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I – Histórico

1. Trata-se de proposta apresentada pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (B3) para ampliação do programa experimental implantado por aquela
entidade administradora em 05 de agosto de 2019 por meio do qual a oferta RLP (Retail Liquidity Provider) foi incluída no rol de ofertas passíveis de utilização
na B3 exclusivamente para as operações com minicontratos futuros de dólar americano e índice Bovespa.
2. A implantação do programa experimental (fase 1) fora previamente autorizada pelo Colegiado da CVM em decisão de 21 de maio de 2019, quando
se permitiu que a B3 alterasse os normativos de negociação para possibilitar que os intermediários pudessem atuar na contraparte de seus clientes por meio de um
tipo de oferta de uso exclusivo do intermediário e com prioridade de execução sobre as demais ofertas constantes do livro. Nesse tipo de oferta, o intermediário
indica apenas a quantidade de compra e/ou venda, uma vez que o preço é contínua e automaticamente ajustado pelo sistema de negociação da B3 para o melhor
preço de compra (bid) ou o melhor preço de venda (ask).
3. A permissão concedida visou a estabelecer um experimento controlado que permitiria avaliar a eficiência da oferta RLP sobre a liquidez,
os spreads e formação de preços no livro de ofertas.
4. Ao término do prazo experimental da fase 1 a SMI apresentou ao Colegiado (04.08.20) os resultados obtidos no período de testes, os quais podem
ser resumidos da seguinte forma:

a) qualidade do mercado: manutenção de spreads baixos; aumento na liquidez no primeiro nível de preço; aumento no número de investidores
que negociaram minicontratos de dólar americano e IBOVESPA; e, aumento na quantidade de contratos negociados;
b) investidores: o mecanismo não afetou a dinâmica de ganhos e perdas em relação aos investidores;
c) intermediários: expressivo aumento de receitas para os intermediários e forte presença média diária no livro de ofertas.

5. Tendo em vista o limitado escopo do experimento (abrangência de apenas dois produtos) e sua inserção no escopo da Audiência Pública n  09/2019
(que se encontrava em fase de recebimento de manifestações), o Colegiado entendeu que seria oportuno estender o período experimental por 12 meses adicionais
(Fase 2), com o objetivo de aprofundar a avaliação dos impactos decorrentes da medida.
6. Partindo do princípio de que o aprofundamento das avaliações somente poderia ser obtido a partir da ampliação da experiência, não apenas em
termos de duração, mas, sobretudo, pela possibilidade de utilização da oferta RLP na negociação de novos produtos, a SMI pediu à B3 que apresentasse uma
proposta que agregasse motivadamente outros produtos ao rol daqueles em que já se permitia experimentalmente o uso desse tipo de oferta.
7. A proposta para ampliação consta da correspondência B3 023/2020-VPC, posteriormente retificada pela correspondência B3 029/2020-VPC, por
meio das quais a B3 solicita autorização para implantação de novo programa experimental com duração de 12 meses e expansão dos ativos passíveis de
negociação com uso de ofertas RLP.
8. Tal proposta foi encaminhada ao Colegiado (15.12.2020) conjuntamente com o Memorando n  46/2020-CVM/SMI sugerindo a aprovação da
ampliação do experimento do RLP com algumas alterações em relação a proposta da B3.
9. Naquele documento a SMI justificou sua posição conforme transcrito abaixo:

“A SMI entende que a decisão do Colegiado determinando a ampliação do período de testes da oferta RLP objetivou permitir o aprofundamento da avaliação
dos impactos da implantação das ofertas RLP para que se tenha a segurança de permitir a sua adoção em definitivo, se os benefícios se mostrarem evidentes
para todos os envolvidos.
Como mostramos na primeira fase do experimento, as ofertas RLP não se mostraram particularmente benéficas nem tampouco pioraram a posição do
investidor. Se de um lado, se registrou aumento de liquidez nos produtos em que a oferta RLP foi introduzida (minicontratos futuros de dólar e Ibovespa), o que
é positivo para o investidor, por outro lado, as evidências mostram que os resultados dos investidores de varejo que operam esses produtos
fazendo daytrades são, predominantemente, negativos. Dessa forma, a SMI concluiu que a oferta RLP é neutra para o investidor.
Nessa segunda fase de testes, em que se propõe a ampliação do rol de produtos com possibilidade de uso da oferta RLP, a SMI considera fundamental retomar
uma discussão que já surgiu anteriormente, mas que foi superada em razão do caráter limitado da experiência tanto na extensão quanto na abrangência.
A discussão diz respeito ao fato de as ofertas RLP estarem num ambiente de bolsa, mas não contarem com transparência pré-negociação, o que contraria o
Princípio 35 da IOSCO, segundo o qual a regulamentação do mercado deve promover a transparência dos negócios, o que inclui informação pré e pós-
negociação.
Conforme já tivemos a oportunidade de relatar, a metodologia da IOSCO para avaliação da aderência aos princípios atribui à transparência um papel central
na garantia da higidez e eficiência de um mercado, principalmente no que diz respeito à liquidez e qualidade da formação de preços. A mesma metodologia
assinala que a transparência é fundamental para a proteção dos investidores porque lhes permite monitorar a qualidade da execução proporcionada pelos
intermediários.



Dentre as questões chave da IOSCO para a avaliação do cumprimento do Princípio 35, lê-se que ordens transparentes devem ter prioridade sobre ordens
opacas ao mesmo preço no mesmo ambiente de negociação[1]. A proposta da B3, como se sabe, criou um tipo de oferta sem transparência pré-negociação que
tem prioridade sobre as ofertas do livro que tiverem o mesmo preço em caso de spread fechado[2], o que, numa primeira análise, é incompatível com o
mencionado Princípio da IOSCO.
A SMI destaca que outros reguladores permitem o uso de ofertas RLP ou de mecanismos semelhantes que lançam mão de ofertas sem transparência pré-
negociação com prioridade de execução sobre ofertas transparentes. Ocorre que os casos que tivemos a oportunidade de avaliar sempre proporcionam melhor
execução em termos de preço para o investidor, pois pressupõem a possibilidade de fracionamento do tick-size (a variação mínima de apregoação).
Mencionamos a funcionalidade denominada broker preferencing existente no mercado canadense, onde se permite que uma oferta enviada a um determinado
mercado seja fechada contra outras ofertas do mesmo intermediário ou seus clientes, com preferência sobre ofertas de outros intermediários que tenham o
mesmo, mas que teriam prioridade temporal.
Ocorre, no entanto, que a regulamentação canadense exige que em negócios de varejo em que o intermediário também atue como principal (carteira própria do
intermediário na contraparte do cliente), sempre exista melhora de preço para o cliente, o que é visto como uma forma de resolver em favor do cliente o conflito
inerente à relação agente-principal.
Naquele país, quando o spread está fechado, a melhora deve ser de meio tick size (metade da variação mínima de apregoação). Isso significa que ao utilizar a
funcionalidade broker preferencing para sua carteira própria, o intermediário propicia melhora de preço ao cliente de varejo na totalidade dos negócios
fechados.
Algo semelhante ocorre no mercado australiano, onde a melhora de preço para dark trades (exceção à regra de transparência pré-negociação) prevê melhora
de preço para clientes de varejo. Segundo a regulamentação australiana (ASIC’s Market Integrity Rules), a transparência pré-negociação é mandatória naquele
mercado salvo em alguns casos, dentre os quais a negociação com melhora de preço para o cliente[3].
A ASX (Australian Securities Exchange) disponibiliza um sistema denominado ASX Centre Point que é integrado ao sistema de negociação daquela bolsa (lit
market) e possibilita o fechamento de negócios com melhora de preço de, ao menos, meio tick size (midpoint) para os investidores. Uma das funcionalidades
presentes no sistema é o Centre Point Preferencing que possibilita a maximização do número de negócios fechados pelos usuários independentemente da
posição das ofertas no livro.
A implantação do mid point facility, aliás, é defendida pela B3 para viabilizar a negociação de grandes lotes em mercado de bolsa (no contexto da Audiência
Pública SDM 09/2019). A SMI acredita, portanto, que operacionalmente não deve haver dificuldade para implantar solução semelhante vinculada às ofertas
RLP.
É fundamental ressaltar, no entanto, que a B3 já se manifestou contrariamente à possibilidade de exigência de melhora de preço para o cliente quando
o spread estiver fechado. A B3 enfatizou que a oferta RLP exige melhora de preço sempre que o spread no livro está aberto (igual ou superior a dois tick sizes).
A B3 também levantou dúvidas em torno da legitimidade de se conceder ao intermediário o privilégio de negociar com tick size fracionário, na medida em que
o mesmo direito não seria concedido aos HFT e formadores de mercado.  
Em primeiro lugar, considerando o contexto, há que se esclarecer que a negociação com tick size fracionário não representa em absoluto um privilégio, na
medida em que reduz a rentabilidade da operação das ofertas RLP. Em segundo lugar, em seu posicionamento, a B3 desconsiderou o fato de que apenas as
ofertas RLP não estarão visíveis no livro de ofertas, característica que justifica a adoção de procedimento diferenciado.
A verdadeira razão para rechaçar o fracionamento do tick size foi explicitada quando a B3 argumentou que a exigência de melhora de preço na presença
de spread fechado reduz a rentabilidade dos intermediários e a própria força da oferta RLP como mecanismo de fortalecimento e incentivo da atividade de
intermediação.
A SMI reconhece que o fracionamento do tick size reduz a rentabilidade da operação para os intermediários. No entanto, esta Superintendência salienta que há
outros interesses a se considerar na implantação de novos procedimentos no mercado, dentre os quais deve se destacar o interesse do investidor.
Conforme já destacamos, o Princípio 35 da IOSCO é bastante claro quanto à precedência que devem ter as ofertas transparentes sobre as opacas, se tais
ofertas tiverem o mesmo preço e estiverem no ambiente de negociação. Quando da aprovação da primeira fase experimental a SMI alertou que a questão
ganharia relevância caso os resultados do período de testes fossem favoráveis, situação em que haveria demanda para a expansão do uso da funcionalidade
para outros ativos e mercados.
Verifica-se agora exatamente a situação vislumbrada. A SMI acredita que não se configurará oportunidade melhor para testar o efeito do fracionamento do tick
size sobre mercados em que nunca se utilizou estratégia similar à oferta RLP. A SMI entende que seria extremamente útil, inclusive para fins da decisão que
será exarada ao término do novo período de testes, que se viabilizasse uma comparação entre produtos com e sem o fracionamento do tick size. Dessa forma
propõe que o fracionamento do tick size seja adotado para os ativos selecionados para a segunda fase experimental e que haja a manutenção da prática atual
que não prevê o fracionamento para os minicontratos futuros de dólar e Ibovespa.
Em face da amplitude das mudanças que estão sendo propostas, sobretudo se houver decisão favorável à proposta de fracionamento do tick size, a SMI
recomenda que a nova fase de testes se estenda por 12 meses a partir da data de implantação dessa nova fase para todos os produtos, inclusive os
minicontratos futuros de dólar e Ibovespa.”

