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I. INTRODUÇÃO GERAL
Estão descritos neste Manual os processos e procedimentos operacionais relacionados aos sistemas
operados pela Câmara de Registro, Compensação e Liquidação de Operações de Derivativos
BM&FBOVESPA, bem como seus mecanismos de gerenciamento e contenção de riscos.
Este Manual foi submetido à avaliação do Banco Central do Brasil e por ele aprovado, sendo parte
integrante do Regulamento da Câmara de Registro, Compensação e Liquidação de Operações de
Derivativos BM&FBOVESPA.
1. Siglas e Definições
São listadas a seguir definições, siglas e funções matemáticas utilizadas ao longo deste documento,
tendo alguns termos o mesmo significado que lhes é dado no Regulamento da Câmara.
Siglas:
Bacen

Banco Central do Brasil

Banco BM&F

Banco BM&F de Serviços de Liquidação e Custódia S.A.

BM&FBOVESPA

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

CETIP

Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos

CMB

Casa da Moeda do Brasil

CMN

Conselho Monetário Nacional

COAF

Conselho de Controle de Atividades Financeiras

Comitê de Risco

Comitê Técnico de Risco de Mercado da BM&FBOVESPA

CONAB

Companhia Nacional de Abastecimento

CVM

Comissão de Valores Mobiliários

NMB

Novo Mercado de Balcão

IPT

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

SELIC

Sistema Especial de Liquidação e Custódia

SFN

Sistema Financeiro Nacional

SPB

Sistema de Pagamentos Brasileiro

SRCA

Sistema de Registro de Custódia de Títulos do Agronegócio

STR

Sistema de Transferência de Reservas, administrado pelo Bacen

Definições:
Cadastramento

Procedimento de
BM&FBOVESPA.

admissão

de

Participantes

nos

sistemas

da

Câmara ou
Câmara de Derivativos

Câmara de Registro, Compensação e Liquidação de Operações de
Derivativos da BM&FBOVESPA.

Código de Ética

O Código de Ética dos Participantes da BM&FBOVESPA S.A.
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Comitente

Participante titular das operações, com contratos derivativos e mercadorias,
realizadas e/ou registradas por sua conta e ordem nos mercados da
BM&FBOVESPA.

Investidor não-residente Investidor definido na Resolução CMN 2.687, de 26 de janeiro de 2000.
2.687
Investidor não-residente Investidor definido na Resolução CMN 2.689, de 26 de janeiro de 2000.
2689
Compensação
Apuração das posições líquidas dos participantes e dos respectivos valores
financeiros e físicos a serem liquidados.
Conglomerado econômico Grupo de instituições que mantenham vínculos societários de coligação ou
/ financeiro
de controle ou vínculos contratuais e/ou administrativos.
Conta de Liquidação

Conta mantida no STR, regulamentada pelo Bacen, utilizada pelo seu
respectivo titular para efetuar ou receber os pagamentos referentes a seu
próprio Direito de Liquidação, na qualidade de Membro de Compensação.
Conta de Liquidação da Conta de Liquidação de titularidade da Câmara, utilizada para efetuar ou
Câmara
receber os pagamentos referentes ao processo de Liquidação.
Conta Reservas Bancárias Conta mantida no STR, regulamentada pelo Bacen, utilizada pelo seu
respectivo titular para efetuar ou receber os pagamentos referentes a seu
próprio Direito de Liquidação, na qualidade de Membro de Compensação, e
também a Direitos de Liquidação de terceiros.
Corretora (SRCA)

Participante do SRCA autorizado a movimentar, em nome próprio ou de
terceiros, os títulos registrados no SRCA.

Custodiante (SRCA)

Instituição que presta serviços de custódia e registro dos títulos (tendo os
termos registro e títulos os respectivos significados dados no Regulamento
do SRCA).

Direito de Liquidação

Direito de atuar diretamente na Câmara, podendo realizar a Compensação e
Liquidação de Operações de sua carteira própria, de seus clientes ou de
Intermediários.
Liquidação das obrigações decorrentes de uma Operação por meio da
entrega, pela Câmara ou pelo Comitente vendedor, conforme o caso, dos
ativos ou mercadorias negociados.

Entrega

Especificação

Procedimento por meio do qual são indicados o Comitente de uma
Operação e o Membro de Compensação responsável por seu registro e
liquidação.

Especificação (SRCA)

Procedimento por meio do qual são indicados os dados requeridos para o
registro e a movimentação (tendo os termos registro e movimentação os
respectivos significados dados no Regulamento do SRCA).

Inadimplemento

Descumprimento de obrigação, por um Membro de Compensação,
Liquidante, Negociador, Intermediário por Conta ou Comitente, perante a
Câmara ou perante os demais Participantes.
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Intermediário por Conta

Participante que opera por conta e ordem de terceiros, transmitindo ordens
de negociação a um Negociador.
Cumprimento, perante a Câmara ou perante os Membros de Compensação e
os demais participantes, de obrigações decorrentes de uma ou mais
Operações.

Liquidação

Liquidante

Instituições cadastradas na Câmara que utilizam suas Contas Reservas
Bancárias ou Contas de Liquidação, mantidas junto ao Banco Central do
Brasil, para efetuar ou receber os Pagamentos referentes ao processo de
Liquidação.
Valor das garantias exigidas, tendo em vista cada Operação e cada Posição
ou o conjunto de Operações e Posições detidas por um ou mais
Participantes ou sob sua responsabilidade.

Margem de Garantia

Membro de Compensação

Negociador

Participante detentor de Direito de Liquidação da Câmara de Derivativos,
conforme definido em regulamento próprio de acesso de Participantes da
BM&FBOVESPA.
Participante detentor de Direito de Negociação, com acesso direto aos
sistemas de negociação e de registro da BM&FBOVESPA, que recebe
ordem e registra a Operação no sistema de negociação e/ou no sistema de
registro.

Operação

Negócio realizado em qualquer sistema de negociação e/ou de registrado da
BM&FBOVESPA, cuja liquidação se dá por meio do serviço de liquidação
da Câmara.

