Que não haja a possibilidade de registro de negócios diretos em balcão, evitando assim
subterfúgios no sentido de evitar a interferência de ordens em ativos normalmente
listados.
8. Que a negocião de grandes lotes via leilão com código de negociação apartado é o
modelo que mais fielmente cumpre os Art. 91 e 92, em todos os seus incisos.

Destaco-os, em suas redações propostas na minuta, para um contraste mais direto com a
proposta atual:
•

a regular, adequada e eficiente formação de preços;

•

a pronta realização, visibilidade e registro das operações realizadas; e

•

a disseminação pública das ofertas e negócios envolvendo ativos ali negociados, com
rapidez, amplitude e detalhes suficientes à boa informação do mercado e formação de
preços.

•

evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação destinadas a criar condições
artificiais de demanda, oferta ou preço dos valores mobiliários negociados em seus
ambientes ou sistemas;

•

assegurar igualdade de tratamento a seus participantes, observadas as distinções entre
categorias que venham a ser estipuladas em seu estatuto social e regulamento;

•

evitar ou coibir práticas não equitativas em seus ambientes; e

•

prever a adoção de procedimentos especiais de negociação de valores mobiliários com o
objetivo de oferecer condições adequadas à participação equitativa dos investidores
nas operações realizadas, bem como adequado processo de formação de preço no
mercado.

A previsão de ambiente de balcão, separado e paralelo, para registro de negócios diretos de
ativos normalmente negociados, vai em direta afronta a todos esses incisos.
Importante notar que o art. 93, que qualifica em quais situações se aplicam os procedimentos
especiais, versa basicamente sobre situações não voluntárias, ou sobre situações a atípicas de
preço e volume, porém aí voluntárias. Nesses casos últimos é muito mais provável de haver,
também, direcionamento desses preços e volumes atípicos, de forma que as exceções nesses
casos deva ser cuidadosamente consideradas.
Adendo 1

O conjunto de sugestões acima se encaixa em um contexto maior. A existência de múltiplas
bolsas no Brasil fragmenta a liquidez, que torna a questão dos grandes lotes ainda mais aguda.
Mas a implementação das sistemáticas aqui sugeridas, em conjunto, permitem agrupar a
liquidez fragmentada, da seguinte forma: o ativo normalmente negociado em uma primeira
bolsa pode ser normalmente negociado em outras bolsas; idem ocorre com o ticker de
negociação de grandes lotes; um grande lote disponibilizado em uma bolsa dispara leilão
naquela bolsa; por coordenação de leilões inter bolsas, dispara leilão nas outras bolsas também,
alertando da situação de grande lote; o sistema inter bolsas dissemina o preço teórico do leilão;
as bolsas outras, realizando o best execution, migram ordens de grandes lotes, locais, à bolsa com
maior volumetria e preços contrários; a consolidação de liquidez para grandes lotes se realiza.

Adendo 2

Gostaria de levar à consideração do regulador e do mercado que a característica de bem público
se estende ao processo de formação de preço em si mesmo, ou seja, o livro de ofertas aberto e
operante. Nesse sentido, as interrupções ocasionadas por suspensão da negociação, ainda que
necessárias, merecem reconsideração. Especificamente no caso de grandes lotes, que ocorre por
conta de situações voluntárias, que seja transformado automaticamente em grande lote o
negócio individual que ocasionasse leilão de 15 minutos ou mais, ao invés de 1 hora ou mais,
como medida minimizadora às frequentes interrupções ocasionadas por essas situações.
Isso se torna ainda mais relevante no contexto em que haja múltiplas bolsas negociando no
Brasil, onde a coordenação de leilões se espalha, espalhando também as interrupções. Essa
questão recebe mais detalhamento nos comentários da Minuta C.