10. Em decisão de 15 de dezembro de 2020, por maioria, o Colegiado da CVM aprovou a proposta da fase 2do programa experimental da B3,
estabelecendo nova fase de testes por um período de 12 (doze) meses contados a partir de sua efetiva implantação e aplicável para todos os produtos, incluindo
aqueles ativos objeto da fase experimental inicial (os Minicontratos de Índice e Dólar).
11. Na ocasião, acompanhando a manifestação da área técnica, o Colegiado considerou que:

a) as alterações propostas pela B3 no programa experimental relativo às ofertas RLP para dar cumprimento à decisão do Colegiado de 04 de
agosto de 2020 eram adequadas para possibilitar um teste mais eficiente dos efeitos desse tipo de oferta sobre os mercados.
b) a eleição dos ativos fora realizada de acordo com critérios técnicos e resultou numa seleção de produtos e mercados congruente com os
objetivos que se pretendia alcançar com a ampliação da fase experimental.
c) o uso de contas transitórias com o objetivo de viabilizar a cessão do fluxo de ordens de uma instituição para outra deveria ser monitorado pela
B3 e eventuais desvios deveriam ser periodicamente reportados para a CVM para a BSM.
d) a segunda fase experimental da oferta RLP seria ideal para testar o comportamento de investidores e intermediários mediante o fracionamento
do tick size exclusivamente para permitir a melhora de preços para o investidor mesmo diante de spreads fechados.
e) seria razoável permitir que a nova fase de testes tivesse duração de 12 meses a partir da data da sua efetiva implantação.

12. Tal decisão foi comunicada à B3 por meio do Ofício n  8/2021/CVM/SMI/GMA-2 em 03 de fevereiro de 2021. Uma vez que o fracionamento do
tick size não constou da proposta da B3 para ampliação do período experimental, a entidade administradora do mercado de bolsa informou que analisaria o
impacto e a viabilidade da implantação do item “d” acima mencionado na sua operação.
13. A partir de então, houve uma intensa discussão entre os técnicos da B3 e da SMI acerca das dificuldades operacionais e dos custos para a
implantação da decisão da CVM, discussão essa que culminou com a apresentação de uma proposta alternativa da B3 para a extensão da fase experimental do uso
das ofertas RLP.

II – Dos trabalhos e estudos elaborados pela B3

14. Em 10 de setembro de 2021, a B3 protocolou a correspondência 011/2021-VPC por meio da qual detalhou os procedimentos adotados por ela
própria e pelos intermediários interessados para avaliar a adoção do fracionamento do tick size em consonância com a decisão da CVM. Para justificar o lapso
temporal entre a mencionada decisão e a apresentação de uma proposta alternativa, a B3 argumentou que a complexidade do tema e suas interrelações com outros
temas em discussão com o mercado e a CVM teriam impedido a impressão de maior velocidade aos necessários debates.
15. Assim, a B3 alegou que:

“Durante os meses de janeiro, fevereiro e parte de março de 2021, a B3 realizou levantamentos internos e com os principais intermediários de mercado para
avaliar as possibilidades de implementação do fracionamento do tick size, na forma da decisão do Colegiado da CVM de 15/12/2020. Nesse período, foram
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https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=1222410&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000962&infra_hash=b7669241737b3fa124e61ff5f17b258d2754993728005265759631278d726524#_ftn9


realizadas reuniões com os principais intermediários do mercado para avaliar os sistemas, as plataformas e os processos impactados, bem como foram
delineadas alternativas para buscar os mesmos resultados pretendidos com o fracionamento do tick size, porém com menor impacto ao mercado. Em
31/03/2021, a B3 reuniu-se com a CVM para apresentar o resultado prévio do levantamento sobre os impactos da implementação do fracionamento do tick size.
Cabe ressaltar que, após tal reunião, a avaliação sobre o fracionamento do tick size foi impactada pela discussão sobre a nova regra de tamanho mínimo de
ofertas diretas para o mercado de ações, envolvendo, inclusive, discussões com os participantes de mercado na Associação Nacional das Corretoras e
Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (Ancord) e levantamento de dados a pedido da SMI. As discussões sobre as ofertas
diretas, muitas das vezes, sobrepuseram-se às discussões sobre RLP, inclusive no que diz respeito à possibilidade de casamento de fluxo de ofertas do varejo,
sem necessariamente precisar cumprir o tamanho mínimo das ofertas diretas para os dois lados do negócio.
Tal discussão com os participantes de mercado, e inclusive com a própria SMI, trouxe grandes desafios nesse ínterim. No entanto, a proposta com as regras de
tamanho mínimo de ofertas diretas para o mercado de ações foi concluída e enviada formalmente à CVM em 09/06/2021. Cabe ressaltar que, a proposta de
tamanho mínimo das ofertas diretas permanece em discussões com a SMI.
Adicionalmente ao tema de fracionamento do tick size, nesse mesmo período, a B3 discutiu e avaliou as preocupações em relação aos investidores pessoa física
nos minicontratos e como endereçar os principais pontos que impactam a experiência e os resultados dos clientes, além da continuidade da oferta RLP para os
minicontratos. De acordo com a resposta da CVM encaminhada em 15/12/2020, a oferta RLP não afetou a dinâmica de ganhos e perdas desses investidores. A
B3 direcionou esforços para observar os resultados obtidos pelos investidores e sugerir melhorias na sua experiência nos minicontratos
De forma a ampliar a análise sobre os resultados obtidos pelos investidores pessoa física, a B3 realizou um estudo aprofundado sobre os possíveis fatores de
contribuição para tais resultados nos minicontratos WDO e WIN, com proposta de medidas para oferecer orientação adequada e apoiar os investidores para
realizar suas operações. Esse estudo demandou, inclusive, discussões e levantamentos de informações com os participantes de mercado. Em 12/07/2021, a B3
se reuniu com a SMI para apresentar a proposta de melhoria dos minicontratos endereçando as principais preocupações sobre os resultados dos investidores.”
 

16. Esta SMI entende que dois pontos trazidos pela B3 trariam impactos relevantes no mercado e realmente dificultam a aplicação do fracionamento do
tick size.
17. O investidor de varejo é tratado nos estudos acadêmicos como pouco conhecedor das regras de mercado e gerador de um fluxo de ofertas
desinformado. Neste sentido, haveria grande confusão quando parte dos negócios fechados tivessem mais casas decimais do que os investidores podem indicar em
suas próprias ofertas. Adicionalmente, os preços decorrentes do fracionamento do tick size não seriam encontrados nos livros de oferta, deixando a impressão de
que haveria um “livro paralelo” de ofertas para “investidores especiais”. Tal situação poderia gerar desinformação no mercado.
18. Ademais, para viabilizar o fracionamento do tick, intermediários e vendors deveriam adaptar seus sistemas de forma informar negócios com uma
determinada quantidade de casas decimais enquanto as ofertas deveriam se ater a um número menor de casas.
19. Considerando as dificuldades expostas, anexa a correspondência 011/2021-VPC, a B3 apresenta seu posicionamento sobre o fracionamento do tick
size e expõe alternativas que substituiriam com vantagens o fracionamento.
20. Na primeira parte do documento, a B3 apresenta diversos argumentos para justificar a baixa efetividade do fracionamento do tick size. Dentre esses
argumentos, destacam-se:

a) A atual regra do RLP exige a melhora de preço para o investidor, e somente quando o spread em tela está fechado, a oferta RLP de compra é
registrada no bid e a de venda no ask, de forma que o investidor sempre tem sua operação realizada ao melhor preço disponível;
b) A enorme maioria dos ativos constantes da relação apresentada pela B3 para a segunda fase do período experimental possuíam spread aberto,
tornando residual o benefício potencial a ser capturado pelo estreitamento dos spreads no RLP via fracionamento;
c) O RLP traz um benefício de melhora da quantidade disponível no primeiro nível de preço do livro, pois as ofertas RLP das corretoras ficam
sempre no melhor preço de compra e de venda do ativo.