Participante

Todo aquele vinculado à Câmara e submetido às normas e aos
procedimentos por ela estabelecidos.

Participante (SRCA)

Instituição habilitada e autorizada pela BM&FBOVESPA a acessar, direta
ou indiretamente, o SRCA.

Posição

Saldo de contratos resultante das Operações de um Comitente.

Regulamento de Acesso

Regulamento
Operações
Registro
Segmento BM&F
Segmento Bovespa

O Regulamento de Acesso da BM&FBOVESPA, que disciplina o regime de
acesso aos sistemas de negociação e de liquidação de operações e aos
mercados administrados pela BM&FBOVESPA.
de O Regulamento de Operações do Segmento BM&F - Sistemas de
Negociação de Derivativos – Pregões Viva-Voz e Eletrônico.
Registro de uma Operação nos sistemas da Câmara.
Segmento de mercado de bolsa ou de balcão de derivativos financeiros e do
agronegócio administrados pela BM&FBOVESPA.
Segmento de mercado de bolsa ou balcão organizado de valores
administrado pela BM&FBOVESPA, no qual são negociados ativos de
renda variável ou fixa privada;
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Funções:
Função valor mínimo

min x, y
min a1, a2 ,

Função valor máximo

Função valor absoluto

abs x

y

y

se x

y

é o menor valor dentre os valores de a1 , a2 ,
y se x y

x

max a1, a2 ,

sgn x

se x

, an

max x, y

Função sinal

x

se x

y

, an

-1

x

, an

é o maior valor dentre os valores de a1 , a2 ,
se x 0

, an

1 se x 0
x se x 0
x

se x

0

n

Somatório

ai

a1 a2

an

ai

a1 a2

an

1

an

i 1
n

Produtório

1

an

i 1

2. Aspectos Gerais
A BM&FBOVESPA é uma empresa que provê o funcionamento e organiza o desenvolvimento de
mercados para a negociação de quaisquer tipos de títulos e/ou contratos, que possuam como
referência ou que tenham como objeto ativos financeiros, índices, indicadores, taxas, mercadorias e
moedas, nas modalidades à vista e de liquidação futura.
Uma condição essencial para o perfeito funcionamento de determinados mercados é a certeza de
liquidação, ou seja, a garantia de que uma operação aceita será efetivamente liquidada, nos termos e
nos prazos estabelecidos. As câmaras de registro, compensação e liquidação da BM&FBOVESPA,
provêm tal condição aos mercados por ela administrados, ao exercerem a função de contraparte
central das operações. Uma câmara que atua como contraparte central garantidora assume, para fins
de liquidação, a posição de comprador para o participante vendedor e de vendedor para o
participante comprador, sendo considerada “CCP” (abreviação do inglês central counterparty).
A Câmara de Derivativos BM&FBOVESPA atua como contraparte central garantidora de todas as
operações com contratos derivativos realizadas nos Mercados de Bolsa da BM&FBOVESPA e
daquelas realizadas no Mercado de Balcão, registradas na modalidade com garantia.
Para fins deste Manual, denomina-se Mercado de Bolsa o conjunto de mercados administrados pela
BM&FBOVESPA onde se realizam operações com contratos derivativos; denomina-se Mercado de
Balcão o mercado de operações com contratos de swap, a termo e de opção flexível, registrados na
Câmara de Derivativos e para as quais está prevista a atuação da Câmara como contraparte central
garantidora da liquidação.
Para garantir a integridade do mercado e os direitos dos participantes a Câmara de Derivativos
conta com mecanismos de gerenciamento de riscos, salvaguardas e regras de repartição de perdas –
providências requeridas pela legislação e pela regulamentação aplicáveis. A Câmara, no que se
refere aos princípios e regras do Sistema de Pagamentos Brasileiro, é classificada como câmara

Página 8

sistemicamente importante, submetendo-se à regulamentação e à supervisão do Bacen, que a
autorizou a funcionar. Uma câmara sistemicamente importante é aquela que compensa e liquida
negócios em volume e/ou de natureza tais capazes de oferecer risco à solidez e ao normal
funcionamento do sistema financeiro.
Os serviços prestados pela Câmara de Derivativos abrangem:
Registro, compensação e liquidação multilateral de operações do Mercado de Bolsa e do
Mercado de Balcão com garantia da Câmara1;
A atuação como contraparte central garantidora das operações mencionadas em I.,
realizando o gerenciamento de risco de referidas operações;
Registro, compensação e liquidação bilateral de operações cursadas no âmbito do
Mercado de Derivativos Não Padronizados da BM&FBOVESPA;
Liquidação bruta de operações com títulos e mercadorias do agronegócio, realizadas e/ou
registradas no âmbito da Bolsa Brasileira de Mercadorias e de operações especiais,
realizadas em outros ambientes; e
Custódia para ativos em geral, com destaque para a Custódia Fungível de Ouro e a
Custódia Escritural de Títulos do Agronegócio.
Na prestação de seus serviços, algumas das atividades da Câmara são integradas com as do Banco
BM&F, constituído sob controle da BM&FBOVESPA com o objetivo de atuar como provedor de
suporte operacional aos seus participantes.
2.1. Serviços de Registro, Compensação e Liquidação, Gerenciamento de Risco e Custódia de
Ativos
O serviço de registro compreende a administração dos sistemas de registro de operações com
previsão de liquidação através da Câmara de Derivativos, realizadas
no Mercado de Bolsa;
no Mercado de Balcão;
no Novo Mercado de Balcão- NMB; e
em outros mercados que venham a ser administrados pela BM&FBOVESPA ou para os
quais ela venha a prestar serviços.
Em decorrência das regras de negociação, da função auto-reguladora assumida pela
BM&FBOVESPA e dos mecanismos de administração de riscos da Câmara, a aceitação de
operações registradas pode estar sujeita à imposição de restrições e /ou condicionada à análise e
aprovação da Câmara.
A compensação consiste da apuração das posições líquidas dos participantes e dos respectivos
valores financeiros e físicos a serem liquidados. A compensação bilateral é o procedimento
destinado à apuração do resultado das operações entre dois participantes – o resultado bilateral. A

