
Métricas - Ações | Abril/2023
Prezados,

Seguem as métricas listadas no OC 019/2019 para o segmento de ações:

Métrica

Corretora: 90 Ativos

Item Descrição
ABE
V3

AGR
O3

APE
R3

BMO
B3

CAS
H3

DAS
A3

ITUB
4

PETR
4

RDO
R3 LEVE3

ARZZ
3 ASAI3 BBDC4 BBSE3

LWSA
3

BLA
U3

RO
MI3

VAL
E3

FES
A4

USIM
3

Ações
negociadas
contra RLP 4 I

Volume (ações) negociados pelo
intermediário utilizando a oferta
RLP 1600 2.600 200 0 2.300 4.200 27.800 3.900 2.800 1.600 13.600 20.300 6.2 1 3 29.2 800

II

Produtos em relação aos quais a
corretora permite a oferta RLP, seja
negociação contra carteira própria
seja por venda de fluxo X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

% Clientes
atendidos
pelo RLP 11 III

Percentual de clientes atendidos
pela oferta RLP 3% 4% 4% 11% 5% 3% 9% 7% 13% 12% 7% 5% 10% 9% 11% 3%

8 III.i
Clientes de varejo que negociaram
a mercadoria 363 573 26 46 473 3.158 117 212 56 214 1.422 723 48 193 828 202

9 III.ii Clientes que negociaram via RLP 11 21 1 5 25 103 11 16 7 26 104 35 5 17 87 6

Clientes
com
melhora 10 IV

Quantidade de clientes que
tiveram algum tipo de benefício
com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 11 21 1 5 25 103 11 16 7 12 23 15 5 14 67 3

Ofertas
contra RLP 5 V

Quantidade de ações negociadas e
ofertas de cliente de varejo
executadas contra a oferta RLP

V.i Ações Negociadas 1.600 2.600 200 2.300 4.200 27.800 3.900 2.800 1.600 13.600 20.300 6.2 1 3 59.2 800

V.ii Ofertas 16 26 2 22 39 274 38 28 16 130 198 61 10 30 586 8

Ofertas com
melhora 7 VI

Quantidade de ofertas com
melhora 16 26 2 22 39 274 38 28 15 22 37 20 6 23 365 3

Ações
negociadas
com
melhora 6 VII

Quantidade de ações negociadas
com melhora 1.600 2.600 200 2.300 4.200 27.800 3.900 2.800 2.4 2.30 3.700 2.1 600 2.3 36.9 300

Saiba mais sobre o tipo de oferta Retail Liquidity Provider (RLP)

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.

https://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/puma-trading-system/para-participantes-e-traders/regras-e-parametros-de-negociacao/oferta-retail-liquidity-provider-rlp/


Métricas - Mini-Contratos | Abril/2023
Tempo máximo de permanência das ordens RLP no OMS da corretora no período:

● P95: 0,018 segundos
● P90: 0,015 segundos

Item Descrição WDO WIN

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 130.414 773.831

II

Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra

carteira própria seja por venda de fluxo X X

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 78% 78%

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 736 1.254

III.ii Clientes que negociaram via RLP 576 972

IV

Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de

preço ou quantidade) 30 348

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP

V.i Contratos 130.414 773.831

V.ii Ofertas 32.792 151.259

VI Quantidade de ofertas melhoradas 89 1.722

VII Quantidade de contratos melhorados 2.130 34.751

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Métricas - Ações | Março/2023
Prezados,

Seguem as métricas listadas no OC 019/2019 para o segmento de ações:

Métrica

Corretora: 90 Ativos

Item Descrição
ABE
V3

AGR
O3

APE
R3

BMO
B3

CAS
H3

DAS
A3

ITU
B4

PETR
4

RDO
R3

LEV
E3

ARZ
Z3

ASA
I3

BBD
C4

BBS
E3

LWS
A3

BLA
U3

ROM
I3

VAL
E3

FES
A4

USI
M3

Ações
negociadas
contra RLP 4 I

Volume (ações) negociados pelo
intermediário utilizando a oferta
RLP 700 2.2 300 400 4.8 36.9 15 900 2.4 4.4 32.8 6.2 1 3 59.2 800

II

Produtos em relação aos quais a
corretora permite a oferta RLP, seja
negociação contra carteira própria
seja por venda de fluxo X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

% Clientes
atendidos
pelo RLP 11 III

Percentual de clientes atendidos
pela oferta RLP 1% 3% 0% 8% 4% 3% 9% 7% 8% 8% 6% 5% 10% 9% 11% 3%

8 III.i
Clientes de varejo que negociaram
a mercadoria 665 689 2.683 38 692 3.553 158 132 97 199 1.986 723 48 193 828 202

9 III.ii Clientes que negociaram via RLP 7 19 2 3 30 97 15 9 8 16 122 35 5 17 87 6

Clientes
com
melhora 10 IV

Quantidade de clientes que
tiveram algum tipo de benefício
com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 7 19 2 3 30 97 15 9 8 6 21 15 5 14 67 3

Ofertas
contra RLP 5 V

Quantidade de ações negociadas e
ofertas de cliente de varejo
executadas contra a oferta RLP

V.i Ações Negociadas 700 2.2 300 400 4.8 36.9 15 900 2.4 4.4 32.8 6.2 1 3 59.2 800

V.ii Ofertas 7 22 3 4 47 354 142 9 24 42 317 61 10 30 586 8

Ofertas com
melhora 7 VI

Quantidade de ofertas com
melhora 7 22 3 4 47 354 142 9 24 16 43 20 6 23 365 3

Ações
negociadas
com
melhora 6 VII

Quantidade de ações negociadas
com melhora 700 2.2 300 400 4.8 36.9 15 900 2.4 1.6 4.4 2.1 600 2.3 36.9 300

Saiba mais sobre o tipo de oferta Retail Liquidity Provider (RLP)

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.

https://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/puma-trading-system/para-participantes-e-traders/regras-e-parametros-de-negociacao/oferta-retail-liquidity-provider-rlp/


Métricas - Mini-Contratos | Março/2023
Tempo máximo de permanência das ordens RLP no OMS da corretora no período:

● P95: 0,02 segundos
● P90: 0,017 segundos

Item Descrição WDO WIN

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 122.922 1.365.304

II

Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra

carteira própria seja por venda de fluxo X X

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 80% 76%

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 802 1.398

III.ii Clientes que negociaram via RLP 641 1.063

IV

Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de

preço ou quantidade) 38 426

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP

V.i Contratos 122.922 1.365.304

V.ii Ofertas 44.372 215.571

VI Quantidade de ofertas melhoradas 53 3.258

VII Quantidade de contratos melhorados 670 78.261

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Métricas - Ações | Fevereiro/2023
Prezados,

Seguem as métricas listadas no OC 019/2019 para o segmento de ações:

Métrica

Corretora: 90 Ativos

Item Descrição
ABE
V3

AGR
O3

APE
R3

BMO
B3

CAS
H3

DAS
A3

ITU
B4

PET
R4

RDO
R3

LEV
E3

ARZ
Z3

ASA
I3

BBD
C4

BBS
E3

LWS
A3

BLA
U3

ROM
I3

VAL
E3

FES
A4

USI
M3

Ações
negociadas
contra RLP 4 I

Volume (ações) negociados pelo
intermediário utilizando a oferta
RLP 1 1.8 300 4.3 32.5 400 1.9 800 1.3 39 18.5 4.9 81.4 500

II

Produtos em relação aos quais a
corretora permite a oferta RLP, seja
negociação contra carteira própria
seja por venda de fluxo X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

% Clientes
atendidos
pelo RLP 11 III

Percentual de clientes atendidos
pela oferta RLP 1% 2% 6% 4% 3% 4% 13% 9% 6% 5% 6% 9% 11% 2%

8 III.i
Clientes de varejo que negociaram
a mercadoria 1.03 638 18 661 2.577 80 91 53 172 2.185 842 225 669 221

9 III.ii Clientes que negociaram via RLP 6 13 1 27 86 3 12 5 10 115 49 20 71 4

Clientes
com
melhora 10 IV

Quantidade de clientes que
tiveram algum tipo de benefício
com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 6 13 1 27 86 3 12 5 5 28 31 17 57 2

Ofertas
contra RLP 5 V

Quantidade de ações negociadas e
ofertas de cliente de varejo
executadas contra a oferta RLP

V.i Ações Negociadas 1 1.8 300 4.3 32.5 400 1.9 800 1.3 39 18.5 4.9 81.4 500

V.ii Ofertas 10 18 3 43 314 4 19 8 12 372 181 49 808 5

Ofertas com
melhora 7 VI

Quantidade de ofertas com
melhora 10 18 3 43 314 4 19 8 5 68 59 39 515 2

Ações
negociadas
com
melhora 6 VII

Quantidade de ações negociadas
com melhora 1 1.8 300 4.3 32.5 400 1.9 800 600 7.1 6.2 3.9 52 200

Saiba mais sobre o tipo de oferta Retail Liquidity Provider (RLP)

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.

https://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/puma-trading-system/para-participantes-e-traders/regras-e-parametros-de-negociacao/oferta-retail-liquidity-provider-rlp/


Métricas - Mini-Contratos | Fevereiro/2023
Tempo máximo de permanência das ordens RLP no OMS da corretora no período:

● P95: 0,02 segundos
● P90: 0,016 segundos

Item Descrição WDO WIN

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 133.057 873.999

II

Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra

carteira própria seja por venda de fluxo X X

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 79% 75%

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 808 1.414

III.ii Clientes que negociaram via RLP 638 1.062

IV

Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de

preço ou quantidade) 68 357

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP

V.i Contratos 133.057 873.999

V.ii Ofertas 41.939 155.28

VI Quantidade de ofertas melhoradas 129 2.321

VII Quantidade de contratos melhorados 1.748 51.781

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Métricas - Ações | Janeiro/2023
Prezados,

Seguem as métricas listadas no OC 019/2019 para o segmento de ações:

Saiba mais sobre o tipo de oferta Retail Liquidity Provider (RLP)

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.

https://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/puma-trading-system/para-participantes-e-traders/regras-e-parametros-de-negociacao/oferta-retail-liquidity-provider-rlp/


Métricas - Mini-Contratos | Janeiro/2023
Tempo máximo de permanência das ordens RLP no OMS da corretora no período:

● P95: 0,022 segundos
● P90: 0,017 segundos

Item Descrição WDO WIN

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 157.236 1.088.217

II
Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra
carteira própria seja por venda de fluxo X X

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 77% 75%

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 890 1.504

III.ii Clientes que negociaram via RLP 683 1.134

IV
Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 72 445

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP 

V.i Contratos 157.236 1.088.217

V.ii Ofertas 47.364 190.977

VI Quantidade de ofertas melhoradas 154 3.964

VII Quantidade de contratos melhorados 2.260 96.252

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Métricas - Ações | Dezembro/2022
Prezados,

Seguem as métricas listadas no OC 019/2019 para o segmento de ações:

Métrica Corretora: 90
Ativos

Item Descrição

ABEV3 AGRO3 APER3 BMOB3 CASH3 DASA3 ITUB4 PETR4 RDOR3
LEVE
3

ARZZ
3 ASAI3 BBDC4 BBSE3 LWA3 BLAU3 ROMI3 VALE3 FESA4

USIM3

Ações negociadas
contra RLP

4 I Volume
(ações)
negociados
pelo
intermediár
io
utilizando a
oferta RLP

1.600 4.800 6.000 200 5.10
0

61.6
00

3.700 2.50
0

3.90
0

3.20
0

21.30
0

5.90
0

300 700 125.600 900

II Produtos
em relação
aos quais a
corretora
permite a
oferta RLP,
seja
negociação
contra
carteira
própria
seja por
venda de
fluxo