21. Adicionalmente, a B3 informou que realizou discussões com os principais intermediários do mercado para levantar os sistemas, as plataformas e os
processos impactados pelo fracionamento do tick size e que foram identificados impactos diretos tanto em sistemas e processos no âmbito dos participantes de
mercado, quanto para fornecedores e vendors. Na descrição da B3, o fracionamento do tick size assumiria as feições de um projeto estrutural de mercado que
impactaria todos os participantes e não somente os intermediários que utilizam o RLP e representaria um custo para toda a indústria calculado em cerca de R$ 450
milhões.
22. Com relação ao atendimento do princípio 35 pela oferta RLP, em especial a questão de que ordens transparentes devem ter prioridade sobre ordens
opacas ao mesmo preço no mesmo ambiente de negociação, a B3 entende se tratar de uma regra direcionadora e não mandatória, devido, inclusive, ao uso da
palavra “should”.
23. Além disso, a B3 trouxe diversas discussões em andamento no mercado internacionais sobre a atuação de intermediários em relação aos clientes de
varejo e as diversas soluções propostas para mitigar possíveis conflitos de interesses na relação entre intermediários e clientes, tais como:

a) Avaliação de proibição do payment for order flow pela SEC;
b) Discrepância de tick size entre os mercados transparentes e não transparentes, que ocasionou vantagens de se negociar no mercado não
transparente na Europa;
c) No caso de Canadá e Austrália, onde a regra de melhora de preço, em caso de spread fechado, exige o negócio no midpoint, verificou-se que,
a partir de sua implementação, os volumes das ofertas não transparentes sofreram queda de 40% no Canadá enquanto na Austrália, os volumes
jamais voltaram aos patamares anteriores. Portanto, há um risco não desprezível de impactar significativamente os volumes das ofertas RLP.

24. Com base em todos estes argumentos, a B3 entende que a oferta RLP oferece o nível adequado de interação dos intermediários com seu fluxo de
ofertas de varejo, permitindo a proteção e manutenção da qualidade do livro central de ofertas, a garantia de cumprimento dos princípios de best execution, além
de não estar em desacordo com o Princípio 35 da IOSCO.
25. Considerando as experiências internacionais e a dificuldade em implementar o fracionamento do tick size, a B3 avaliou outras alternativas para
atendimento das preocupações do regulador.

 

III – Alternativas ao fracionamento do tick size

III.1. Fracionamento da quantidade

26. Inicialmente, foi estudada a possibilidade do fracionamento da quantidade em substituição ao fracionamento do preço. No entanto, essa solução
esbarra no tamanho dos negócios vis a vis o lote mínimo de negociação e acabou sendo descartada. Para exemplificar, transcrevemos a descrição feita pela B3:

“Considerando-se melhora de 10% do tick size, uma oferta via RLP de 1.000 ações, no cenário em que o livro está com o spread fechado e com o melhor preço
de venda a R$20,00, poderia ser fracionada para gerar um negócio a R$19,999 (900 ações executadas a R$20,00 e 100 ações a R$19,99). Dessa forma,
mantém-se o preço no tick size padrão do ativo e fraciona-se a quantidade da oferta para atingir um preço em que haja melhora para o cliente.”

27. Nota-se, porém, que esta solução implica um tamanho mínimo desproporcional ao tamanho médio negociado pelo investidor de varejo. Conforme
exemplo acima, no mercado de ações seria necessário um tamanho mínimo de 1.000 quantidades devido ao lote padrão do instrumento. Mesmo considerando os
demais ativos do pleito de expansão, a necessidade de um tamanho mínimo para realizar o fracionamento da quantidade inviabilizaria a negociação do investidor
pessoa física, o qual usualmente negocia lotes menores do que o exigido por tal funcionalidade, resultando em exclusão de parte do fluxo e consequente impacto
no resultado do teste.



28. Aventou-se ainda a possibilidade da introdução do RLP no mercado fracionário, porém poderia ser prejudicial para o investidor pessoa física
devido aos spreads serem mais abertos, e também a possibilidade de se negociar o lote de 100 ações no mercado padrão e registrar os negócios no instrumento
fracionário. A negociação no mercado padrão com registro no fracionário poderia gerar impactos não previsíveis na dinâmica de negociação e inconsistências das
informações divulgadas com consequente leitura incorreta dos fluxos de mercado.
29. Sendo assim, a B3 entende que essa alternativa poderia limitar o público-alvo de sua utilização, e, portanto, não deveria ser utilizada para esse
programa piloto.
30. A SMI entende que o fracionamento da quantidade, conforme estudado pela B3, de fato, não seria adequado para operações dos investidores de
varejo que costumam realizar operações de quantidades extremamente pequenas de ações, sempre próximos aos lotes mínimos de negociação.
31. Caso a solução fosse aplicada, a grande maioria das ofertas dos investidores de varejo não seriam atendidas, tornando esta solução inócua.
32. Considerando os custos decorrentes do fracionamento do tick size e a inaplicabilidade prática do fracionamento de quantidades em face das
características do mercado de varejo no Brasil, mas entendendo ser primordial a preservação da “melhor execução” e de se resguardar o princípio segundo o qual
os interesses dos clientes devem ser privilegiados em relação aos interesses dos intermediários, a SMI sugeriu que o RLP fosse desativado em momentos de
spread fechado.

III.2. Desligar oferta RLP em cenário de spread estiver fechado

33. A B3 analisou a sugestão desta SMI e propôs que o prosseguimento do período de testes se dê com a desativação da oferta RLP em cenário de
spread fechado. Tal alternativa implica pequeno desenvolvimento tecnológico por parte da B3 e elimina a prioridade na execução de ofertas opacas sem melhora
de preço para o cliente.
34. Entretanto na proposta final da B3, a desativação das ofertas RLP deve se restringir aos ativos incluídos na segunda fase do período experimental e
não afetar os minicontratos futuros de dólar e Ibovespa, segmento de mercado em que as ofertas RLP já se encontram consolidadas.
35. A SMI ainda questionou acerca da possibilidade de inclusão de um dos dois minicontratos na nova metodologia proposta, desligando as ofertas
RLP em casos de spread fechado.
36. Ocorre que, após a introdução das ofertas RLP, houve um enorme aumento dos volumes negociados nestes dois minicontratos. Com isso os
investidores institucionais que costumavam atuar nos mercados de contratos padrão migraram para os minicontratos em busca da liquidez lá desenvolvida.
37. Embora entenda que a dinâmica das ofertas RLP nos minicontratos deve ser aperfeiçoada, a SMI concluiu que a obrigatoriedade do desligamento
de ofertas RLP quando do spread fechado não trataria adequadamente alguns dos problemas identificados na negociação desses contratos. Esses problemas serão
expostos mais adiante neste documento juntamente com a abordagem proposta para a sua solução.

IV – Proposta da B3 para a fase 2 do período experimental

38. Conforme correspondências B3 023/2020-VPC e 029/2020-VPC, a B3 solicitou a expansão da utilização de ofertas RLP para incluir ativos do
mercado de futuro de ações, futuros de moedas, micro S&P, ações e ETFs de renda fixa.
39. Embora aquela proposta tenha sido aprovada pelo Colegiado em reunião de 15/12/2020, ainda não foi posta em prática, em face dos motivos
anteriormente explicados.
40. Em decorrência deste impasse, foram realizadas inúmeras interações entre B3 e SMI.
41. Durante as discussões, a SMI externou suas preocupações com o atual modelo das ofertas RLP (fase 1), a despeito de reconhecer os avanços na
liquidez deste mercado e a expressiva entrada de novos investidores no mercado de bolsa após adoção desse tipo de oferta.
42. As ofertas RLP parecem ter motivado uma redução nas garantias exigidas pelos intermediários para a negociação dos minicontratos até como forma
de incentivo à negociação. Tal redução nas exigências de garantias gerou uma maior alavancagem dos investidores e um aumento nas reclamações sobre zeragens
compulsórias.
43. De fato, o aumento nas zeragens compulsórias sobre as quais muitas vezes incidem taxas de corretagem elevadas, aliadas ao perfil
predominantemente perdedor dos investidores de varejo que realizam operações daytrade nesses mercados têm despertado inquietação quanto aos benefícios do
modelo para uma parte relevante dos envolvidos nas operações, ou seja, os investidores.
44. Os problemas identificados pela SMI passaram a integrar as discussões com a B3 e uma abordagem para solução ou mitigação desses problemas
tornou-se imperativa.
45. Nesse contexto, a B3 propôs uma série de alterações no modelo inicialmente aprovado para a fase 2 do período experimental.Uma alteração
bastante significativa foi a redução do escopo dos testes a serem realizados para permitir um direcionamento dos esforços dos intermediários e a concentração do
foco de toda a indústria nos mesmos ativos.
46. De forma a expandir a lista de ativos em cuja negociação as ofertas RLP podem ser utilizadas em atendimento à determinação do Colegiado da
CVM, e permitir a observação de efeitos das ofertas RLP em mercados com características distintas dos mercados futuros de minicontratos, a B3 apresentou uma
lista de ativos negociados no mercado à vista de ações para a fase 2 do período experimental
47. A primeira lista apresentada pela B3 continha os seguintes ativos:



48. Conjuntamente com essa lista, a B3 encaminhou uma tabela contendo os indicadores que justificariam a escolha dos pares apresentados.
 

