
  

 

   

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  
20.26

8 
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  
20.26

8 
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.  

 