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

% Clientes
atendidos pelo
RLP

11 III Percentual
de clientes
atendidos
pela oferta
RLP

2% 5% 22% 15% 4% 3% 6% 5% 24% 8% 5% 3% 5% 4% 8% 2%

8 III.i Clientes de
varejo que
negociara
m a
mercadoria

681 507 23 13 557 3.50
8

86 134 38 130 1.602 914 59 113 1.083 284

9 III.ii Clientes
que
negociara
m via RLP

12 24 5 2 24 97 5 7 9 11 83 27 3 5 84 7

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Clientes com
melhora

10 IV Quantidade
de clientes
que
tiveram
algum tipo
de
benefício
com a
oferta RLP
(melhora
de preço
ou
quantidade
)

12 24 5 2 24 97 5 7 9 6 29 13 2 4 63 2

Ofertas contra
RLP

5 V Quantidade
de ações
negociadas
e ofertas
de cliente
de varejo
executadas
contra a
oferta RLP

V.i Ações
Negociada
s

1.600 4.800 6.000 200 5.10
0

61.6
00

3.700 2.50
0

3.90
0

3.20
0

21.30
0

5.90
0

300 700 125.600 900

V.ii Ofertas 16 47 56 2 49 586 35 25 37 32 202 59 3 7 1.245 9

Ofertas com
melhora

7 VI Quantidade
de ofertas
com
melhora

16 47 56 2 49 586 35 25 34 11 39 21 2 4 826 2

Ações
negociadas
com melhora

6 VII Quantidade
de ações
negociadas
com
melhora

1.600 4.800 6.000 200 5.10
0

61.6
00

3.700 2.5

00

3.50

0

1.1

00

4.00

0

2.10

0

200 400 83.200 200

Saiba mais sobre o tipo de oferta Retail Liquidity Provider (RLP)

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.

https://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/puma-trading-system/para-participantes-e-traders/regras-e-parametros-de-negociacao/oferta-retail-liquidity-provider-rlp/


Métricas - Mini-Contratos | Dezembro/2022
Tempo máximo de permanência das ordens RLP no OMS da corretora no período:

● P95: 0,021 segundos
● P90: 0,017 segundos

Item Descrição WDO WIN

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 171.707 1.029.395

II
Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra
carteira própria seja por venda de fluxo X X

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 81% 77%

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 817 1.401

III.ii Clientes que negociaram via RLP 658 1.081

IV
Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 64 463

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP 

V.i Contratos 171.707 1.029.395

V.ii Ofertas 47.918 192.865

VI Quantidade de ofertas melhoradas 217 4.170

VII Quantidade de contratos melhorados 5.611 92.844

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Métricas - Ações | Novembro/2022
Prezados,

Seguem as métricas listadas no OC 019/2019 para o segmento de ações:

Métrica Corretora: 90
Ativos

Item Descrição

ABEV3 AGRO3 APER3 BMOB3 CASH3 DASA3 ITUB4 PETR4 RDOR3
LEVE
3

ARZZ
3 ASAI3 BBDC4 BBSE3 LWA3 BLAU3 ROMI3 VALE3 FESA4

USIM3

Ações negociadas
contra RLP

4 I Volume
(ações)
negociados
pelo
intermediár
io
utilizando a
oferta RLP

2.400 4.500 100 200 200 100 3.20
0

72.5
00

2.000 500 1.30
0

4.80
0

36.60
0

6.00
0

300 2.000 113..8
00

3.60
0

II Produtos
em relação
aos quais a
corretora
permite a
oferta RLP,
seja
negociação
contra
carteira
própria
seja por
venda de
fluxo

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

% Clientes
atendidos pelo
RLP

11 III Percentual
de clientes
atendidos
pela oferta
RLP

2% 4% 100% 5% 0% 8% 3% 2% 15% 4% 8% 8% 5% 4% 3% 6% 6% 4%

8 III.i Clientes de
varejo que
negociara
m a
mercadoria

636 655 1 40 2.551 13 721 6.93
8

62 132 36 159 3.170 975 67 157 2.073 393

9 III.ii Clientes
que
negociara
m via RLP

15 26 1 2 2 1 22 153 9 5 3 13 156 35 2 10 131 17

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Clientes com
melhora

10 IV Quantidade
de clientes
que
tiveram
algum tipo
de
benefício
com a
oferta RLP
(melhora
de preço
ou
quantidade
)

15 26 1 2 2 1 22 153 9 5 3 9 45 15 2 9 97 7

Ofertas contra
RLP

5 V Quantidade
de ações
negociadas
e ofertas
de cliente
de varejo
executadas
contra a
oferta RLP

V.i Ações
Negociada
s

2.400 4.500 100 200 200 100 3.20
0

72.5
00

2.000 500 1.30
0

4.80
0

36.60
0

6.00
0

300 2.000 113.8
00

3.60
0

V.ii Ofertas 22 44 1 2 2 1 31 695 20 5 13 48 351 58 3 20 1.123 36

Ofertas com
melhora

7 VI Quantidade
de ofertas
com
melhora

22 44 1 2 2 1 31 695 20 5 12 20 64 24 3 16 709 10

Ações
negociadas
com melhora

6 VII Quantidade
de ações
negociadas
com
melhora

2.400 4.500 100 200 200 100 3.20
0

72.5
00

2.000 500 1.20

0

2.0

00

6.70

0

2.60

0

300 1.600 71.9

00

1.00

0

Saiba mais sobre o tipo de oferta Retail Liquidity Provider (RLP)

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.

https://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/puma-trading-system/para-participantes-e-traders/regras-e-parametros-de-negociacao/oferta-retail-liquidity-provider-rlp/


Métricas - Mini-Contratos | Novembro/2022
Tempo máximo de permanência das ordens RLP no OMS da corretora no período:

● P95: 0,023 segundos
● P90: 0,019 segundos

Item Descrição WDO WIN

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 140.990 973.664

II
Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra
carteira própria seja por venda de fluxo X X

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 79% 79%

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 863 1.477

III.ii Clientes que negociaram via RLP 683 1.166

IV
Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 110 533

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP 

V.i Contratos 140.990 973.664

V.ii Ofertas 53.544 190.650

VI Quantidade de ofertas melhoradas 274 5.821

VII Quantidade de contratos melhorados 3.899 109.023

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Métricas - Ações | Outubro/2022
Prezados,

Seguem as métricas listadas no OC 019/2019 para o segmento de ações:

Métrica Corretora: 90
Ativos

Item Descrição

ABEV3 AGRO3 APER3 BMOB3 CASH3 USIM3 ITUB4 PETR4 RDOR3
LEVE
3

ARZZ
3 ASAI3 BBDC4 BBSE3 LWA3 BLAU3 MODL11 ROMI3 VALE3

FESA4

Ações negociadas
contra RLP

4 I Volume
(ações)
negociados
pelo
intermediár
io
utilizando a
oferta RLP

2.700 2.200 100 700 100 1.300 5.00
0

73.0
00

2.300 500 800 7.10
0

25.40
0

5.90
0

2.200 156.10
0

II Produtos
em relação
aos quais a
corretora
permite a
oferta RLP,
seja
negociação
contra
carteira
própria
seja por
venda de
fluxo

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

% Clientes
atendidos pelo
RLP

11 III Percentual
de clientes
atendidos
pela oferta
RLP

2% 3% 50% 7% 0% 2% 3% 2% 10% 4% 13% 6% 6% 5% 7% 8%

8 III.i Clientes de
varejo que
negociara
m a
mercadoria

822 573 2 27 2.851 359 913 5.82
2

68 131 30 347 1.040 782 184 1.724

9 III.ii Clientes
que
negociara
m via RLP

20 18 1 2 1 8 29 143 7 5 4 20 61 36 12 130

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Clientes com
melhora

10 IV Quantidade
de clientes
que
tiveram
algum tipo
de
benefício
com a
oferta RLP
(melhora
de preço
ou
quantidade
)

20 18 1 2 1 5 29 143 7 5 4 13 26 13 10 108

Ofertas contra
RLP

5 V Quantidade
de ações
negociadas
e ofertas
de cliente
de varejo
executadas
contra a
oferta RLP

V.i Ações
Negociada
s

2.700 2.200 100 700 100 1.300 5.00
0

73.0
00

2.300 500 800 7.10
0

25.40
0

5.90
0

2.200 156.10
0

V.ii Ofertas 27 21 1 7 1 13 50 710 22 5 8 70 248 57 21 1.541

Ofertas com
melhora

7 VI Quantidade
de ofertas
com
melhora

27 21 1 7 1 9 50 710 22 5 8 19 74 16 16 1.068

Ações
negociadas
com melhora

6 VII Quantidade
de ações
negociadas
com
melhora

2.700 2.200 100 700 100 900 5.00
0

73.0
00

2.300 500 800 1.9

00

7.60

0

1.70

0

1.70

0

108.2

00

Saiba mais sobre o tipo de oferta Retail Liquidity Provider (RLP)

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.

https://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/puma-trading-system/para-participantes-e-traders/regras-e-parametros-de-negociacao/oferta-retail-liquidity-provider-rlp/


Métricas - Mini-Contratos | Outubro/2022
Tempo máximo de permanência das ordens RLP no OMS da corretora no período:

● P95: 0,018 segundos
● P90: 0,014 segundos

Item Descrição WDO WIN

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 155.486 1.031.685

II
Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra
carteira própria seja por venda de fluxo X X

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 79% 79%

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 868 1.489

III.ii Clientes que negociaram via RLP 689 1.180

IV
Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 91 484

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP 

V.i Contratos 155.486 1.031.685

V.ii Ofertas 48.975 184.343

VI Quantidade de ofertas melhoradas 227 3.661

VII Quantidade de contratos melhorados 4.174 77.769

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Métricas - Ações | Setembro/2022
Prezados,

Seguem as métricas listadas no OC 019/2019 para o segmento de ações:

Métrica Corretora: 90
Ativos

Item Descrição

ABEV3 AGRO3 APER3 BMOB3 CASH3 DASA3 ITUB4 PETR4 RDOR3
LEVE
3

ARZZ
3 ASAI3 BBDC4 BBSE3 LWA3 BLAU3 MODL11 ROMI3 VALE3

FESA4

Ações negociadas
contra RLP

4 I Volume
(ações)
negociados
pelo
intermediár
io
utilizando a
oferta RLP

1.200 2.800 500 4.50
0

57.2
00

2.600 900 1.60
0

2.50
0

10.80
0

8.50
0

700 3.700 115.70
0

II Produtos
em relação
aos quais a
corretora
permite a
oferta RLP,
seja
negociação
contra
carteira
própria
seja por
venda de
fluxo

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

% Clientes
atendidos pelo
RLP

11 III Percentual
de clientes
atendidos
pela oferta
RLP

1% 3% 6% 3% 2% 10% 3% 14% 6% 6% 4% 11% 7% 6%

8 III.i Clientes de
varejo que
negociara
m a
mercadoria

600 580 34 765 4.35
6

77 158 43 259 864 908 38 284 2.023

9 III.ii Clientes
que
negociara
m via RLP

8 19 2 24 104 8 5 6 16 50 36 4 19 122

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Clientes com
melhora

10 IV Quantidade
de clientes
que
tiveram
algum tipo
de
benefício
com a
oferta RLP
(melhora
de preço
ou
quantidade
)

8 19 2 24 104 8 5 6 7 19 6 3 12 91

Ofertas contra
RLP

5 V Quantidade
de ações
negociadas
e ofertas
de cliente
de varejo
executadas
contra a
oferta RLP

V.i Ações
Negociada
s

1.200 2.800 500 4.50
0

57.2
00

2.600 900 1.60
0

2.50
0

10.80
0

8.50
0

700 3.700 115.70
0

V.ii Ofertas 12 28 5 45 550 24 9 16 25 106 83 7 36 1.138

Ofertas com
melhora

7 VI Quantidade
de ofertas
com
melhora

12 28 5 45 550 24 9 15 7 32 11 6 20 663

Ações
negociadas
com melhora

6 VII Quantidade
de ações
negociadas
com
melhora

1.200 2.800 500 4.50
0

Saiba mais sobre o tipo de oferta Retail Liquidity Provider (RLP)

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.

https://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/puma-trading-system/para-participantes-e-traders/regras-e-parametros-de-negociacao/oferta-retail-liquidity-provider-rlp/