 
 

49. Tal lista foi de pronto rechaçada pela SMI, uma vez que os ativos nela contidos tinham liquidez elevada, o que não permitiria uma avaliação
adequada sobre os efeitos das ofertas RLP sobre essa importante característica dos ativos. Como se pode observar, a lista continha ativos com spreads muito
pequenos ou mesmo fechados.
50. A SMI entende que é natural que a indústria de intermediação tenha predileção pela aplicação das ofertas RLP em ações mais líquidas, que
possuem um fluxo de investidores simétrico entre compradores e vendedores, gerando um menor tempo de exposição dos intermediários e permitindo a
“arbitragem estatística”.
51. Não obstante, a SMI entende que esta experiência seria mais rica e proveitosa caso fossem testados ativos com diferentes características negociais,
vale dizer, liquidez e percentual de operações day-trade.
52. A partir das interações entre a SMI e a B3 foi elaborada uma nova lista de ativos e criados dois grupos distintos de ações que permitirão a
realização de testes com modalidades distintas de ofertas RLP, possibilitando uma avaliação mais adequada dos incentivos proporcionados por esse tipo de oferta
e seus efeitos sobre os negócios:

a) grupo de controle, no qual será testada a oferta RLP da maneira atual, ou seja, oferta passível de execução tanto quando o spread estiver
aberto (com obrigatória melhora de preço para o cliente) quanto quando estiver fechado (execução ao preço do topo do livro);
b) grupo teste, onde seria implementada a funcionalidade de desligar a oferta RLP em cenário de spread fechado como alternativa ao
fracionamento do tick size.

53. Os ativos que compõem cada grupo foram eleitos levando em conta características tais como nível de liquidez (ADTV), proporção de operações
day trade, percentual de participação de pessoas físicas na negociação, setor de atuação do emissor e preço ajustado pela volatilidade. Para que o experimento gere
informações que permitam a adequada aferição dos resultados alcançados a SMI considerou fundamental que os ativos escolhidos fossem distribuídos nos grupos
teste e de controle por pares que apresentassem características similares entre si, a fim de possibilitar a comparação entre eles.
54. A SMI considera que a lista elaborada permite testar o efeito do RLP (i) na forma de atuação dos investidores de varejo, em especial em relação aos
day trades, (ii) no apetite dos intermediários em atuar em ativos com spreads mais abertos, (iii) no estreitamento do spread médio, (iv) no aumento da liquidez, (v)
na atração de novos investidores, bem como (vi) nos retornos obtidos por investidores e intermediários.
55. Por fim, a escolha dos ativos que compõem a nova lista (lista completa no Anexo I) teve como premissa a formação de subgrupos que
apresentassem níveis de spread semelhantes com diferentes percentuais de daytrades.
56. Assim, foram criados três subgrupos cada qual com ao menos dois pares de ações, o que reduz o risco de que situações individuais dos ativos
selecionados interfiram na avaliação dos resultados do experimento.
57. O primeiro grupo de ativos é constituído por 3 pares de ações com spreads médios de R$0,01 e com diferentes percentuais de day trades.



Tabela 1 – Ativos selecionados com Spread médio de R$0,01 e seus correspondentes

58. O objetivo desse subgrupo é medir eventuais diferenças nas atuações dos intermediários em ativos similares em virtude de impossibilidade de
atuação em spread fechado.
59. A análise da dinâmica da negociação desses pares de ativos também permitirá uma comparação na forma de atuação dos investidores de varejo em
ativos com alta liquidez e spread fechado, tal qual os minis, mas com a diferença de serem ativos e não derivativos.
60. O segundo subgrupo é composto por 5 pares de ativos que possuem spreads médios entre R$0,03 e R$0,07.

61. Apesar da existência de 5 pares neste grupo, cada um desses pares possui alguma característica que os diferencia dos demais e altera a forma como
são avaliados por investidores e intermediários. Os pares têm diferentes percentuais de daytraders que já atuam nos ativos, bem como diferentes volumes
negociados pelos investidores de varejo e distintas volatilidades.
62. Nestes ativos, além das métricas relacionadas ao investidor e ao mercado de maneira geral, há uma forte expectativa na redução do spread médio.
63. Por fim, os dois últimos pares de ativos possuem spreads acima dos R$0,10 e diferentes percentuais de daytraders.

Tabela 3 – Ativos selecionados com Spread médio acima de R$0,10 e seus correspondentes

64. No terceiro grupo espera-se, igualmente, uma redução do spread médio e aumento das operações por daytraders.
65. A proposta da B3 é que a fase 2 deste programa se inicie no primeiro trimestre de 2022 (idealmente, em janeiro). No último bimestre de 2021,
seriam realizadas adaptações nos normativos da B3 e nos seus sistemas de negociação. Esse tempo também seria utilizado para a preparação do mercado às novas
regras.
66. Além disso, a B3 se compromete a acompanhar a implementação da oferta RLP pelos intermediários, como forma de garantir que a promoção, os
incentivos e as condições comerciais oferecidas no mercado de minicontratos sejam refletidas no mercado de ações com o mesmo empenho e de maneira
uniforme, mitigando o risco de prejudicar os resultados do programa experimental.

IV.1. Da avaliação da SMI

67. A divisão dos ativos eleitos para a segunda fase experimental das ofertas RLP em dois grupos decorreu das interações entre a SMI e a B3, durante
as quais esta Superintendência expôs a necessidade de que os testes pudessem produzir resultados aferíveis, inclusive no que diz respeito aos incentivos para a
atuação dos intermediários na sua feição de provedores de liquidez.  
68. Como é de conhecimento geral, a atuação de provedores de liquidez tem seu P&L intimamente relacionado com o fluxo simétrico e constante de
investidores compradores e vendedores além do spread do ativo no mercado. Também é patente o interesse dos intermediários em operar em mercados com
spreads fechados, em que podem atuar na contraparte de clientes compradores e vendedores apropriando-se do bid-ask spread.
69. A SMI entende que os três pares de ativos com spread fechados abarcam setores distintos da economia. Em dois casos foi possível a criação dentro
do mesmo setor e com companhias de portes similares (Petrobrás/Vale e Bradesco/Itaú). O terceiro par (Ambev/BB Seguridade), apesar dos setores distintos, teve
como objetivo comparar ativos com percentuais menores de daytrades em ativos de spreads fechados.
70. No entender desta SMI, os dois últimos grupos, principalmente o grupo com spreads superiores a R$0,10, permitirão analisar o apetite de risco dos
intermediários em ativos com diferentes fluxos de investidores de varejo e spreads abertos, ajudando a CVM em identificar eventuais benefícios e limitações deste
produto para o mercado de uma forma geral.
71. É importante ressaltar que esta SMI continuará recebendo e analisando as métricas usadas para avaliar os resultados obtidos na primeira avaliação
dos efeitos das ofertas RLP sobre os minicontratos futuros de dólar e Ibovespa, sopesando os benefícios e malefícios que esse tipo de oferta pode gerar para os três
grupos de interesse: investidores, intermediários e o próprio mercado de valores mobiliários.

V – Da avaliação da SMI ao atual programa RLP nos minicontratos



72. Como informado anteriormente ao Colegiado (21.05.2019), o teste da nova oferta RLP deveria verificar os resultados em diversas métricas que
permitiriam identificar benefícios e malefícios decorrentes de sua implementação para os três grupos de interesse: O mercado em geral, os intermediários e os
investidores.
73. Após a implementação da fase 1 da ofertas RLP foram verificados aumentos de 15 e 30 vezes os volumes médios diários negociados nos mercados
dos minicontratos de dólar (WDO) e Ibovespa (WIN), respectivamente.
74. Também foi identificada melhora nas condições gerais de negociação dos minicontratos, que se fazem sentir no estreitamento dos spreads, aumento
de liquidez no primeiro nível de preço e base de investidores, conforme podem ser evidenciados nos gráficos a seguir.

Gráfico 1 – Aumento da liquidez no primeiro nível de preço
 
 

Gráfico 2 – Evolução do spread médio por dia
 
 



Gráfico 3 – Evolução do número de investidores, ADV/ADTV e números de negócios
 

75. Além das evoluções apontadas acima, a oferta RLP, como era de se esperar, tornou-se uma importante fonte de receitas para os intermediários que
já lucraram R$1,2 bi desde o início do programa.



Tabela 4 – Resultados Intermediários

76. Apesar do evidente resultado benéfico reportado acima, a SMI identificou que os resultados financeiros obtidos pelos investidores pessoa física são
extremamente preocupantes. Entre janeiro e maio de 2021, o percentual de investidores perdedores foi de 78% entre os investidores que negociaram o
minicontrato de índice e de 81% entre os que negociaram o minicontrato de Dólar. Em valores financeiros, os prejuízos líquidos obtidos por estes investidores
foram de R$1,2 bilhão.  
77. A título de comparação, no mesmo período no mercado de ações o percentual de investidores com resultados positivos em operações daytrade foi
ligeiramente superior ao de investidores com resultado negativo (51% dos investidores tiveram resultado positivo).
78. A fase 1 da oferta RLP produziu um expressivo aumento da base de investidores. Considerando o período de agosto de 2019 até maio de 2021,
58% da nova safra de investidores iniciaram o primeiro contato com o mercado através dos produtos WDO e WIN. No entanto, a retenção de investidores não se
mostrou promissora. Em ambos os produtos, após 12 meses da primeira operação, 30% dos investidores se mantêm realizando operações. Essa taxa de retenção se
mostrou inferior à verificada no mercado de ações que é de 40%.
79. A situação descrita evidenciou a necessidade de aperfeiçoamento das ofertas RLP nos mercados futuros e gerou uma proposta para a melhoria da
experiência dos investidores na negociação dos minicontratos.