2.6

Regras de negociação (arts. 91 a 95)

Redação proposta ao Parágrafo Único do artigo 91:

Parágrafo único. Quando se tratar de sistema de negociação centralizado e
multilateral, a formação de preços deve se dar por meio da interação de ofertas, em
que seja dada precedência à oferta que represente, em ordem de prioridade: o
melhor preço, a maior visibilidade, a maior permanência, e a ordem cronológica de
entrada das ofertas no ambiente ou sistema de negociação, ressalvados os casos de
procedimentos especiais de negociação previstos em regulamento.
Discussão da redação

A redação proposta acima implanta uma priorização de ordens por preço-visibilidadepermanência-tempo, ao invés do usual preço-tempo. Essa sugestão vai em linha com recentes
desenvolvimentos aprovados pela SEC, em bases particulares, mas quais acredito tem aplicação
geral, e já merecem regulação. Detalhes da prioridade de visibilidade pode ser observada no
Rule Book da IEX,14 e detalhes da prioridade por permanência pode ser observada na definição ao
atributo “ELO” em ordens da Nasdaq.15
No esquema preço-visibilidade-permanência-tempo, três ordens a mesmo preço, mas uma
totalmente invisível, uma totalmente visível, e uma totalmente visível com restrição contra
alterações e cancelamento por um tempo determinado, seriam assim priorizados, independente
da ordem de chegada:
1. Ordem ou parte da ordem visível, com permanência
2. Ordem ou parte da ordem visível
14 “Display. The System shall rank equally priced trading interest within the System by display. Displayed orders and
displayed portions of orders will have precedence over non-displayed orders and nondisplayed portions of orders at a
given price.” Ver Rule 11.220 em https://iextrading.com/docs/Investors%20Exchange%20Rule%20Book.pdf
15 Ver: https://www.sec.gov/rules/sro/nasdaq/2016/34-79428.pdf

3. Ordem ou parte da ordem invisível
Essa priorização é justificada em função da contribuição que essas ordens geram em termos de
formação de preços e liquidez no mercado. A saber:
Liquidez

Formação de preço

Estabilidade

Quantidade visível com permanência

X

X

X

Quantidade visível

X

X

Quantidade invisível

X

Essa priorização também algo recompensa essas características, relativamente desejáveis, em
termos de risco que essas ordens sofrem, assim incentivando-as em benefício geral do mercado.
A saber:
Riscos
Quantidade visível com permanência
Quantidade visível
Quantidade invisível

Seleção adversa prolongada, competição prolongada
Seleção adversa, competição
Seleção adversa

Faço notar aqui que, quaisquer outras priorizações, inclusive sua ausência, na prática incentiva a
inserção de mais ordens com características menos desejáveis, já que que ordens assim são
implicitamente recompensadas pelo menor risco que elas correm.
Discussão da situação atual

O Art. 91 em seu inciso III instrui “a disseminação pública das ofertas e negócios envolvendo
ativos ali negociados, com rapidez, amplitude e detalhes suficientes à boa informação do
mercado e formação de preços”. Já o Art. 92 em seu inciso II instrui “assegurar igualdade de
tratamento a seus participantes, observadas as distinções entre categorias que venham a ser
estipuladas em seu estatuto social e regulamento;” (meus grifos).
Trago esses pontos em contexto para comentar do mecanismo Retail Liquidity Provider (RLP),
recentemente implantado. Mais genericamente, chamar atenção ao fenômeno de ordens
invisíveis, implementadas em nível de bolsa, e seus efeitos atuais e em ambientes de múltiplas
bolsas.
Ordens invisíveis, implementadas em nível de bolsa (Non-displayed order, NDO), são métodos
extremamente eficientes de aumentar as chances de execução de uma ordem passiva, próxima
em conceito de uma ordem limite, mas com quase abusivos benefícios: elas tem prioridade de
preço, mas invisíveis, não são suscetíveis à competição daqueles que colocam ordens visíveis.