1

A Câmara admite o registro de operações do Mercado de Balcão (contratos de swap, a termo e de opções flexíveis) na

modalidade sem garantia, as quais não são incluídas na compensação e liquidação multilaterais.
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compensação multilateral é o procedimento destinado à apuração da soma dos resultados bilaterais
devedores e credores de cada participante em relação aos demais, correspondendo o resultado desta
compensação ao resultado multilateral. Em qualquer caso, o procedimento de compensação é
gerador de um único resultado líquido entre as partes, liquidado na forma estabelecida pela
BM&FBOVESPA.
A liquidação consiste do processo de extinção de obrigações. Ela é denominada diferida quando
realizada em momento posterior ao momento de aceitação das operações que dão origem às
correspondentes obrigações, e liquidação em tempo real, caso contrário. Quando o valor de
liquidação é determinado através de compensação, diz-se que a liquidação é líquida - liquidação
bilateral líquida ou liquidação multilateral líquida, respectivamente, conforme tratar-se de
compensação bilateral ou multilateral; não havendo qualquer compensação, as obrigações são
liquidadas uma a uma, e a liquidação é denominada bruta.
A figura a seguir ilustra os valores transferidos entre os agentes do mercado sob as modalidades de
liquidação bruta, bilateral e multilateral. O valor indicado junto a cada seta representa o valor
financeiro a ser movimentado. Nas modalidades de liquidação bruta e bilateral, as transferências
entre os agentes podem ou não ocorrer através de uma câmara de compensação e liquidação.
Agente
A

Agente
A

Agente
A

5$
1$

3$

Agente
B

9$

3$

Agente
C

Agente
E
12$
4$
4$

7$

11$

Agente
D

Agente
B

6$

Agente
C

5$

3$

2$

2$

Agente
E

Agente
E
8$

2$

CÂMARA

8$

4$

Agente
D

9$

Agente
B

6$

Agente
D

2$

Liquidação bruta

Liquidação bilateral

Liquidação multilateral

Figura 1 – Modalidades de compensação e liquidação financeira
A Câmara adota a modalidade de liquidação diferida multilateral líquida para as operações dos
Mercados de Bolsa e para as do Mercado de Balcão registradas na modalidade com garantia. Além
da liquidação financeira, a Câmara também supervisiona os procedimentos de entrega, quando
prevista em contrato a liquidação física.
Para o NMB a Câmara oferece o serviço de liquidação diferida bilateral líquida, mas não atua como
contraparte central. Para esse mercado, a BM&FBOVESPA apenas atua como Agente de Cálculo,
impõe limites para registro de operações e monitora a adequação das operações a tais limites.
Para a Bolsa Brasileira de Mercadorias e para operações especiais, a Câmara oferece serviço de
liquidação bruta, também não atuando como contra parte garantidora.
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A principal fonte de risco da Câmara é, portanto, a possibilidade de inadimplemento ou atraso dos
participantes aos quais são atribuídas as operações com garantia da Câmara - os Membros de
Compensação. Na medida em que atua como contraparte central das operações registradas, a
Câmara torna-se responsável, perante os membros adimplentes, pelas posições dos inadimplentes. A
fim de mitigar o risco de contraparte a Câmara adota modelo de cobertura de riscos, implementado
por meio de mecanismos de gerenciamento de risco, que compreendem a exigência de depósito de
margem de garantia, a definição de uma estrutura de salvaguardas adicionais, a imposição de limites
para o tamanho de posições em aberto e para a oscilação de preços, entre outros.
CÂMARA DE DERIVATIVOS
NEGOCIAÇÃO
1. Investidores transmitem,
diretamente ou por meio de
Negociadores, suas ordens de
negócio
2. As ordens são executadas e os
negócios fechados

RISCO
 Monitoramento de limites
operacionais

REGISTRO E
ACOMPANHAMENTO
3. Sistemas de registro de
operações recebem as
informações das operações
realizadas
4. Negócios pendentes de
especificação são especificados

COMPENSAÇÃO E LIQUIDAÇÃO
5. Apuração de posições líquidas e
dos valores de liquidação
6. Liquidação financeira de
obrigações entre Câmara e
Membros de Compensação

RISCO
 Apuração de risco das carteiras
 Monitoramento de limites
operacionais
 Controle e movimentação de
garantias