VI – Da proposta da B3 para os minicontratos na fase 2

80. Segundo a análise realizada pela B3, os principais fatores que podem explicar as perdas antes referidas são (i) alavancagem, (ii) uso excessivo de
ordens agressoras, (iii) não utilização de ordens stop, e (iv) vieses comportamentais. Para mitigar os efeitos de tais fatores a B3 propôs a evolução das regras da
oferta RLP, além de outras iniciativas de forma a melhorar a jornada do investidor que negocia minicontratos. Apesar de a B3 ter abordado a questão das zeragens
compulsórias em sua análise, sua conclusão foi pela inexistência de abusos nas zeragens compulsórias pelos intermediários, conclusão não compartilhada pela
SMI.

VI.1 – Fatores analisados

VI.1.a – Zeragens compulsórias

81. Visando compreender os efeitos das zeragens compulsórias praticadas pelos intermediários nos resultados dos investidores pessoa física, a B3
avaliou a quantidade de zeragens compulsórias realizadas pelas corretoras em relação ao total de zeragens, incluindo as realizadas pelos próprios investidores no
encerramento de posição. Adicionalmente, para fins de comparação, foram levantadas informações sobre as zeragens realizadas pelos investidores e pelas
corretoras em tick size e em tempo.
82. Ressalta-se que o sistema de negociação não permite a identificação exata dos negócios provenientes de zeragem compulsória, tendo sido usada
uma metodologia para inferir tais negócios.
83. Segundo a B3, em relação ao total de zeragens realizadas pelos investidores e pelas corretoras, identifica-se que as zeragens compulsórias
representam somente 2,5% no WDO (minicontrato de dólar) e 1,4% no WIN (minicontrato de Ibovespa) do total. Para efeitos de comparação, no mercado de
ações as zeragens compulsórias situam-se em 1,0% no mesmo período. Importante mencionar que os dados apresentados pela B3 consideram os encerramentos de
posições em operações ganhadoras, perdedoras e com resultados neutros.
84. Separando-se somente as zeragens em operações perdedoras realizadas pelos investidores e pelas corretoras, verifica-se que, nesse caso, as zeragens
compulsórias praticadas pelas corretoras representam, no total, 5,9% no WDO, 3,4% no WIN e 2,8% no mercado de ações.
85. A B3 entende que a inexistência de diferenças significativas das zeragens compulsórias nos minicontratos em relação ao mercado de ações indicaria
que não há excessos praticados pelas corretoras nas zeragens compulsórias, o que demonstraria que as zeragens são utilizadas adequadamente para gerenciamento
de risco das operações do investidor.
86. A SMI, no entanto, entende haver espaço para aperfeiçoamentos no gerenciamento de riscos das operações para evitar uma parte significativa das
zeragens compulsórias nas operações com minicontratos futuros, as quais, como se detalhará adiante, ocorrem em média em tempo muito mais curto do que no



mercado de ações.
87. A B3, então, iniciou uma ampla discussão envolvendo participantes de mercado e a ANCORD visando a construção de procedimentos que
pudessem evitar perdas substanciais aos investidores em face das zeragens compulsórias sem, contudo, comprometer o gerenciamento de risco por parte dos
intermediários.
88.  Nesse contexto, identificou-se que a utilização da metodologia de stop loss pelos investidores seria uma maneira de evitar a zeragem compulsória e
de conter resultados negativos.
89. Segundo uma simulação da B3, se as zeragens compulsórias fossem evitadas e, no lugar, os investidores zerassem suas posições nos patamares
atuais, as perdas poderiam ser reduzidas em R$560 milhões (WDO: R$1,8 milhões x 252 x 56% = R$252 milhões e WIN: R$1,9 milhões x 252 x 64% = R$306
milhões).
90. Os números apontam a necessidade de aplicação de medidas educacionais e comunicação ativa sobre a metodologia de stop loss. Para que a
propagação desse conhecimento se faça de maneira consistente e horizontal entre os intermediários aderentes às ofertas RLP, a proposta da B3 implica a
construção de procedimentos que tornem o processo educacional quanto ao uso da metodologia de stop loss compulsório para esses intermediários.

VI.1.b – Alavancagem

91. A utilização da alavancagem permite que investidores movimentem grandes volumes a partir de poucos recursos. No entanto, devido aos riscos
incorridos, as perdas tendem a ser proporcionalmente semelhantes aos ganhos, se a estratégia utilizada pelos investidores não se efetivar da maneira esperada.
92. A fim de analisar como a alavancagem afeta os investidores de varejo, o estudo da B3 comparou o mercado de minicontratos e de ações conforme
transcrito abaixo.

“Exemplo I – Day trade WDO e WIN

Considerando a negociação day trade de 1 contrato WDO, em que a cotação de mercado seja BRL 5000, o valor nocional negociado dessa operação atinge BRL
50 000 (BRL 5 000/USD 1 000 x USD 10 000)  Se a margem requerida para o investidor operar esse contrato é BRL 25, significa que a alavancagem dessa
operação chega a 2 000 vezes o valor da margem depositada  O mercado teria que variar somente -0,05% para que o valor da margem fosse completamente
utilizado
Na negociação de 1 contrato WIN, em que a cotação de mercado seja 125 000 pontos, o valor nocional dessa operação atinge BRL 25 000 (125 000 x BRL 0,2)
Se a margem requerida para o investidor operar esse contrato é BRL 25, significa que a alavancagem dessa operação chega a 1 000 vezes o valor da margem
depositada  O mercado teria que variar somente -0,1% para que o valor da margem fosse completamente utilizado
 
Exemplo II – Mercado de ações
A margem requerida para operações day trade no mercado de ações é calculada por ação possuem maior variabilidade entre as corretoras  No entanto, identifica-
se um padrão em torno de 1 a 2% para as ações com maior liquidez  Para esse estudo, foi considerada uma margem de 1% do preço da ação
Considerando a negociação day trade de 1 lote-padrão (100 ações) de uma ação hipotética que seja negociada a BRL 25 (preço médio das ações negociadas na
B3), o valor total dessa operação seria BRL 2 500  Se a margem requerida dessa operação é BRL 25 (2 500 x 1%), significa que a alavancagem chega a 100
vezes o valor da margem depositada  O mercado teria que variar -1% para que o valor da margem fosse completamente utilizado ”

93. A partir da análise dos exemplos apresentados, a B3 concluiu que as margens exigidas para negociação de minicontratos são baixas em relação ao
valor total da operação. Dito de outra forma, a alavancagem dessas operações é alta, fazendo com que os investidores estejam expostos a risco de que variações
pequenas resultem em zeragem compulsória da posição.
94. Considerando o valor total dos exemplos apresentados pela B3 em termos da margem exigida, nota-se que a alavancagem permitida no mercado de
ações chega a ser de 10 a 20 vezes inferior à alavancagem permitida nos minicontratos. Tal situação acaba por prejudicar os resultados destes investidores pessoa
física na medida em que aumenta as chances de ocorrência de zeragens compulsórias.
95. Ao analisar os dados de encerramento de posição realizado pelos investidores e zeragens compulsórias pelos intermediários de maneira agregada,
em tick size e em tempo, a B3 verificou empiricamente a diferença dos mínis com o mercado de ações.
96. O percentual do valor total da operação equivalente para metade das zeragens no WDO é de até 0,06% e no WIN é de até 0,05%, enquanto, no
mercado de ações esse valor é de até 0,48%, o que significa alavancagens de até 2000x nos minis em relação a 200x nas ações.

 



Notas:
- Dados de 15/01/2021
- Ações utilizadas nas análises: ABEV3, B3SA3, BBDC4, ITSA4, ITUB4, MGLU3, PETR3, PETR4, VALE3 E WEGE3  O notional foi calculado pela
média dos preços médios dessas ações no dia 15/01/2021
- As zeragens consideram somente as operações perdedoras

Gráfico 6 – Distribuição das zeragens totais por tick size

97. A mesma análise tendo o tempo em segundos como parâmetro, demonstra que o tempo de zeragem nos minicontratos é mais curto que no mercado
de ações, a diferença chega a ser mais de 15 vezes inferior ao mercado de ações. No WDO, metade das zeragens são concentradas em 92 segundos, para o WIN
em 77 segundos, enquanto em ações é concentrado em 1.343 segundos.

 

- Dados de 15/01/2021
- Ações utilizadas nas análises: ABEV3, B3SA3, BBDC4, ITSA4, ITUB4, MGLU3, PETR3, PETR4, VALE3 E WEGE3  O notional foi calculado pela
média dos preços médios dessas ações no dia 15/01/2021
- As zeragens consideram somente as operações perdedoras

Gráfico 7 – Distribuição das zeragens totais por tempo

98. As diferenças encontradas entre o mercado de mínicontratos e o mercado de ações podem ser explicadas pela alta alavancagem a que os
investidores estão expostos. No mercado de ações, os investidores não estão expostos ao mesmo nível de alavancagem e possuem resultados mais positivos em
suas operações. Portanto, o estudo sugere que um dos fatores que contribui para os resultados negativos obtidos pelos investidores pessoa física nos minicontratos
é a alavancagem das operações.
99. Dessa maneira, a B3 recomenda que medidas de controle de alavancagem sejam implementadas para diminuir o nível de alavancagem dos mínis,
podendo assim melhorar os resultados obtidos pelos investidores nos minicontratos. O objetivo no controle da alavancagem é oferecer uma experiência similar a
do mercado de ações, em que a margem requerida suporta um tempo maior da operação, sem a necessidade da zeragem compulsória.