Ordens que exibem seu preços mas parcialmente sua quantidade total já geram enorme
diferencial competitivo. Ordens que omitem completamente seu preço e quantidade, então,
fornecem um diferencial competitivo absoluto. Implementados em nível de bolsa, tem latência
zero, superando até mesmo a velocidade possível de alcançar apenas usando-se de co-location.
E não existe apenas um tipo de ordem, mas todo uma diversidade de tipos e estratégias. 16
Porém, como implementadas no Brasil, geram uma reserva de mercado. Apenas corretoras se
deram o direito de realizar esse tipo de ordem.
A exemplo da experiência internacional, o ambiente de bolsa não deve segregar as ordens
disponíveis em categorias de investidores. Se muito, a depender de especificidades do ambiente
de negociação, mas nunca por tipo de participante. E é o que ocorre hoje no Brasil.
Uma possível contra-argumento seria que liberar tais ordens invisíveis indiscriminadamente
poderia distorcer o mercado, no limite, todo mundo preferindo ordens invisíveis e
desaparecendo as ordens visíveis, essas últimas extremamente necessárias ao processo de
formação de preços. Preocupação inclusive do relatório Dark pools, internalizarion and Equity
Market Quality do CFA Institute17 (pois que ordens RLP são hoje, justamente isso: um mecanismo
de dark pool e internalização).
O contra argumento direto é que o RLP no Brasil é limitado a percentual do volume diário,
implementado e controlado em nível de bolsa. Uma solução apropriada a essa questão.
Mas superado então essa maior questão, fica outra: que ordens invisíveis, como implementadas
no Brasil, não sofrem competição. São um enorme benefício como comentado, que competem
com o fluxo do mercado como um todo – inclusive contra os próprios clientes da corretora. Um
mecanismo que gera enorme benefício sem competição provavelmente distorce o mercado, em
vez de melhorá-lo.
Aqui dei ênfase ao RLP, mas esse argumento se estende a todo e qualquer disponibilidade
operacional em nível de bolsa. Em conjunto, a atual redação dos Art. 91 e 92, quais sugiro
encaminhar com a alteração acima, deve levar imediatamente a análise de casos onde
funcionalidades de um mesmo ambiente estão sendo segregadas em categorias artificiais.

16 Ver https://www.nasdaqtrader.com/content/ProductsServices/Trading/OrderTypesG.pdf e
http://cdn.batstrading.com/resources/membership/EDGE_Order_Type_Guide.pdf , por exemplo.
17 Dark pools, internalizarion and Equity Market Quality. Ver
https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/article/position-paper/dark-pools-internalization-equitymarket-quality.ashx

Minuta C, “best execution”
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Atendendo ao interesse da CVM de ouvir comentários específicos sobre best execution e uma
versão nacional do Order Protetion Rule, ofereço-os a seguir. O que se segue na verdade
vislumbra uma situação ideal, supondo que essas sugestões tivessem sido implantadas, para
assim discutir como elas interagem entre si.

3.1

Microdado transacional adicionado de contexto

Uma primeira sugestão é que os dados de fim de dia venham acompanhados do “melhor preço
centralizado”, ou seja, dos valores atuais, percebidos pela bolsa do equivalente nacional do
National Best Bid and Offer (NBBO). Eventualmente, até, que esses dados sejam comunicados de
volta ao SIB em cada trade. Assim, análises qualitativas post mortem, assim como detecção online
de problema sistêmicos se tornam imediatamente possíveis. Percebo grande preocupação geral
da Minuta com a reconstrução de fatos históricos. Só essa sugestão em muito avança essa
questão, ao eliminar grande parte da reconstrução em si, e das incertezas aí geradas.