RISCO
 Tratamento de falhas

Figura 2 – Serviços de Registro, Compensação e Liquidação e Gerenciamento de Risco
A custódia consiste da guarda, aí incluídas a conservação e a administração, de instrumentos
financeiros em nome de terceiros. A custódia de um ativo pode ser fungível ou infungível. Quando
custodiado de forma fungível, o ativo retirado não é necessariamente o mesmo que foi depositado,
embora possua a mesma quantidade, qualidade e espécie. De forma infungível, os ativos retirados
são exatamente os que foram depositados.
O serviço da BM&FBOVESPA de custódia de ativos abrange a Custódia Fungível de Ouro e a
Custódia de Títulos do Agronegócio, infungível, cujos sistemas são administrados pela Câmara.
Na Custódia Fungível de Ouro, a BM&FBOVESPA controla a posição escritural dos clientes,
efetuando os registros em contas individuais. A guarda do ouro cabe aos bancos custodiantes, onde
ele é registrado em nome da BM&FBOVESPA. O sistema é utilizado no controle de ouro
disponível tanto para entrega na liquidação dos contratos referenciados em ouro, quanto para
atendimento de margem de garantia para Operações em geral.
O sistema de custódia de títulos do agronegócio foi desenvolvido para abrigar o registro de custódia
dos títulos e contratos realizados entre os agentes do setor rural e os demais agentes do sistema –
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exportadores, indústrias, investidores e governo. O SRCA atende os sistemas de negociação
vinculados à BM&FBOVESPA e a outras bolsas, bem como ao sistema de garantias da Câmara.
O registro e a aceitação de operações são tratados no capítulo III, enquanto o capítulo IV aborda os
procedimentos de compensação e liquidação. Os aspectos de gerenciamento de risco são objeto do
capítulo V e os serviços de custódia de ativos, do capítulo VI.
2.2. Legislação e Normas Aplicáveis
As atividades da Câmara são amparadas e regulamentadas pela legislação e por normas
estabelecidas pelos órgãos competentes.
A Lei 10.214, promulgada em 27 de março de 2001, é a lei federal que regula a atuação das câmaras
de compensação e de liquidação, no âmbito do sistema de pagamentos brasileiro, compreendido por
entidades, sistemas e procedimentos relacionados com a transferência de fundos e ativos financeiros
e com o processamento, a compensação e a liquidação de pagamentos. A lei autoriza a
compensação multilateral de obrigações no âmbito de uma mesma câmara e determina a definição
de mecanismos e salvaguardas, como dispositivos de segurança e regras de controle de riscos, que
lhe permitam assegurar a certeza da liquidação das operações nela compensadas e liquidadas.
Seguiu-se à promulgação desta lei a publicação, em 30 de agosto de 2001, pelo Bacen, da
Resolução 2.882, que dispõe as decisões do CMN sobre o sistema de pagamentos e as câmaras de
compensação e liquidação que o integram. Dentre suas decisões, o CMN designou ao Bacen e à
CVM, respectivamente no que se refere ao sistema de pagamentos e às operações com valores
mobiliários, (i) a regulamentação das atividades das câmaras, (ii) a autorização do funcionamento
de seus sistemas e (iii) a supervisão de suas atividades e a aplicação de penalidades.
Adicionalmente, determinou a aplicação, às câmaras, das exigências de que trata a Resolução 2.554
do Bacen, de 24 de setembro de 1998, relativas à implementação de sistemas de controles internos.
Em seguida, em 31 de agosto de 2001, foi publicada a Circular 3.057, do Bacen, aprovando o
regulamento que disciplina o funcionamento dos sistemas operados pelas câmaras integrantes do
sistema de pagamentos. Constam desta circular, dentre outras disposições, (i) a definição da
liquidação com uma câmara como um evento definitivo, ou seja, em caráter irrevogável e
incondicional; (ii) o critério de classificação de sistema de liquidação sistemicamente importante; e
(iii) os procedimentos para a segregação de patrimônio especial exigida, nos termos da Lei nº
10.214, de 27 de março de 2001, para garantia exclusiva do cumprimento das obrigações existentes
nos sistemas que operem.
Como participante do STR e do Selic, a Câmara deve obedecer também às disposições da Circular
3.100, de 27 de março de 2002 e da Circular 3.481, de 13 de janeiro de 2010, ambas do Bacen. A
Circular 3.100 institui o STR e aprova seu regulamento, enquanto a Circular 3.481 aprova o
regulamento do Selic.
A Câmara, ainda, submete-se à Resolução CMN 3.198, de 27 de maio de 2004, que trata da
regulamentação da prestação de serviços de auditoria independente. Conforme esta resolução, as
câmaras devem ser auditadas por auditores independentes registrados na CVM e que atendam aos
requisitos mínimos estabelecidos pelo Bacen. A resolução dispõe ainda sobre a responsabilidade da
administração da câmara referente à auditoria independente, sobre a necessidade de designação de
diretor qualificado para responder junto ao Bacen, bem como sobre e necessidade de constituição,
como órgão estatutário, de um Comitê de Auditoria.
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A autorização do Bacen para o funcionamento da Câmara de Derivativos BM&FBOVESPA foi
divulgada em 18 de abril de 2002, por meio do Comunicado 9.419.
Embora os acima mencionados sejam os instrumentos que determinem, de forma mais direta, o
regime de funcionamento das câmaras, outros podem ser referidos, por afetar também tal regime.
É o caso da Resolução 2.687 e da Resolução 2.689, do CMN, publicadas pelo Bacen em 26 de
janeiro de 2000, tratam dos investidores não-residentes. Enquanto a Resolução 2.689 dispõe sobre a
aplicação de recursos externos ingressados no país por parte do investidor não-residente, a
Resolução 2.687, dentre outras determinações, (i) autoriza investidores não-residentes a realizar
operações em bolsas de mercadorias e de futuros envolvendo contratos a termo, futuro e de opções
referenciados em produtos agropecuários, com veto à realização de estratégias operacionais que
possam resultar em rendimento pré-determinado; (ii) autoriza as bolsas a abrir, no exterior, conta de
custódia, para a movimentação de garantias, e conta-corrente, para movimentação financeira,
relacionadas às operações mencionadas em (i); e (iii) confere às bolsas a responsabilidade pelas
contratações de câmbio relativas a estas operações.
A Resolução 3.263, do CMN, publicada pelo Bacen em 24 de fevereiro de 2005, dispõe sobre os
acordos de compensação e liquidação de obrigações no âmbito do SFN. A resolução faculta às
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen a realização de tais
acordos com pessoas físicas ou jurídicas e estabelece a respectiva regulamentação.
A Instrução CVM nº 461, de 23 de outubro de 2007, disciplina os mercados regulamentados de
valores mobiliários e dispõe sobre a constituição, organização, funcionamento e extinção das bolsas
de valores, bolsas de mercadorias e futuros e mercados de balcão organizado. Embora não trate
diretamente dos sistemas de compensação e de liquidação de operações, esta norma merece ser
mencionada por determinar o regime de funcionamento da BM&FBOVESPA enquanto Bolsa e