100. Ao se analisar a distribuição das margens requeridas em 99% do tempo, verifica-se que o aumento de, em média, cinco vezes da margem requerida
no WDO (de R$29,13 para R$142,93) trará um aumento de 30 vezes no tempo suportado de zeragem (de 10 segundos para 5 minutos). No WIN, verifica-se que o
aumento de, em média, cinco vezes na margem requerida (de R$18,83 para R$98,94) trará um aumento de 30 vezes no tempo suportado de zeragem (de 20
segundos para 10 minutos). Tais margens possibilitariam aos minicontratos ter uma dinâmica mais similar a do mercado de ações.

Tabela 5 – Distribuição das margens requeridas por tempo de zeragem

VI.1.c – Ofertas taker

101. As ofertas agressoras (taker) acarretam maiores custos aos investidores que pagam o valor do bid/ask spread para serem executadas, afetando os
resultados dos investidores que as utilizam de maneira generalizada em suas operações, como é visto nos minicontratos de WIN e WDO.
102. Em termos percentuais, em 2021, a B3 identificou que 79% dos investidores pessoa física atuaram como taker no WIN e 70% como taker no WDO
enquanto no mercado à vista de ações 50% dos investidores atuaram como taker. Adicionalmente, nota-se um padrão de aumento dessa proporção ao longo do
tempo. Para efeitos de comparação, em 2015 a proporção de ofertas agressoras representava 66% no WIN, 48% no WDO e 28% no mercado ações.
103. A B3 avaliou se a proporção de ofertas agressoras se diferenciava entre as corretoras e foi possível verificar que o padrão é o mesmo entre elas,
portanto esta é uma característica do mercado que não é atribuída exclusivamente a um grupo de corretoras.
104. O estudo da B3 analisou o custo desta forma de atuação concentrada em oferta taker.

 “Para avaliar o impacto da atuação dos investidores como taker, foi levantando o custo das operações taker em 2021  O custo taker apresentado a seguir é o
custo acumulado do investidor ao atravessar o book para realização de uma operação no preço desejado, ou seja, por agredir a melhor oferta de natureza oposta
O custo implícito é de ½ tick size, pois assume-se que o preço justo é metade do bid/ask  Dessa maneira, um investidor ao iniciar uma operação como taker
pagará ½ tick size e ao encerrar a posição como taker pagará ½ tick size  Para cada investidor foi calculado o custo taker a partir do % taker do investidor (dado
pela quantidade negociada como taker dividido pela quantidade negociada total), multiplicado pela quantidade negociada por ele e pelo tick value do produto
Gráfico – Custo taker

 
Em termos financeiros, exatamente por assumir o spread da operação, o custo das operações taker no primeiro trimestre de 2021 passou de R$500 milhões em
ambos os minicontratos, enquanto os resultados dos investidores no primeiro trimestre de 2021 foi -R$850 milhões  O custo taker representa mais de 60% dos
resultados obtidos pelos investidores em ambos os contratos no período, cerca de -R$2,1 bilhões em relação aos -R$3,4 bilhões anualizados
Foi realizada uma simulação para verificar o impacto nos resultados financeiros dos investidores pessoa física se a proporção de ofertas taker fosse 50% para
ambos os minicontratos  Os resultados da simulação indicam que os prejuízos das operações poderiam ser reduzidos em 20%, cerca de R$700 milhões, se esta
fosse a proporção de ofertas agressoras no mercado, conforme exemplificado nos gráficos abaixo
Gráfico – Custo taker – Simulação

- O custo taker simulado é calculado a partir da quantidade total de contratos negociados pelo investidor pessoa física multiplicado por 50% (para chegarmos ao
cenário balanceado de % taker) e em seguida multiplicado pelo tick value ”
 

105. Diante da análise apresentada, verifica-se que a atuação dos investidores pessoas físicas predominantemente como taker nos minicontratos tem sido
um fator que contribui para os resultados negativos por eles obtidos. O aumento do uso de ofertas limitadas por investidores de varejo, por outro lado, tem o
potencial de gerar resultados mais favoráveis para esses investidores.

VI.1.d – Vieses comportamentais



106. Os vieses comportamentais podem ser compreendidos como atalhos cognitivos que provocam distorções na tomada de decisão e que levam
investidores a ignorar fatores relevantes que possam impactar seus investimentos.
107. A B3, ao analisar os dados de zeragem de posições ganhadoras e perdedoras feitas pelos investidores, identificou que os resultados dos investidores
de varejo são impactados por esses vieses cognitivos. Identificou-se o viés de disposição que se relaciona com o fato de os investidores segurarem posições
perdedoras por mais tempo que posições ganhadoras, com a crença de que o cenário de mercado possa se alterar positivamente.
108. Nos dados representados nos gráficos abaixo, verifica-se que os investidores mantêm posições perdedoras por mais tick sizes que posições
ganhadoras. Considerando a mediana das zeragens, verifica-se no WDO que os investidores zeram posições perdedoras com 6 tick sizes e ganhadoras com 3 tick
sizes. No WIN, as posições perdedoras são zeradas com 13 tick sizes e as ganhadoras com 8 tick sizes. O comportamento no mercado de ações é o mesmo: os
investidores zeram posições perdedoras com 13 tick sizes e posições ganhadoras com 9 tick sizes.

 

Notas: - Dados de 15/01/2021
Gráfico 8 – Distribuição das zeragens realizadas pelos investidores

109. Adicionalmente, a B3 informou que outra análise realizada pela Ancord, já havia identificado também a existência do viés de Martingale,
amplamente conhecido na literatura, que se relaciona com o fato de os investidores aumentarem a posição quando começam a ter posições perdedoras, na
expectativa de que o aumento da posição compensará as perdas.
110. Para evitar que investidores tenham prejuízos devido a esses vieses comportamentais, entende-se necessária a implementação de medidas
educativas para que o investidor consiga identificar seus vieses e aprenda formas de mitigá-los.

VI. 2. Mitigadores propostos

111. Diante do estudo apresentado, conclui-se que há quatro fatores principais que contribuem para que investidores tenham resultados menos
favoráveis em suas operações nos minicontratos: baixo nível de uso de mecanismo de stop loss, predominância de ofertas agressoras (taker), vieses
comportamentais e alavancagem.
112. De forma a apoiar o investidor em suas operações e endereçar os pontos acima citados, a B3 propôs para a fase 2 do experimento RLP a
implementação das medidas descritas abaixo (as três primeiras serão exigidas somente dos participantes que se utilizam da oferta RLP):

VI.2.a. Incentivo ao uso de metodologia de stop loss

113. A exigência do oferecimento pelos intermediários de cursos gratuitos e comunicação com incentivos ao uso de metodologia de stop loss na abertura
de posição do investidor.

VI.2.b. Diminuição da proporção de ofertas agressoras

114. Com o objetivo de diminuir a proporção de ofertas agressoras será obrigatória a disponibilização de ofertas limitadas nas plataformas das
corretoras, manuais de utilização dos diferentes tipos de ofertas, além de cursos gratuitos sobre as desvantagens e custos das ofertas a mercado.

VI.2.c. Monitoramento e educação

115. Adicionalmente, os intermediários deverão oferecer uma jornada educacional com cursos gratuitos aos investidores com o seguinte conteúdo
mínimo: (1) introdução ao day trade e minicontratos; (2) tipos de ofertas e funcionamento; (3) gerenciamento de riscos; (4) vieses comportamentais e ferramentas
para evitá-los.
116. Independente da disponibilização dos cursos citados no parágrafo anterior, os intermediários devem, após o primeiro day trade realizado pelo
investidor e após a primeira perda diária superior a R$1.000,00, enviar conteúdo informativo sobre: (1) riscos dos minicontratos e alavancagem, inclusive com
estatísticas do day trade de mínis na B3; (2) guia sobre gerenciamento de risco e importância da metodologia de stop loss; (3) importância do uso da oferta
limitada e diferenças em relação às ordens a mercado; (4) custos da zeragem compulsória; (5) vieses comportamentais.
117. Deverão ser monitorados, ainda, os seguintes indicadores que dispararão novas medidas educativas: resultados financeiros obtidos pelos
investidores pessoa física, utilização de oferta limitada e quantidade de zeragens compulsórias por investidor.
118. Resultados financeiros dos investidores: caso o investidor tenha prejuízo de 10% e de 25% do patrimônio, a corretora deverá realizar, no momento
da perda e somente na primeira vez que a perda for realizada, comunicação com o investidor para incentivar o uso de metodologia de stop loss e realizar envio de
alertas e sugestões para evitar perdas futuras.
119. Utilização de oferta limitada: caso o investidor, nos 15 primeiros dias de operação, não envie uma oferta limitada ou se o investidor enviar mais do
que 85% de ofertas a mercado (of. a mercado/of. limitada) nos primeiros 30 dias de operação, a corretora deverá enviar um conteúdo educativo para o investidor
com os seguintes tópicos: (1) vantagens do uso de oferta limitada; (2) custos implícitos das ofertas a mercado; (3) explicação detalhada sobre como enviar uma
oferta limitada.
120. Quantidade de zeragens compulsórias: na primeira e na quinta zeragem compulsória do cliente, a corretora deverá enviar o conteúdo educacional da
iniciação do cliente e sugerir a realização dos cursos gratuitos da jornada educacional do cliente.
121. Todas as propostas citadas anteriormente deverão ser reportadas trimestralmente para a B3 e BSM por meio de um relatório que comprove o seu
cumprimento, o qual será monitorado.