3.2

Mercados com preços travados, cruzados

Uma quantidade considerável se sangue, suor e lágrimas já foi, continua e continuará sendo
derramado sobre a questão de mercados com preços travados ou cruzados, 18 ocasionados por
um sistema tipo NBBO e OPR. Eu particularmente acredito que a miríade de regras e
procedimentos implantados em relação a tentar impedir essas situações acaba sendo um
remédio pior que a doença. Ou que soluções de mercado são possíveis, aliadas a uma regulação
simples, direta e curta. Ainda mais na situação de múltiplas bolsas e um ambiente com múltiplas
bolsas, latência geográfica intransponível e a prevalência de HFT.
Mas esse é um tema qual é amplo, longo demais para ser discutido nesse já longo documento, e
assim me disponibilizo a participar de reuniões e discussões outras, específicas da criação de
uma Regulação NMS19 nacional, e suas consequências.
Deixo apenas algumas impressões gerais, para consideração dessa comissão:
•

Que um sistema de NBBO é desejável na presença de múltiplas bolsas negociando os
mesmos ativos, ainda mais com a possibilidade automática de negociar um ativo listado
alhures;

18 Ver as definições de “locked markets” e “crossed markets” no já mencionado Dark pools, internalizarion and Equity
Market Quality.
19 https://en.wikipedia.org/wiki/Regulation_NMS , o guarda chuva em torno do NBBO e OPR.

•

Que mercados travados e cruzados são uma característica de um ambiente de múltiplas
bolsas, sendo melhor encaminhar soluções que convivam e mitiguem seus efeitos, em
vez de tentar eliminá-lo;

•

Que mercados travados e cruzados tem solução de mercado no caso de ativos mais
líquidos, e solução regulatória simples no caso de ativos menos líquidos;

•

Que a solução boa parte da solução depende do roteamento de ordens. Diretamente
entre bolsas de forma opcional, mas no mínimo obrigatório e centralizado a todos os
mercados organizados;

•

Que muitos mercados travados, em preço, na verdade estão abertos, em volume
financeiro final, e que um sistema NBBO+roteamento deve registrar e disseminar
quantidade e dispêndio financeiro final, ao invés de quantidade e preço, além de serem
essas as características que devem ser a base do eventual roteamento de ordens.

Sugiro à CVM que encaminhe discussões e nova consulta pública, específica de uma Regulação
NMS brasileira, para assim tentar encaminhar esses tópicos tão acalorados.

3.3

Um primeiro modelo

A quantidade de falcatruas que ocorrem num ambiente de bolsa única, que continuam a povoar
os processos sancionadores, dão noção que a vigilância será inevitavelmente eterna. Porém, ao
se vislumbrar a volta de múltiplas bolsas no Brasil, isso implica em um aumento potencial desses
problemas, majorados pela incerteza característica de um ambiente fragmentado.
Muitas das discussões de segmentação de investidores em contexto de best execution ocorrem
em termos da classe do investidor (ver por exemplo a redação proposta à ICVM 505 Art. 19 § 2 o).
Porém, no contexto de múltiplas bolsas, acredito que a melhor distinção seria na linha de:
•

Ordens simples, roteáveis – a saber, ordem a mercado e ordem limite;

•

Ordens complexas, não roteáveis – a saber, aquelas com instruções, condicionantes ou
procedimentos adicionais.

A ideia de separar assim é que apenas as ordens simples seriam roteáveis, inicialmente deixando
de fora as ordens complexas, devido a inúmeras exceções que gerariam inter complexidades
sem possibilidade de solução organizada.20
Também porque as ineficiências e falcatruas em ambiente de múltiplas bolsas não escolhem
muito por classe de investidores, apenas nos próprios procedimentos. Eis que o varejo, no geral,
20 Para um desanimador vislumbre do futuro próximo, ver: https://www.sec.gov/divisions/marketreg/nmsfaq61011.htm

usa praticamente só ordens simples, mas que isso não deve ser uma restrição, podendo o
investidor não qualificado lançar mão de ordens complexas.
Nas discussões a seguir eu vou argumentar que:
•

Ordens a mercado tem pressa, mas não preço; e

•

Ordens limite tem preço, mas não tem pressa.