enquanto administradora de mercado de balcão.
Internamente, a Câmara e seus participantes submetem-se às deliberações do Conselho de
Administração da BM&FBOVESPA e da Diretoria da BM&FBOVESPA, às disposições constantes
do Código de Ética dos Participantes dos Mercados da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros –
BM&FBOVESPA S.A., do Regulamento de Operações – Segmento BM&F da BM&FBOVESPA,
do Regulamento de Acesso, do Regulamento da Câmara de Derivativos, do presente Manual, do
Manual de Administração de Risco da Câmara de Derivativos, do Regulamento do WebTrading
BM&FBOVESPA, do Regulamento do SRCA, bem como às demais normas, regras e
procedimentos estabelecidos ou que venham a ser estabelecidos pela BM&FBOVESPA. A Câmara,
seus participantes e as operações também são fiscalizados e supervisionados pela BM&FBOVESPA
Supervisão de Mercados, e pelo Comitê de Auditoria, nos limites de competência de tais órgãos.
2.3. Estrutura Administrativa Interna
A Câmara de Derivativos, por intermédio de suas Diretorias e Gerências, possui como atribuições a
administração dos processos de registro, compensação e liquidação das operações de Derivativos
realizadas no Segmento BM&F, a atuação como contraparte central garantidora dessas operações e
a administração do risco, bem como a prestação de serviços de custódia.
O Comitê de Risco presta assessoramento técnico ao Diretor Presidente e ao corpo executivo da
BM&FBOVESPA, no que se refere a risco de mercado, conforme definido no seu Estatuto Social.
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2.4. Meios Oficiais de Comunicação entre a BM&FBOVESPA e seus Participantes
Os meios oficiais de comunicação entre a BM&FBOVESPA e seus participantes classificam-se
como normativos, comunicações operacionais e informativos.
Normativos são as comunicações das decisões da BM&FBOVESPA, no uso de suas competências
previstas nos Regulamentos e Manuais das Câmaras BM&FBOVESPA e na legislação aplicável ao
SPB. A BM&FBOVESPA divulga os atos normativos por meio de Ofício Circular e, as demais
informações, por meio de Comunicado, ambos publicados em meio físico e eletrônico. Os Ofícios
Circulares, emitidos exclusivamente pelo Diretor Presidente, estabelecem direitos e deveres dos
participantes da BM&FBOVESPA, oriundos das deliberações do Conselho de Administração e da
diretoria da Bolsa. Os Comunicados podem ser emitidos por qualquer Diretoria da
BM&FBOVESPA e são utilizados para informar o mercado de fatos, atos ou providências da
BM&FBOVESPA, destinando-se aos participantes em geral ou a categorias de participantes.
Apesar de sua função informativa, os Comunicados são, para fins deste Manual, caracterizados
dentre os meios normativos.
Comunicações operacionais são as comunicações transmitidas por meio de cartas, ligações
telefônicas, da rede mundial de computadores, de redes privadas de computadores, de correios
eletrônicos, de sistemas de mensageria e outros.
Informativos são as comunicações de divulgação de informações de interesse público, pertinentes às
operações realizadas no âmbito da Câmara. São informativos o Boletim Diário da
BM&FBOVESPA e as informações disponíveis no web site da BM&FBOVESPA
(www.bmf.com.br).
A BM&FBOVESPA mantém sistemas de contingência para todos os sistemas de comunicação
oficiais, que, quando utilizados como tais, produzem os mesmos efeitos que os sistemas de
comunicação oficiais.
II. ESTRUTURA DE PARTICIPANTES
As categorias de participantes da Câmara estão assim agrupadas:
1. Participantes Diretamente Envolvidos no Processo de Liquidação com a Câmara;
2. Participantes Envolvidos na Negociação;
3. Prestadores de Serviços de Caráter Acessório;
4. Bancos Emissores de Garantias
5. Participantes do Mercado de Derivativos Não-Padronizados;
6. Participantes dos Serviços de Custódia e do Serviço de Liquidação Bruta para Operações da
Bolsa Brasileira de Mercadorias; e
7. Outros Participantes.
Os grupos 1, 2, 3 e 4 abrangem os participantes envolvidos com o serviço de Registro,
Compensação e Liquidação de operações realizadas nos Mercados de Bolsa e de Balcão, mercados
que admitem garantia de liquidação da Câmara. São eles:
Participantes Diretamente Envolvidos no Processo de Liquidação com a Câmara
Liquidante
Membro de Compensação
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Participante com Liquidação Direta – PLD
Participante com Liquidação Especial – PLE
Participantes Envolvidos na Negociação
Negociador
Corretora de Mercadorias
Corretora Especial
Operador Especial de Mercadorias Agrícolas
Operador Especial
Intermediário por Conta
Comitente
Prestadores de Serviços de Caráter Acessório
Estabelecimento Depositário de Mercadorias
Supervisora de Qualidade de Produtos Agrícolas
O grupo 5 é o grupo dos participantes envolvidos com o serviço de Registro, Compensação e
Liquidação Bilateral para operações do NMB.
Participantes do NMB
Participante do Mercado de Balcão – PMB
Agente Preferencial
Cliente
No grupo 6 estão os participantes envolvidos com a Custódia de ativos BM&FBOVESPA e com o
serviço de Liquidação Bruta para operações cursadas na Bolsa Brasileira de Mercadorias.
Participantes dos Serviços de Custódia e do
Serviço de Liquidação Bruta de Operações da Bolsa Brasileira de Mercadorias
Participantes do Serviço de Custódia Fungível de Ouro
Banco Custodiante de Ouro
Fundidor de Ouro
Fornecedor de Ouro
Participantes do SRCA e do Serviço de Liquidação Bruta para Operações da
Bolsa Brasileira de Mercadorias
Custodiante
Registrador
Corretora
Sistema de Negociação
Garantidor
Armazenador
Caucionado
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A Câmara pode, a seu exclusivo critério, sempre que considerar necessário e nos limites da
legislação e da regulamentação em vigor, consultar os órgãos governamentais ou serviços de
proteção ao crédito com o propósito de verificar a autenticidade das informações prestadas por seus
participantes.
Nas seções a seguir são apresentadas as características, funções e condições para habilitação dos
participantes da Câmara.
1. Participantes Diretamente Envolvidos no Processo de Liquidação com a Câmara
1.1. Liquidante
Os Liquidantes titulares de Conta Reservas Bancárias podem utilizá-la para efetuar ou receber
pagamentos referentes a Direitos de Liquidação próprios, na qualidade de Membro de
Compensação, e aos Direitos de Liquidação de terceiros.
1.2. Membro de Compensação
O Membro de Compensação é o participante encarregado de liquidar as Operações registradas nos
sistemas registro, compensação e liquidação da Câmara.
O Membro de Compensação é responsável pela boa liquidação de todas e quaisquer operações a ele
atribuídas para registro, compensação e liquidação, bem como pela entrega, recebimento,
autenticidade e legitimidade de todos e quaisquer títulos, documentos, valores e garantias
relacionados a tais operações, nos prazos e formas regulamentares.
Os serviços de compensação e liquidação prestados pelo Membro de Compensação abrangem as
operações com garantia da Câmara e compreendem:
o pagamento e a entrega do ativo-objeto dos contratos com liquidação por entrega,
negociados nos mercados à vista e de liquidação futura;
o pagamento do saldo devedor referente às operações com contratos com liquidação
exclusivamente financeira cursadas nos mercados de liquidação futura;
o atendimento da margem de garantia requerida pela Câmara; e
a entrega e o recebimento de todos e quaisquer documentos, ativos, valores e garantias
relativos às operações, assumindo a responsabilidade pela autenticidade e pela
legitimidade deles.
É facultado ao Membro de Compensação cobrar pelos serviços por ele prestados.
Para o exercício de suas atividades junto à BM&FBOVESPA, o Membro de Compensação não
titular de Conta Reservas Bancárias ou de Conta de Liquidação deve contratar os serviços de um
Liquidante que efetuará as transferências de recursos entre ele e a Câmara.
Mesmo na falta de entrega de recursos financeiros, ativos ou mercadorias, pelo participante sob sua
responsabilidade, contratante de seus serviços, nos prazos e na forma estabelecidos, deve o Membro
de Compensação cumprir, junto à Câmara, a liquidação devida. A ocorrência da falha do
participante contratante dos serviços deve ser formalizada pelo Membro de Compensação junto à
BM&FBOVESPA, por meio de comunicação à Diretoria da Câmara, solicitando a adoção das
medidas cabíveis, em cumprimento ao disposto no Regulamento da Câmara e nas demais normas da
BM&FBOVESPA.
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A BM&FBOVESPA exige do Membro de Compensação o depósito de garantias para o Fundo de
Desempenho Operacional e, em regime de solidariedade, para o Fundo de Liquidação de
Operações, constituídos como salvaguarda da Câmara com a finalidade de garantir a boa liquidação
das operações em caso de inadimplemento de Membros de Compensação.
1.3. Participante com Liquidação Direta - PLD
O Participante com Liquidação Direta é a instituição que, atuando diretamente como Comitente ou
tendo determinadas carteiras, que atuam como comitentes, sob si, é, ao mesmo tempo, detentora de
Direito de Liquidação (DL) da Câmara de Derivativos, sendo regularmente cadastrada e habilitada a
atuar como Membro de Compensação e, desta forma, sujeitando-se às mesmas condições e
assumindo as mesmas responsabilidades vigentes para tal categoria de Participante.
A instituição que adere à condição de PLD deve registrar e liquidar operações destinadas às
carteiras:
de titularidade própria;
de titularidade de investidor não-residente, executadas nos termos da Resolução
CMN 2.689;
de titularidade de fundo de investimento;
de titularidade de clube de investimento; e
de titularidade de carteira administrada,
desde que estas sejam administradas e/ou geridas pelo PLD ou por instituição integrante do grupo
econômico / financeiro ao qual o PLD pertence.
O PLD deve manter consigo a documentação comprobatória da natureza, da forma de atuação e da
relação jurídica que mantém com os titulares das operações discriminadas em (i) a (v). Tais titulares
são os Comitentes que operam sob a responsabilidade do PLD, ou seja, que liquidam suas
obrigações via PLD.
O Comitente que liquida suas obrigações via PLD transmite ordens de compra e venda diretamente
ao operador do Negociador de sua escolha, administra suas posições e respectivas garantias e
liquida suas obrigações sem trânsito de recursos financeiros entre ele e o Negociador.
As informações sobre operações executadas, posições, valores de liquidação, taxas cobradas,
garantias exigidas, entre outras, são disponibilizadas diretamente ao PLD por meio dos sistemas da
BM&FBOVESPA.
A corretagem decorrente das operações do PLD deve ser paga ao Negociador que executou as
correspondentes ordens de negócio, com quem se deverá(ão) manter o(s) correspondentes contratos
de intermediação.
1.4. Participante com Liquidação Especial - PLE
O Participante com Liquidação Especial é uma instituição detentora de Direito de Liquidação (DL)
da Câmara de Derivativos, regularmente cadastrada e habilitada a atuar como Membro de
Compensação, desta forma sujeitando-se às mesmas condições e assumindo as mesmas
responsabilidades vigentes para tal categoria de participante. Pode habilitar-se à condição de PLE
empresa que atue no setor do agronegócio ou como administradora e/ou gestora de fundo de
investimento (inclusive não residente no país). Suas operações devem ser destinadas à carteira
própria ou dos fundos sob sua administração e/ou gestão, conforme o caso.
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Ao PLE são outorgadas as mesmas faculdades do PLD, de modo que, operacionalmente, sua
atuação é idêntica à do PLD no que se refere a liquidação, risco, acesso a sistemas etc.
2. Participantes Envolvidos na Negociação
2.1. Negociador
O Negociador detém acesso direto aos sistemas de negociação e/ou de registro, para fins de
execução e/ou registro de negócios nos mercados administrados pela BM&FBOVESPA.
No que tange às formas de acesso aos sistemas BM&FBOVESPA, os Negociadores são
caracterizados como detentores de acesso restrito ou irrestrito, conforme os mercados em que
estejam autorizados a operar, o que não afeta suas obrigações e responsabilidades na cadeia de
liquidação.
São Negociadores as Corretoras de Mercadorias e os Operadores Especiais.
Após a desmutualização da BM&FBOVESPA não mais aceitou inscrição de participantes nas
categorias Corretora Especial e Operador Especial de Mercadorias Agrícolas. Tais denominações
aplicam-se, atualmente, apenas aos participantes que estavam habilitados, quando da
desmutualização da Bolsa, como Corretora Especial ou Operador Especial de Mercadorias
Agrícolas.
A instituição interessada em atuar conforme a extinta categoria de Corretora Especial pode fazê-lo
mediante obtenção de concessão do Direito de Negociação restrito correspondente e habilitação na
categoria de Corretora de Mercadorias.
O indivíduo interessado em atuar conforme a extinta categoria de Operador Especial de
Mercadorias Agrícolas pode fazê-lo mediante obtenção de concessão dos Direitos de Negociação
restritos aos mercados agropecuários de seu interesse e habilitação na categoria de Operador
Especial.
Para o exercício de suas atividades junto à BM&FBOVESPA, o Negociador deve contratar os
serviços de um Membro de Compensação.
A BM&FBOVESPA exige, de determinadas categorias de Negociadores o depósito de garantias
para o Fundo de Desempenho Operacional.
Corretora de Mercadorias
A Corretora de Mercadorias atua como intermediário, executando as ordens de operação, próprias
ou que lhe são transmitidas por seus clientes, conforme as normas definidas pela BM&FBOVESPA
e pela CVM, devendo providenciar a especificação das operações nos prazos e de acordo com as
regras estabelecidos.
A Corretora de Mercadorias tem acesso aos sistemas de negociação de forma plena ou restrita,
conforme as características dos Direitos de Negociação que esteja autorizada exercer.
Corretora Especial
A Corretora Especial efetua registro apenas de operações do Mercado de Balcão – mercados de
swap, de opção flexível e a termo –, sendo-lhe vedado atuar nos Mercados de Bolsa.