VI.2.d. Controle de alavancagem – aplicável a todos os participantes que oferecem negociação nos
minicontratos para seus clientes pessoa física

122. Exigir uma margem mínima por minicontrato que suporte um tempo maior da operação, trazendo uma alavancagem para o day trade de
minicontratos mais próxima a do mercado de ações, evitando zeragens em curtíssimo prazo e com frequência de ocorrência maior do que observada em outros
mercados.
123. Para tanto, a B3 propôs a exigência de uma margem mínima requerida pelas corretoras de R$150,00 no WDO e R$100,00 no WIN por
minicontrato, de forma a garantir um tempo de permanência mínimo nas posições de minicontratos, entre 5 e 10 minutos.
124. Propõe ainda que tais valores devem ser revistos trimestralmente de forma a ajustar a margem requerida aos patamares de exposição nocional e
volatilidade dos contratos, além, é claro, de possibilitar a análise dos resultados na negociação das pessoas físicas e permitir ajustes que se façam necessários.
125. A B3 informou que tal medida já foi discutida com intermediários e Ancord, que entenderam a preocupação e concordam com sua implementação.

VII.  Da avaliação da SMI sobre as propostas da B3

VII.1 Do Incentivo ao uso de metodologia de stop loss, da diminuição da proporção de ofertas agressoras e do
monitoramento e iniciativas educacionais pelos intermediários

126. Esta SMI considera que o uso de metodologia de stop loss, a redução das ofertas agressoras e o monitoramento com o qual se compromete a B3
devem ser avaliadas conjuntamente, uma vez que se inserem no conjunto de iniciativas educacionais cujos resultados tendem a ser tanto melhores quanto mais
integrados e coordenados entre si.
127. De fato, as três iniciativas têm objetivos similares, qual seja, aumentar o conhecimento do investidor acerca dos fatores que afetam os resultados
obtidos nas operações e alertá-lo sobre comportamentos ou estratégias que podem ser prejudiciais aos seus interesses.
128. Nesse sentido, é indiscutível que a capacitação do investidor e a ampliação do seu conhecimento sobre os vieses comportamentais que afetam a
rentabilidade das operações realizadas devem ser incentivadas.
129. A orientação sobre o uso das ferramentas disponíveis, tais como as ordens stop loss, deve compor o conjunto de instrumentos facultados aos
investidores com o objetivo de reduzir os resultados negativos que predominam nas operações com minicontratos futuros. Sem dúvida, a utilização correta de
ordens stop loss permite ao investidor limitar à priori o prejuízo de uma operação, caso um cenário pessimista se configure. Tal conhecimento permite ao
investidor entender quanto do seu patrimônio está em risco e deve diminuir os casos de zeragens compulsórias.
130. Para que este tipo de ordem surta o efeito esperado é de suma importância que o investidor indique um preço de stop loss num valor inferior ao que
disparará a zeragem compulsória do investidor pelo intermediário. Neste ponto, a atuação do intermediário em casos de zeragens compulsórias deve reduzir a
repetição deste tipo de erro pelos investidores.
131. Adicionalmente, acredita-se que a disseminação pelos intermediários de material informacional sobre como a utilização indiscriminada de ofertas
agressoras pode reduzir significativamente os resultados dos investidores, tem potencial para conscientizar parte dos investidores sobre uma utilização mais
equilibrada entre ofertas agressoras e ofertas provedoras de liquidez.
132. Neste sentido, entendemos que a proposta da B3 que obriga os intermediários aderentes às ofertas RLP a disponibilizarem aos investidores
materiais educativos envolvendo (i) o uso de ordens stop loss como melhor forma de controle de risco e evitar vieses comportamentais, (ii) do enorme custo que a
utilização indiscriminada de ofertas agressoras pode gerar,  e (iii) de cursos educativos sobre os diversos aspectos que normalmente afetam o resultado dos
investidores de uma maneira geral, são benéficos para os investidores.
133. Por fim, a existência de situações claramente definidas que obrigam a comunicação ativa dos intermediários, permitirá a fiscalização pela BSM do
cumprimento dessas obrigações durante suas auditorias específicas. 

VII.2. Da alavancagem

134. O segundo ponto apresentado no estudo da B3 trata da influência da alavancagem no resultado obtido pelo investidor.
135. Para entendermos como é possível a existência de uma enorme alavancagem em operações garantidas por uma CCP, é importante lembrar que a
Clearing da B3 faz sua chamada de margem na manhã seguinte ao dia em que uma posição é aberta. Esta margem cobrada pela B3 é calculada com base na
possível variação de toda a carteira do investidor considerando-se mais de 15 mil cenários distintos. Como os cenários pressupõem pelo menos dois dias de risco,
as margens requeridas costumam representar valores entre 10 e 20% do nocional do contrato, ou seja, para o minicontrato de índice algo entre R$2.200 e R$4.400
e para o minicontrato de dólar entre R$5.500 e R$11.000 (Usou-se como base de cálculo o índice Bovespa cotado em 110.000 pontos e o dólar dos Estados
Unidos cotado a R$5,50).
136. Dado que os investidores de varejo que negociam minicontratos não costumam manter posições em aberto ao final de cada dia, poucos são os
investidores que realmente depositam tais margens perante a B3.
137. O cenário mais usual é que tais investidores façam daytrades, situação em que o risco do investidor durante o dia é suportado por garantias
depositadas na Clearing pelo próprio intermediário que, por consequência, exige garantias de seus clientes.
138. Apesar de as operações destes investidores representarem riscos aos intermediários, observa-se anúncios de exigências de margens cada vez
menores, sendo possível encontrar margens de até R$18,00 por contrato. A conclusão necessária é que a margem exigida por alguns intermediários integra sua
estratégia comercial, transformando um instrumento de gestão de risco em instrumento de publicidade e captação de clientes.
139. Tal situação permite que investidores, tentados em obter um grande retorno em face do valor alocado, montem posições com nocionais de centenas
de milhares de reais com poucas centenas de reais depositados na corretora. Como exemplo, vejamos um investidor que abriu uma posição de 10 minicontratos de
Dólar, posição que representa um nocional superior a R$250.000, mas para cuja constituição diversos intermediários solicitam garantias inferiores a R$200,00.
140. É evidente que quando analisamos os resultados obtidos com a negociação de contratos futuros, o valor efetivamente em risco é um percentual do
nocional. Entretanto, mesmo considerando tal cenário, uma oscilação de 1 centavo na cotação do Dólar, já representa um prejuízo de 100 reais por contrato ou
R$1.000 para os 10 contratos do exemplo dado.
141. Tal nível de alavancagem demanda que estes investidores tenham ferramentas eficientes de gestão de risco, além de agilidade operacional, o que
não reflete a realidade destes investidores os quais, muitas vezes, operam do próprio celular ou por meio de homebroker.
142. Como identificado pela B3, caso o investidor deposite somente a margem mínima exigida, tais operações podem não durar mais de 20 segundos.
Não parece razoável imaginar uma capacidade de reação tão rápida dos investidores de varejo.
143. O entendimento da SMI sobre estes dois primeiros pontos é que as zeragens em poucos segundos e em poucos ticks é decorrência direta da enorme
alavancagem permitida pelos intermediários e da provável existência de um baixo nível de controle de alavancagem pré-trade.
144. Para solucionar ambos os pontos, a B3 sugere a exigência pelos intermediários de uma margem mínima requerida de R$150,00 no WDO e
R$100,00 no WIN por minicontrato, de forma a garantir um tempo de permanência mínimo nas posições de minicontratos, entre 5 e 10 minutos.



145. Com isso, a experiência na negociação dos minicontratos deve ficar próxima ao que já ocorre no mercado à vista, onde os investidores dispõem de
um maior tempo para reagirem à oscilações de mercado sem que haja a atuação da área de risco do intermediário e, sobretudo, sem colocar em risco a higidez do
mercado.

VII.3. Das zeragens compulsórias

146. O primeiro ponto apresentado na análise da B3 trata do uso da zeragem compulsória pelos intermediários e sua conclusão seria de sua correta
utilização pelos participantes.
147. A SMI entende a preocupação da B3 em manter o direito dos intermediários de zerarem riscos não colateralizados pelos seus clientes, entretanto há
fortes indícios de que os intermediários não realizam controles eficientes de risco pré-trade, o que os obriga a efetuarem a zerarem compulsória de seus clientes
muito rapidamente.
148. Os gráficos apresentados pela B3 indicam a existência de uma grande concentração de zeragens compulsória após poucos ticks da abertura das
posições pelos investidores.
149. Para melhor visualizar o problema, a SMI marcou com elipses nos gráficos abaixo onde se identificou as zeragens compulsórias após poucos ticks.

Gráfico 4 – Distribuição das zeragens por ticks

150. Dois pontos merecem destaque nos gráficos apresentados para os mercados de WDO e WIN em relação ao mercado de ações: a escala dos gráficos
se inicia no zero, o que demonstraria a existência de casos onde a zeragem se deu no mesmo preço em que o investidor entrou. Ademais, a maior coluna em
ambos os gráficos é a correspondente a  um tick size de variação, o que demonstra a ocorrência de um grande número de zeragens quando mediante a variação
mínima de apregoação.
151. Também no gráfico 5, a SMI marcou com elipses vermelhas as zeragens compulsórias em até 5 segundos, lapso temporal que, na nossa visão,
impediria a atuação diretamente pelo investidor.