Métricas - Mini-Contratos | Setembro/2022
Tempo máximo de permanência das ordens RLP no OMS da corretora no período:

● P95: 0,019 segundos
● P90: 0,015 segundos

Item Descrição WDO WIN

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 159.394 1.317.934

II
Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra
carteira própria seja por venda de fluxo X X

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 78% 77%

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 917 1.522

III.ii Clientes que negociaram via RLP 719 1.178

IV
Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 88 465

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP 

V.i Contratos 159.394 1.317.934

V.ii Ofertas 57.009 233.807

VI Quantidade de ofertas melhoradas 163 3.303

VII Quantidade de contratos melhorados 2.393 67.575

Saiba mais sobre o tipo de oferta Retail Liquidity Provider (RLP)

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.

https://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/puma-trading-system/para-participantes-e-traders/regras-e-parametros-de-negociacao/oferta-retail-liquidity-provider-rlp/


Métricas | Agosto/2022
Tempo máximo de permanência das ordens RLP no OMS da corretora no período:

● P95: 0,019 segundos
● P90: 0,015 segundos

Item Descrição WDO WIN

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 149.659 1.514.774

II
Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra
carteira própria seja por venda de fluxo X X

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 81% 79%

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 967 1.618

III.ii Clientes que negociaram via RLP 779 1.272

IV
Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 67 445

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP 

V.i Contratos 149.659 1.514.774

V.ii Ofertas 53.581 219.646

VI Quantidade de ofertas melhoradas 91 2.957

VII Quantidade de contratos melhorados 473 76.705

Saiba mais sobre o tipo de oferta Retail Liquidity Provider (RLP)

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.

https://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/puma-trading-system/para-participantes-e-traders/regras-e-parametros-de-negociacao/oferta-retail-liquidity-provider-rlp/


Métricas | Julho/2022
Tempo máximo de permanência das ordens RLP no OMS da corretora no período:

● P95: 0,02 segundos
● P90: 0,016 segundos

Item Descrição WDO WIN

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 186.726 1.164.554

II
Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra
carteira própria seja por venda de fluxo X X

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 80% 79%

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 984 1.593

III.ii Clientes que negociaram via RLP 784 1.256

IV
Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 100 623

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP 

V.i Contratos 186.726 1.164.554

V.ii Ofertas 52.050 194.772

VI Quantidade de ofertas melhoradas 255 4.007

VII Quantidade de contratos melhorados 5.499 68.705

Saiba mais sobre o tipo de oferta Retail Liquidity Provider (RLP)

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.

https://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/puma-trading-system/para-participantes-e-traders/regras-e-parametros-de-negociacao/oferta-retail-liquidity-provider-rlp/


Métricas | Junho/2022
Tempo máximo de permanência das ordens RLP no OMS da corretora no período:

● P95: 0,019 segundos
● P90: 0,015 segundos

Item Descrição WDO WIN

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 194.127 1.147.683

II
Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra
carteira própria seja por venda de fluxo X X

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 80% 80%

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 1.016 1.699

III.ii Clientes que negociaram via RLP 814 1.358

IV
Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 153 787

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP 

V.i Contratos 194.127 1.147.683

V.ii Ofertas 55.794 222.958

VI Quantidade de ofertas melhoradas 369 6.342

VII Quantidade de contratos melhorados 5.878 66.432

Saiba mais sobre o tipo de oferta Retail Liquidity Provider (RLP)

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.

https://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/puma-trading-system/para-participantes-e-traders/regras-e-parametros-de-negociacao/oferta-retail-liquidity-provider-rlp/


Métricas | Maio/2022
Tempo máximo de permanência das ordens RLP no OMS da corretora no período:

● P95: 0,021 segundos
● P90: 0,015 segundos

Item Descrição WDO WIN

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 175.300 1.034.331

II
Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra
carteira própria seja por venda de fluxo X X

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 77% 78%

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 1.182 1.964

III.ii Clientes que negociaram via RLP 908 1.523

IV
Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 244 852

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP 

V.i Contratos 175.300 1.034.331

V.ii Ofertas 59.095 216.171

VI Quantidade de ofertas melhoradas 640 5.589

VII Quantidade de contratos melhorados 7.042 49.902

Saiba mais sobre o tipo de oferta Retail Liquidity Provider (RLP)

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.

https://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/puma-trading-system/para-participantes-e-traders/regras-e-parametros-de-negociacao/oferta-retail-liquidity-provider-rlp/


Métricas | Abril/2022
Tempo máximo de permanência das ordens RLP no OMS da corretora no período:

● P95: 0,03 segundos
● P90: 0,015 segundos

Item Descrição WDO WIN

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 200.688 935.910

II
Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra
carteira própria seja por venda de fluxo X X

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 77% 77%

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 1.300 2.110

III.ii Clientes que negociaram via RLP 1.001 1.602

IV
Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 239 795

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP 

V.i Contratos 200.688 935.910

V.ii Ofertas 60.177 190.762

VI Quantidade de ofertas melhoradas 568 3.917

VII Quantidade de contratos melhorados 6.673 37.510

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Métricas | Março/2022
Tempo máximo de permanência das ordens RLP no OMS da corretora no período:

● P95: 0,02 segundos
● P90: 0,015 segundos

Item Descrição WDO WIN

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 229.829 1.130.235

II
Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra
carteira própria seja por venda de fluxo X X

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 77% 77%

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 1.380 2.284

III.ii Clientes que negociaram via RLP 1.060 1.759

IV
Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 217 944

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP 

V.i Contratos 229.829 1.130.235

V.ii Ofertas 64.323 247.392

VI Quantidade de ofertas melhoradas 513 4.831

VII Quantidade de contratos melhorados 6.371 46.136

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Métricas | Fevereiro/2022
Tempo máximo de permanência das ordens RLP no OMS da corretora no período:

● P95: 0,023 segundos
● P90: 0,015 segundos

Item Descrição WDO WIN

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 175.801 967.877

II
Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra
carteira própria seja por venda de fluxo X X