Página 18

Operador Especial
O Operador Especial é a pessoa física ou empresário individual que executa operações nos
mercados da BM&FBOVESPA, por conta própria ou por conta e ordem de uma Corretora de
Mercadorias, podendo, neste caso, cobrar pelo serviço de intermediação.
Operador Especial de Mercadorias Agrícolas
O Operador Especial de Mercadorias Agrícolas é a pessoa física ou firma individual que executa
operações nos mercados referenciados em produtos agropecuários da BM&FBOVESPA, por conta
própria ou por conta e ordem de uma Corretora de Mercadorias, podendo, neste caso, cobrar pelo
serviço de intermediação.
2.2. Intermediário por Conta
É denominado Intermediário por Conta o participante que emite, para execução via Negociador,
ordens por conta e ordem de terceiros, seus clientes, sem que tais clientes sejam, necessariamente,
identificados perante o Negociador, devendo, todavia, ser identificados perante a
BM&FBOVESPA.
O Intermediário por Conta deve manter vínculo contratual de intermediação com uma Corretora de
Mercadorias e, para efetuar o cadastramento de conta Por Conta e Ordem de Terceiros, deve
solicitar autorização específica à BM&FBOVESPA, mediante apresentação de Carta de Solicitação
para Cadastramento de Contas Por Conta e Ordem de Clientes.
O investidor por conta do qual opera o Intermediário por Conta deve ser seu cliente e, perante a
Câmara, é um participante que atua na categoria de Comitente. Sua identificação junto à
BM&FBOVESPA compete ao Intermediário por Conta, sendo ele o responsável por manter o
cadastro atualizado do investidor (em atendimento à Instrução CVM 387). Vale destacar que o
próprio Intermediário por Conta, tendo em vista a sua posição, já figura como Comitente na relação
com o Negociador de que faça uso.
2.3. Comitente
Comitente é o investidor titular dos negócios realizados e/ou registrados por sua conta e ordem nos
mercados do Segmento BM&F da BM&FBOVESPA por um Negociador, bem como o investidor
detentor de posições sob responsabilidade de PLD ou PLE.
O Comitente deve manter contrato de intermediação com o Negociador que executa ordens de
operações por sua conta e ordem. No caso do investidor que opera por meio de um Intermediário
por Conta, o contrato de intermediação deve ser com este firmado. Ante o acima exposto, mesmo o
Intermediário por Conta deve manter relação, nesses mesmos termos, com o Negociador que utiliza.
O Comitente é responsável, perante o Negociador com o qual mantém vínculo ou perante o
Intermediário por Conta que opera por sua conta, ou perante o PLD ou PLE ao qual esteja
vinculado, conforme o caso, pelas obrigações assumidas em seu nome, bem como pela veracidade
das informações prestadas e pela regularidade dos documentos, ativos, títulos e valores entregues.
O cadastramento de um Comitente junto à BM&FBOVESPA é realizado (i) pelos Negociadores dos
quais ele seja cliente; ou (ii) pelo Intermediário por Conta que por conta dele opera; ou (iii) pelo
PLD ou PLE sob o qual ele opera, conforme o caso.
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O participante responsável pelo cadastramento do Comitente deve (i) zelar para a autenticidade dos
dados informados; (ii) comunicar à BM&FBOVESPA qualquer irregularidade; e (iii) manter
arquivo atualizado da documentação comprobatória dos dados do cadastro, tornando-os disponíveis
aos órgãos reguladores, bem como à BM&FBOVESPA, na forma da regulamentação em vigor.
A BM&FBOVESPA, a Câmara, os Membros de Compensação e os Negociadores podem
estabelecer regras, normas e limites operacionais relativos à atuação de um Comitente ou grupo de
Comitentes.
A Câmara fornece as informações necessárias para o cumprimento, pelo Comitente perante o
Negociador - e por este perante os Membros de Compensação – das obrigações relacionadas à
liquidação.
3. Prestadores de Serviços de Caráter Acessório
3.1
Estabelecimento Depositário
O Estabelecimento Depositário presta serviços referentes ao armazenamento, carga, descarga e
entrega de mercadorias objetos de negociação dos contratos agropecuários, energéticos e metálicos
com previsão de liquidação por entrega.
São Estabelecimentos Depositários armazéns gerais, armazéns, usinas e silos. Em armazéns gerais
são depositados café, algodão e milho, enquanto as usinas prestam-se ao armazenamento de etanol e
açúcar. Os armazéns de soja, dadas as características do contrato futuro de soja da
BM&FBOVESPA, consistem de terminais portuários. É denominado silo o local destinado ao
armazenamento de produtos não embalados/ensacados. Também figura como estabelecimento
depositário o Banco Custodiante de Ouro, cuja função é a custódia física do metal em suas
dependências.
A admissão do Estabelecimento Depositário está condicionada à aprovação da BM&FBOVESPA,
após vistoria técnica de suas instalações, executada por técnicos da Bolsa a fim de constatar a