Gráfico 5 – Distribuição das zeragens por tempo

152. No gráfico construído em função do tempo também se observa que a atuação dos intermediários para zerar posições ocorre mais usualmente em até
5 segundos contados da abertura da posição.
153. Ressalta-se mais uma vez que não se está discutindo o direito/dever dos intermediários de realizar a gestão de seu risco e garantir a higidez do
mercado.A questão de que se trata é a absoluta irrazoabilidade de se permitir que clientes abram posições que serão  zeradas quase que instantaneamente.
154. A preocupação desta SMI com as zeragens compulsórias realizadas pelos intermediários já foi objeto do Ofício-Circular n  4/2021-CVM/SMI, que
relacionou uma série de medidas que deveriam ser adotadas pelos intermediários em caso de liquidação compulsória de posições detidas por clientes. Dentre as



medidas sugeridas estão:
a) Identificação prévia de que o cliente possui recursos suficientes para garantir a posição que será aberta quando da aceitação de determinada
oferta;
b) Impedimento ao aumento de risco por investidores acima das garantias alocadas pelo cliente;
c) Comunicação ao cliente, de forma imediata e clara, que as garantias por ele aportadas chegaram a um limite de risco pré-definido pelo
intermediário;
d) Comunicação ao cliente, antecipadamente e com transparência, que o intermediário poderá, com boa probabilidade, levar à liquidação
compulsória as posições em aberto detidas pelo cliente, caso o próprio cliente não tome medidas para reduzir o risco de suas posições ou aporte
novas garantias; e
e) Informação ao cliente sobre os custos adicionais envolvidos em situações de zeragens compulsórias;

155. No mencionado ofício, a SMI já demonstrou seu entendimento de que a zeragem compulsória é um mecanismo importante para conter as perdas
dos investidores e garantir a higidez do mercado de valores mobiliários, mas entende também que esta deve ser uma situação extrema e não usual.
156. Ainda segundo o ofício, caracteriza-se o não atendimento ao disposto no art. 31, parágrafo único, e no art. 33, inciso 1 , da RCVM n  35/2021, 
quando o intermediário permite a abertura de posições pelo cliente, com garantias que o intermediário considerou como suficientes quando do recebimento da
ordem, porém, logo em seguida a efetiva operação, o intermediário encerra compulsoriamente essa mesma posição sem ter havido uma redução significante das
garantias alocadas pelo cliente ou sem ter havido uma alteração do preço do ativo que acarrete incremento significativo da exposição em risco do cliente.
157. Para concluir a análise sobre as zeragens compulsórias é importante destacar a atual impossibilidade de se identificar de forma automática as
operações de zeragens. No trabalho apontado pela B3, foi utilizada como proxi a identificação do encerramento da operação pela mesa da corretora em operações
iniciadas por DMA (acesso direto ao mercado).
158. Esta forma de identificação de zeragens compulsórias se reveste de total precisão, pois pressupõe a correta identificação da mesa da corretora em
operações de zeragens e pode incluir operações realmente comandadas pelo investidor por meio da mesa.
159. É evidente que as zeragens identificadas após intervalos temporais de até 5 segundos não podem ter sido comandadas pelo investidor, que sequer
teria tempo de telefonar para a mesa da corretora em tal lapso temporal. Entretanto, pode haver operações em tempos maiores em que o cliente comandou o
encerramento pela mesa por alguma questão operacional.
160. Com relação à correta identificação da mesa de operações em casos de zeragens, a SMI já identificou uma corretora que enviava ordens de zeragens
compulsórias como DMA, o que também distorce os números levantados pela B3.
161. Assim, para possibilitar a correta identificação destas operações, a SMI solicitou à B3 a criação de alguma forma de marcação para as ofertas de
zeragem comandadas automaticamente pelos sistemas de riscos dos intermediários.  A marcação será feita através de um “Sender Location” específico para o
sistema de riscos das corretoras e a implementação pela B3 da funcionalidade coincidirá com o início da segunda fase experimental das ofertas RLP.
162. Para fins de supervisão, a SMI solicitou à BSM a inclusão, na rotina de auditoria dos participantes, da validação da correta identificação nas
mensagens encaminhadas à B3 das ofertas realizadas por meio das mesas de operações dos intermediários e também do sistema de riscos dos intermediários.

VIII - Conclusão

163. Inicialmente é importante ressaltar que as métricas de acompanhamento da fase 1 da oferta RLP indicam algumas melhorias no mercado de
minicontratos, contribuindo para o estreitamento dos spreads, aumento de liquidez no primeiro nível de preço e aumento na quantidade de negócios e volume de
contratos negociados através da atração de investidores.
164. Conforme descrito no corpo desta análise, após a comunicação da decisão do Colegiado sobre a aprovação da fase 2, em 03 de fevereiro de 2021, a
B3 trabalhou na avaliação dos impactos para a implementação do fracionamento do tick size.
165. Segundo a B3, tal avaliação não foi trivial, uma vez que envolve informações que são disseminadas no market data e liquidação, trazendo custos da
ordem de R$450 milhões e esforços para sua implementação sobre toda a indústria, inclusive para os participantes que não se beneficiariam da expansão de RLP,
os quais constituem a grande maioria dos participantes da B3.
166. Ainda segundo a B3, tais custos e esforços seriam desproporcionais aos benefícios que o fracionamento do tick size ofereceria, de forma que tal
fracionamento deveria ser mais bem estudado antes de uma decisão sobre sua implementação no mercado.
167. Adicionalmente, a B3 trouxe exemplos internacionais de que regras para melhora de preços podem reduzir a atratividade das ofertas não
transparentes (referência aos mercados canadense e australiano já mencionados no item II deste Ofício Interno).
168. O esforço e discussões para avaliação de impacto envolvendo toda a indústria parece explicar, em parte, o extenso prazo para apresentação da nova
proposta.  
169. A partir deste cenário de impossibilidade de implementação do fracionamento do tick size, mas considerando os resultados financeiros negativos
obtidos pelos investidores nesses produtos, diferentemente do que ocorre no mercado de ações, há uma evidente necessidade de aprimoramentos nas regras do
RLP relacionados à alta alavancagem permitida nos minicontratos, à alta proporção de ofertas agressoras, aos vieses comportamentais e à falta de utilização de
ferramentas de gerenciamento de risco como a metodologia de stop loss.
170. A crescente demanda de investidores pessoa física por negociação day trade exige que a prestação de serviço para tais investidores seja adequada
para o risco envolvido na operação, envolvendo a prestação de um serviço uniforme pelas corretoras que deverão oferecer o suporte educacional, comportamental
e de gerenciamento de riscos necessários para suas operações.
171. Com os aperfeiçoamentos indicados, a B3 sugeriu a realização de uma fase 2 de 12 meses envolvendo a continuidade do programa para os
minicontratos e a ampliação deste programa somente para o mercado de ações, com o objetivo de direcionar esforços e dar mais foco ao teste da medida
alternativa ao fracionamento do tick size.
172. Tal ampliação envolveria a criação de 2 grupos de ações com características similares para se testar a oferta RLP, sendo um grupo com
funcionamento da oferta em situações de spread aberto e fechado e outro grupo para teste somente em cenário de spread aberto conforme tabelas 1, 2 e 3.
173. Adicionalmente, a B3 concentrará esforços na evolução das regras da oferta RLP nos minicontratos de dólar e Ibovespa, endereçando os principais
pontos de preocupação em relação à melhora da experiência do investidor pessoa física, por meio das medidas de incentivo ao uso da metodologia de stop loss,
diminuição da proporção de ofertas agressoras, monitoramento e educação dos investidores e controle de alavancagem, conforme descrito nos parágrafos 111 a
162.
174. As alterações propostas pela B3 no programa experimental relativo às ofertas RLP para a fase 2 em alternativa à decisão do Colegiado são, no
entendimento da SMI, adequadas para possibilitar um teste eficiente dos efeitos desse tipo de oferta sobre o mercado de ações e a melhoria do programa
relacionado aos minicontratos. Pode-se mesmo dizer que, considerando critérios técnicos e operacionais, a proposta apresentada é mais adequada do que a
anteriormente aprovada, uma vez que implica custos menores e permitirá aferir a influência das diferentes formas de utilização das ofertas RLP sobre a
negociação dos ativos selecionados.
175. A SMI acredita que a eleição dos ativos foi realizada de acordo com critérios técnicos e que a diminuição do escopo para somente o mercado de
ações é congruente com os objetivos que se pretende alcançar com a ampliação da fase experimental, garantindo ainda um foco para a atuação dos intermediários.
176. Por fim, em vista do enorme lapso temporal que a B3 necessitou para apresentação de sua nova proposta de ampliação do RLP, a SMI sugere que o
colegiado da CVM determine que este novo período de teste seja iniciado até 31/01/2022.



177. Em face do exposto, a SMI sugere que o tema seja levado à deliberação pelo Colegiado da CVM, ocasião em que se coloca à disposição para
assumir sua relatoria, caso essa Superintendência Geral entenda conveniente e oportuno.

  

Respeitosamente,
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Ciente.

A EXE, para as providências necessárias.
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