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 77% 77%

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 1.246 2.265

III.ii Clientes que negociaram via RLP 964 1.736

IV
Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 323 833

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP 

V.i Contratos 175.801 967.877

V.ii Ofertas 62.153 226.018

VI Quantidade de ofertas melhoradas 841 4.025

VII Quantidade de contratos melhorados 5.841 27.491

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Métricas | Janeiro/2022
Tempo máximo de permanência das ordens RLP no OMS da corretora no período:

● P95: 0,021 segundos
● P90: 0,015 segundos

Item Descrição WDO WIN

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 194.643 1.396.285

II
Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra
carteira própria seja por venda de fluxo X X

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 79% 77%

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 1.413 2.635

III.ii Clientes que negociaram via RLP 1.120 2.020

IV
Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 468 1.904

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP 

V.i Contratos 194.643 1.396.285

V.ii Ofertas 61.393 253.231

VI Quantidade de ofertas melhoradas 3.245 13.322

VII Quantidade de contratos melhorados 14.495 83.900

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Métricas | Dezembro/2021
Tempo máximo de permanência das ordens RLP no OMS da corretora no período:

● P95: 0,063 segundos
● P90: 0,019 segundos

Item Descrição WDO WIN

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 171.277 1.028.678

II
Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra
carteira própria seja por venda de fluxo X X

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 78% 76%

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 1.311 2.502

III.ii Clientes que negociaram via RLP 1.024 1.909

IV
Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 398 808

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP 

V.i Contratos 171.277 1.028.678

V.ii Ofertas 51.720 223.035

VI Quantidade de ofertas melhoradas 1.046 2.939

VII Quantidade de contratos melhorados 8.018 24.905

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Métricas | Novembro/2021
Tempo máximo de permanência das ordens RLP no OMS da corretora no período:

● P95: 0,327 segundos
● P90: 0,054 segundos

Item Descrição WDO WIN

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 199.334 1.073.009

II
Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra
carteira própria seja por venda de fluxo X X

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 79% 78%

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 1.362 2.683

III.ii Clientes que negociaram via RLP 1.071 2.083

IV
Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 344 1.077

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP 

V.i Contratos 199.334 1.073.009

V.ii Ofertas 54.178 221.717

VI Quantidade de ofertas melhoradas 927 5.663

VII Quantidade de contratos melhorados 8.154 51.605

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Métricas | Outubro/2021
Tempo máximo de permanência das ordens RLP no OMS da corretora no período:

● P95: 0,037 segundos
● P90: 0,020 segundos

Item Descrição WDO WIN

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 198.888 1.405.152

II
Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra
carteira própria seja por venda de fluxo X X

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 79A % 76%

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 1.447 2.778

III.ii Clientes que negociaram via RLP 1.136 2.108

IV
Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 519 1.188

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP 

V.i Contratos 198.888 1.405.152

V.ii Ofertas 60.614 258.159

VI Quantidade de ofertas melhoradas 1.531 8.383

VII Quantidade de contratos melhorados. 7.518 81.119

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Métricas | Setembro/2021
Tempo máximo de permanência das ordens RLP no OMS da corretora no período:

● P95: 0,060 segundos
● P90: 0,025 segundos

Item Descrição WDO WIN

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 220.325 1.596.990

II
Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra
carteira própria seja por venda de fluxo X X

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 77% 75%

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 1.576 2.930

III.ii Clientes que negociaram via RLP 1.212 2.212

IV
Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 326 1.379

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP 

V.i Contratos 220.325 1.596.990

V.ii Ofertas 60.948 282.000

VI Quantidade de ofertas melhoradas 802 9.747

VII Quantidade de contratos melhorados. 7.600 102.912

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Métricas | Agosto/2021
Tempo máximo de permanência das ordens RLP no OMS da corretora no período:

● P95: 0,035 segundos
● P90: 0,022 segundos

Item Descrição WDO WIN

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 298.082 1.678.476

II
Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra
carteira própria seja por venda de fluxo X X

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 76% 75%

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 1.718 2.961

III.ii Clientes que negociaram via RLP 1.307 2.232

IV
Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 455 1.289

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP 

V.i Contratos 298.082 1.678.476

V.ii Ofertas 73.562 283.185

VI Quantidade de ofertas melhoradas 830 8.889

VII Quantidade de contratos melhorados. 11.529 92.243

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Métricas | Julho/2021
Tempo máximo de permanência das ordens RLP no OMS da corretora no período:

● P95: 0,036 segundos
● P90: 0,019 segundos

Item Descrição WDO WIN

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 322.105 1.816.460

II
Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra
carteira própria seja por venda de fluxo X X

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 74% 75%

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 1.757 2.879

III.ii Clientes que negociaram via RLP 1.294 2.156

IV
Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 233 1.143

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP 

V.i Contratos 322.105 1.816.460

V.ii Ofertas 73.866 276.848

VI Quantidade de ofertas melhoradas 641 5.953

VII Quantidade de contratos melhorados. 9.966 66.204

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Métricas | Junho/2021
Tempo máximo de permanência das ordens RLP no OMS da corretora no período:

● P95: 0,045 segundos
● P90: 0,020 segundos

Item Descrição WDO WIN

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 217.2017 1.547.722

II
Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra
carteira própria seja por venda de fluxo X X

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 75% 74%

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 1.720 2.827

III.ii Clientes que negociaram via RLP 1.284 2.091

IV
Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 158 886

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP 

V.i Contratos 217.201 1.547.722

V.ii Ofertas 63.790 250.225

VI Quantidade de ofertas melhoradas 228 3.595

VII Quantidade de contratos melhorados. 1.568 44.040

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Métricas | Maio/2021
Tempo máximo de permanência das ordens RLP no OMS da corretora no período:

● P95: 0,026 segundos
● P90: 0,016 segundos

Item Descrição WDO WIN

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 210.727 1.436.525

II
Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra
carteira própria seja por venda de fluxo X X

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 74% 75%

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 1.686 2.688

III.ii Clientes que negociaram via RLP 1.254 2.004

IV
Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 385 846

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP 

V.i Contratos 210.727 1.436.525

V.ii Ofertas 64.123 246.139

VI Quantidade de ofertas melhoradas 2.222 3.384

VII Quantidade de contratos melhorados. 7.730 43.558

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Métricas | Abril/2021
Tempo máximo de permanência das ordens RLP no OMS da corretora no período:

● P95: 0,024 segundos
● P90: 0,016 segundos

Item Descrição WDO WIN

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 298.996 1.299.099

II
Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra
carteira própria seja por venda de fluxo X X

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 75% 75%

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 1.694 2.634

III.ii Clientes que negociaram via RLP 1.269 1.967

IV
Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 568 996

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP 

V.i Contratos 298.996 1.299.099

V.ii Ofertas 84.694 206.913

VI Quantidade de ofertas melhoradas 2.401 4.844

VII Quantidade de contratos melhorados. 15.773 60.600

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Métricas | Março/2021
Tempo máximo de permanência das ordens RLP no OMS da corretora no período:

● P95: 0,045 segundos
● P90: 0,020 segundos

Item Descrição WDO WIN

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 315.902 1.797.524

II
Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra
carteira própria seja por venda de fluxo X X

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 78% 76%

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 1.727 2.849

III.ii Clientes que negociaram via RLP 1.348 2.155

IV
Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 799 1.445

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP 

V.i Contratos 315.902 1.797.524

V.ii Ofertas 102.930 317.985

VI Quantidade de ofertas melhoradas 5.946 20.452

VII Quantidade de contratos melhorados. 28.119 247.465

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Métricas | Fevereiro/2021
Tempo máximo de permanência das ordens RLP no OMS da corretora no período:

● P95: 0,028 segundos
● P90: 0,017 segundos

Item Descrição WDO WIN

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 273.391 1.255.020

II
Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra
carteira própria seja por venda de fluxo X X

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 76% 75%

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 1.535 2.612

III.ii Clientes que negociaram via RLP 1.166 1.967

IV
Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 634 1.087

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP 

V.i Contratos 273.391 1.255.020

V.ii Ofertas 75.312 257.574

VI Quantidade de ofertas melhoradas 4.057 10.634

VII Quantidade de contratos melhorados. 21.743 69.874

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Métricas | Janeiro/2021
Tempo máximo de permanência das ordens RLP no OMS da corretora no período:

● P95: 0,044 segundos
● P90: 0,023 segundos

Item Descrição WDO WIN

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 307.567 1.244.381

II
Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra
carteira própria seja por venda de fluxo X X

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 77% 75%

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 1.633 2.698

III.ii Clientes que negociaram via RLP 1.254 2.024

IV
Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 816 1.074

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP 

V.i Contratos 307.567 1.244.381

V.ii Ofertas 95.078 250.617

VI Quantidade de ofertas melhoradas 5.801 6.339

VII Quantidade de contratos melhorados. 36.412 77.903

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Métricas | Dezembro/2020
Tempo máximo de permanência das ordens RLP no OMS da corretora no período:

● P95: 0,028 segundos
● P90: 0,019 segundos

Item Descrição WDO WIN

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 212.697 1.068.828

II
Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra
carteira própria seja por venda de fluxo X X

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 75% 75%

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 1.660 2.549

III.ii Clientes que negociaram via RLP 1.243 1.907

IV
Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 490 1.152

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP 

V.i Contratos 212.697 1.068.828

V.ii Ofertas 70.179 241.103

VI Quantidade de ofertas melhoradas 2.106 10.523

VII Quantidade de contratos melhorados. 7.849 64.204

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Métricas | Novembro/2020
Tempo máximo de permanência das ordens RLP no OMS da corretora no período:

● P95: 0,025 segundos
● P90: 0,018 segundos

Item Descrição WDO WIN

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 281.847 1.220.738

II
Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra
carteira própria seja por venda de fluxo X X

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 78% 76%

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 1.767 2.788

III.ii Clientes que negociaram via RLP 1.372 2.117

IV
Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 803 1.630

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP 

V.i Contratos 281.874 1.220.738

V.ii Ofertas 104.763 353.813

VI Quantidade de ofertas melhoradas 6.485 27.038

VII Quantidade de contratos melhorados. 21.607 98.487

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Métricas | Outubro/2020
Tempo máximo de permanência das ordens RLP no OMS da corretora no período:

● P95: 0,036 segundos
● P90: 0,023 segundos

Item Descrição WDO WIN

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 265.461 1.171.94

II
Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra
carteira própria seja por venda de fluxo X X

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 77% 77%

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 1.878 3.040

III.ii Clientes que negociaram via RLP 1.447 2.339

IV
Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 811 1.825

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP 

V.i Contratos 
265.461

1.171.97
4

V.ii Ofertas 95.407 373.195

VI Quantidade de ofertas melhoradas 4.001 26.864

VII Quantidade de contratos melhorados. 15.760 86.423

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Métricas | Setembro/2020
Tempo máximo de permanência das ordens RLP no OMS da corretora no período:

● P95: 0,035 segundos
● P90: 0,020 segundos

Item Descrição WDO WIN

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 295.789 1.182.584

II
Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra
carteira própria seja por venda de fluxo X X

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 79% 77%

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 1.873 3.030

III.ii Clientes que negociaram via RLP 1.474 2.332

IV
Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 871 1.816

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP 

V.i Contratos 295.789 1.182.584

V.ii Ofertas 104.199 376.943

VI Quantidade de ofertas melhoradas 4.800 27.039

VII Quantidade de contratos melhorados. 18.283 90.888

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Métricas | Agosto/2020
Tempo máximo de permanência das ordens RLP no OMS da corretora no período:

● P95: 0,068 segundos
● P90: 0,025 segundos

Item Descrição WDO WIN

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 235.977 918.688

II
Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra
carteira própria seja por venda de fluxo X X

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 78% 77%

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 1.948 3.148

III.ii Clientes que negociaram via RLP 1.510 2.416

IV
Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 913 1.911

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP 

V.i Contratos 235.977 918.688

V.ii Ofertas 94.818 350.041

VI Quantidade de ofertas melhoradas 4.798 32.194

VII Quantidade de contratos melhorados. 12.359 83.124

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Métricas | Julho/2020
Tempo máximo de permanência das ordens RLP no OMS da corretora no período:

● P95: 0,021 segundos
● P90: 0,046 segundos

Item Descrição WDO WIN

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 260.068 1.162.947

II
Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra
carteira própria seja por venda de fluxo X X

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 78% 77%

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 2.100 3.329

III.ii Clientes que negociaram via RLP 1.636 2.570

IV
Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 1.042 1.972

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP 

V.i Contratos 260.068 1.162.947

V.ii Ofertas 122.339 374.835

VI Quantidade de ofertas melhoradas 5.960 22.733

VII Quantidade de contratos melhorados. 12.862 74.851

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Métricas | Junho/2020
Tempo máximo de permanência das ordens RLP no OMS da corretora no período: Menos de 1 segundo

Item Descrição WDO WIN

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 226.217 802.809

II
Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra
carteira própria seja por venda de fluxo X X

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 82% 77%

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 1.816 2.861

III.ii Clientes que negociaram via RLP 1.495 2.205

IV
Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 992 1.848

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP 

V.i Contratos 226.217 802.809

V.ii Ofertas 124.235 346.736

VI Quantidade de ofertas melhoradas 8.227 36.566

VII Quantidade de contratos melhorados. 15.402 92.215

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Métricas | Maio/2020
Tempo máximo de permanência das ordens RLP no OMS da corretora no período: Menos de 1 segundo

Item Descrição WDO WIN

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 164.028 611.208

II
Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra
carteira própria seja por venda de fluxo X X

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 79% 78%

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 1.571 2.385

III.ii Clientes que negociaram via RLP 1.242 1.855

IV
Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 790 1.625

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP 

V.i Contratos 164.028 611.208

V.ii Ofertas 94.585 285.059

VI Quantidade de ofertas melhoradas 5.036 43.617

VII Quantidade de contratos melhorados. 9.119 97.340

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Métricas | Abril/2020
Tempo máximo de permanência das ordens RLP no OMS da corretora no período: Menos de 1 segundo

Item Descrição WDO WIN

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 125.777 730.367

II
Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra
carteira própria seja por venda de fluxo X X

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 77% 76%

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 1.252 2.123

III.ii Clientes que negociaram via RLP 966 1.616

IV
Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 641 1.479

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP 

V.i Contratos 125.777 730.367

V.ii Ofertas 58.650 297.168

VI Quantidade de ofertas melhoradas 4.537 67.093

VII Quantidade de contratos melhorados. 10.578 185.984

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Métricas | Março/2020
Tempo máximo de permanência das ordens RLP no OMS da corretora no período: Menos de 1 segundo

Item Descrição WDO WIN

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 97.410 458.226

II
Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra
carteira própria seja por venda de fluxo X X

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 78% 76%

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 1.032 1.629

III.ii Clientes que negociaram via RLP 804 1.245

IV
Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 621 1.151

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP 

V.i Contratos 97.410 458.226

V.ii Ofertas 52.551 217.771

VI Quantidade de ofertas melhoradas 10.636 83.293

VII Quantidade de contratos melhorados. 17.493 172.937

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Métricas | Fevereiro/2020 
Tempo máximo de permanência das ordens RLP no OMS da corretora no período: Menos de 1 segundo

Item Descrição WDO WIN

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 33.148 467.222

II
Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra
carteira própria seja por venda de fluxo X X

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 73% 76%

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 537 1.069

III.ii Clientes que negociaram via RLP 392 813

IV
Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 116 640

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP 

V.i Contratos 33.148 467.222

V.ii Ofertas 9.994 107.659

VI Quantidade de ofertas melhoradas 217 10.624

VII Quantidade de contratos melhorados. 1.160 52.987

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Métricas | Janeiro/2020 
Tempo máximo de permanência das ordens RLP no OMS da corretora no período: Menos de 1 segundo

Item Descrição WDO WIN 

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 67.276 514.694

II 
Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra
carteira própria seja por venda de fluxo 

X X

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 74% 75%

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 505 1.008

III.ii Clientes que negociaram via RLP 376 751

IV 
Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 

115 567

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP   

V.i Contratos 67.276 514.694

V.ii Ofertas 12.834 96.522

VI Quantidade de ofertas melhoradas 268 7.947

VII Quantidade de contratos melhorados. 2.689 64.925

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Métricas | Dezembro/2019 

Item Descrição WDO WIN 

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 40.024 291.364 

II 
Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra
carteira própria seja por venda de fluxo 

X X 

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 63% 66% 

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 386 716 

III.ii Clientes que negociaram via RLP 245 469 

IV 
Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 

92 277 

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP   

V.i Contratos 40.024 291.364 

V.ii Ofertas 8.449 41.227 

VI Quantidade de ofertas melhoradas 213 2.285 

VII Quantidade de contratos melhorados. 1.344 28.340 

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Métricas | Novembro/2019

 

Item Descrição WDO WIN 

I Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 20.268 173.925 

II 
Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra
carteira própria seja por venda de fluxo 

X X 

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 34% 35% 

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 325 582 

III.ii Clientes que negociaram via RLP 112 203 

IV 
Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 

53 144 

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP 

V.i Contratos 20.268 173.925 

V.ii Ofertas 5.515 21.417 

VI Quantidade de ofertas melhoradas 133 1.859 

VII Quantidade de contratos melhorados. 831 35.342 

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Métricas | Outubro/2019 

Item Descrição WDO WIN 

I Volume negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP 727 
10.234

 

II 
Produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta RLP, seja negociação contra carteira
própria seja por venda de fluxo 

X X 

III Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP 7% 8% 

III.i Clientes de varejo que negociaram a mercadoria 274 495 

III.ii Clientes que negociaram via RLP 20 39 

IV 
Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP (melhora de
preço ou quantidade) 

3 20 

V Quantidade de contratos e ofertas de cliente de varejo executadas contra a oferta RLP 272 893 

VI Quantidade de ofertas melhoradas 5 82 

VII Quantidade de contratos melhorados. 13 3.231 

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.



Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no
livro no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de
compra e de venda quando o spread era superior a 1 tick size.

Obs. 2: O item V foi separado para mostrar a visão da quantidade de contratos (V.i) e quantidade de ofertas
(V.ii). O item V.i é igual o item I.