Ou, para usar um linguajar mais técnico, ordens a mercado podem ter slippage favorável ou
desfavorável, sendo sua principal expectativa a execução imediata, conquanto que em ordens
limite só pode ocorrer slippage favorável, porém sem nenhuma expectativa de execução. Dentro
de uma única bolsa esses conceitos estão padronizados em uso. Porém no contexto de múltiplas
bolsas a discussão muda um pouco.
•

Ordens a mercado devem ser imediatamente roteadas ou não, uma decisão que deve
ser instantânea;

•

Ordens limite, ao contrário, tem todo tempo do mundo. Podem primeiro registrar na fila
com priorização de preço-visibilidade-permanência-tempo, e após, eventualmente, ser
agredida localmente ou ser roteada para agredir outra ordem, em outro lugar.

Interessante notar que ambas essas decisões ocorrem probabilisticamente. Isso já hoje,
inclusive, em única bolsa. Ao encaminhar uma ordem limite ou a mercado, com base na inspeção
do livro de ofertas no home broker, essa ordem vai executar contra o estoque do livro de ofertas
da bolsa, que pode ser totalmente distinto do livro de ofertas inspecionado ao encaminhar a
ordem. Num sentido muito prático, qualquer livro de oferta visualizado fora do ambiente de
bolsa são como as estrelas no céu: imagens de um passado insubstancial.
É preciso distinguir, também, que embora a liquidez dos ativos mobiliários se espalhe por um
espectro típico, esse espectro segue um comportamento logarítmico, uma lei de potência, de tal
forma uma ínfima parte dos ativos mobiliários origine seja responsável por quase toda a liquidez
da bolsa, conquanto que uma imensa maioria negocie pouco a nada. Essa diversidade causa um
efeito inesperado em ambientes Regulação NMS, onde uma cotização centralizada dos ativos
mais líquidos estará “sempre” defasada, bastando para isso que a frequência de operação do
ativo dentro da bolsa supere os tempos de round trip necessários para a informação ser captada
e disseminada. Um OPR é portanto muito relevante a imensa maioria dos ativos negociados em
bolsa, mas um contrassenso aos ativos anormalmente líquidos.
Uma forma de conciliar essas várias dimensões seria implementar uma sistemática qualitativa no
centralizador de ofertas e roteamento. Mais ou menos assim:

1 As bolsas comunicam ao SIB, em canal específico e separado, o mais rápido possível, o
ticker, o melhor bid, o melhor ask, respectivas quantidades, timestamp e world count, de
cada ativo listado;
1.1

A bolsa na verdade atualiza essas informações em cada modificação do
world count, capturando assim movimentações de ordens, fora do topo;

1.2

As bolsas tem obrigação de mandar esse update primeiro ao SIB, antes de
disponibilizá-lo em feeds proprietários.

1.3

A informação deve ser enviada em melhores esforços, objetivando enviar
a informação mais atual, ainda que as expensas de deixar de enviar todo e qualquer
update.

2 O SIB recebe e dissemina essa informação a todas as bolsas, incluindo aí o identificador
origem da informação.
2.1

Com a informação de origem, ticker e world count, já é possível fazer uma
análise probabilística da qualidade dessa informação. Em especial, a probabilidade de
se uma ordem posteriormente roteada de encontrar topo de livro ora disseminado,
após o roteamento. O SIB calcula esse qualitativo bolsa-ticker e o publica a todas as
bolsas.

2.2

Idem processamento em cada bolsa receptora. Como pode haver perda de
updates no link SIB-bolsa, a bolsa destino pode ter conclusão distinta,
particularmente no caso de falha ou solapamento de um link de comunicação.

3 Uma bolsa decide rotear a ordem com base no modelo probabilístico publicado ou
localmente calculado, e encaminha a ordem à bolsa destino e encaminha ao SIB a
informação de roteamento, contendo dados de topo de livro local, dados de topo de livro
remoto, utilizado para decidir o roteamento.
4 A bolsa destino processa (a mercado, limite) ou rejeita (limite) a ordem roteada,
informando à bolsa origem o resultado e encaminha ao SIB o resultado, assim como os
três topos de livro desse processamento (topo antigo da bolsa destino, topo da bolsa
origem, topo atual no processamento da ordem roteada).
5 O SIB recalcula o qualitativo bolsa-ticker e publica a todas as bolsas.
Esse procedimento curto consegue alcançar os seguintes objetivos:
•

Permite que informações de ativos que pouco ou nunca negociam, que são maiores
beneficiários de uma sistemática NBBO e roteamento, tenham seus dados atualizados e

disseminados, mesmo na presença que ativos de altíssima frequência, que tendem a
solapar os canais de comunicação;
•

Permite que informações de ativos de altíssima frequência ocupem até todo o canal
disponível, porém minimizando os atrasos às expensas de não comunicar toda e
qualquer atualização. A própria perda de atualizações individuais (falhas na numeração
de world count) são utilizadas para gerar métrica qualitativa, da conveniência de se
rotear ou não uma ordem para base desse ativo específico, naquela bolsa específica.

•

Permite que a decisão e acompanhamento qualitativo do roteamento de ordens dê-se
em nível de mercado, e não apenas em nível das bolsas origem. Inclusive detectando
situações anormais de forma rápida e centralizada.

Em grandes linhas, o algoritmo acima lida com a situação de múltiplas bolsas no Brasil como
uma questão de consistência eventual21 no que se refere aos preços de topo de livro, e como
uma questão acompanhamento online qualitativo no que se refere ao roteamento de ordens,
abarcando aí tanto a questão na prospectiva como em retrospectiva.
Essa é uma defesa um tanto incomum. Que as ordens simples tenham risco de roteamento. Eis
que as discussões sobre roteamento de ordens se dão por conta de seus benefícios potenciais.
Porém a latência geográfica é intransponível. 22 E um roteamento falhado pode ter custo
relevante, em termos de slippage ou perda de negócio vantajoso na bolsa de origem.
Porém os sistemas alhures não parecem olhar para si mesmos. Tentam o máximo possível
determinar a priori o melhor resultado, algo lógico até, porém coletam e centralizam pouca ou
nenhuma informação do resultado a posteriori, que é o único resultado que interessa ao
emissor da ordem.
A sequência geral acima tem essas qualidades. Ele rapidamente converge para a decisão de
quais ofertas de quais ativos em quais bolsas tem alta qualidade, e portanto o roteamento
provavelmente será vantajoso se para lá encaminhado, e quais ofertas/bolsas/ativos estão
gerando execução desvantajosa na mesma métrica.
Há um “aprendizado online”, por assim se dizer. Todo mundo corre o risco de roteamento, mas
não todo mundo deve sofrer com a contínua decisão incorreta de um ponto de decisão local.
Outra característica muito relevante do sistema acima é sua resiliência, inclusive à falhas locais
relevantes. Uma bolsa com sistema atrasado, solapado, poderia atrair para si todo o fluxo
injustamente. Um sistema online que detecte consistentes execuções desfavoráveis (ou
meramente lentas) rapidamente pode diminuir a um mínimo essa situação.

21 https://en.wikipedia.org/wiki/Eventual_consistency
22 https://www.youtube.com/watch?v=9eyFDBPk4Yw

O resultado assim é melhoria geral do mercado mesmo na presença de uma falha substancial,
que por uma regra de roteamento ingênua provavelmente ocasionaria a piora do mercado como
um todo, pela mera falha de um de seus elos.

Encerramento
Relembro que, a sistemática acima funciona em conjunto com as demais sugestões espalhadas
no presente documento, operando em conjunto, visando uma operação mais harmoniosa de
múltiplas bolsas no Brasil, em temos de fragmentação de liquidez, negociação de grandes
ordens, negociação, suspensão e leilão e paralelo de ativos mobiliários. Pela atenção dispensada,
e pela oportunidade de participar dessa audiência pública, eu muito respeitosamente agradeço.

São Paulo, 25 de Junho de 2020
André Luis Ferreira da Silva Bacci