qualificação do estabelecimento para processamento e armazenamento do(s) correspondente(s)
produto(s). A BM&FBOVESPA pode realizar vistorias também com o objetivo de verificar os lotes
de mercadorias validados para entrega.
O Estabelecimento Depositário é passível de descredenciamento se constatada qualquer
irregularidade, situação na qual os produtos nele depositados e previamente classificados e
arbitrados pela BM&FBOVESPA têm os respectivos Certificados de Classificação invalidados. Se
verificada a manutenção da qualidade do produto, a despeito da(s) irregularidade(s), a
BM&FBOVESPA pode, a seu exclusivo critério, autorizar a remoção do produto para outra unidade
depositária, de escolha do depositante da mercadoria, dentre as demais credenciadas pela Bolsa,
correndo os custos de remoção por conta do depositante e mantida a validade do correspondente
Certificado de Classificação.
Uma falha no cumprimento de qualquer obrigação pelo armazém não isenta da responsabilidade o
participante que o tenha escolhido.
3.2 Supervisora de Qualidade de Produtos Agrícolas
A entidade Supervisora de Qualidade de Produtos Agrícolas presta serviços de caráter instrumental
em relação às atividades da Câmara, quais sejam a análise das mercadorias e a certificação de
conformidade às características especificadas nos contratos.
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Podem solicitar tal análise a BM&FBOVESPA, a contraparte vendedora - da qual se requer a
apresentação do Certificado de Classificação para se proceder à liquidação por entrega - e o
comprador que discordar da qualidade da mercadoria recebida.
A atuação da Supervisora de Qualidade de Produtos Agrícolas não isenta de responsabilidade o
participante que a tenha escolhido.
4. Banco Emissor de Garantia
O Banco Emissor de Garantias é o banco que emite, em favor de terceiros, garantias passíveis de
aceitação pela Câmara.
Os Bancos Emissores de Garantia emitem carta de fiança e certificado de depósito bancário (CDB)
e/ou avalizam Cédula de Produto Rural (CPR) aceitas pela Câmara como garantia.
O Banco Emissor de carta de fiança bancária atua como fiador, garantindo o cumprimento de
obrigações assumidas pelo participante da Câmara (afiançado), perante a BM&FBOVESPA
(beneficiário).
O Banco Emissor de CDB e o avalista de CPR garantem o resgate dos referidos títulos a favor do
beneficiário, na data de vencimento.
O Banco Emissor de garantias está sujeito à imposição de limites operacionais relativos à utilização
das garantias de sua emissão.
O leitor cujo interesse consista apenas dos procedimentos operacionais da Câmara referentes à sua
atuação como contraparte central garantidora de operações pode omitir-se da leitura das seções 5 e
6 seguintes, que tratam dos participantes envolvidos, respectivamente, com os serviços relacionados
ao NMB, à custódia de ativos e à Bolsa Brasileira de Mercadorias.
5. Participantes do Mercado de Derivativos Não-Padronizados
Os participantes do NMB são caracterizados como PMBs, Clientes e Agentes Preferenciais. A
BM&FBOVESPA pode admitir outros participantes do NMB para o cumprimento de atividades
específicas relacionadas a este mercado, conforme normas estabelecidas.
5.1. Participante do Mercado de Balcão - PMB
PMB é o participante autorizado a efetuar registros no sistema do NMB
em nome próprio, somente (PMB2); ou
em nome próprio e em nome de terceiros, seus clientes (PMB1).
O PMB tem acesso direto aos sistemas de registro, caso seja uma Corretora de Mercadorias ou
pertença ao mesmo conglomerado econômico / financeiro de uma Corretora de Mercadorias ou,
ainda, possua autorização para efetuar registros diretamente nos sistemas da BM&FBOVESPA.
Caso contrário, o PMB acessa os sistemas de registro por meio de um Agente Preferencial, por ele
indicado para atuar em seu nome na BM&FBOVESPA.
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5.2. Cliente
O Cliente é a pessoa física ou jurídica, financeira ou não-financeira, detentora das operações
registradas por um PMB. O Cliente não efetua registro, não tem acesso direto aos sistemas da
BM&FBOVESPA e é representado pelo PMB em sua relação com a Bolsa.
5.3. Agente Preferencial
O Agente Preferencial é uma instituição autorizada pela BM&FBOVESPA na categoria de
Corretora de Mercadorias, ao qual cabe a execução das funcionalidades do sistema do NMB efetuar registros e eventos em nome de PMBs, custodiar / hospedar as correspondentes posições e
representá-los perante a BM&FBOVESPA.
6.
Participantes dos Serviços de Custódia e do Serviço de Liquidação Bruta para
Operações da Bolsa Brasileira de Mercadorias
6.1. Participantes do Serviço de Custódia de Ouro
6.1.1. Banco Custodiante de Ouro
O Banco Custodiante de Ouro é a instituição bancária, devidamente credenciada pela
BM&FBOVESPA, responsável pelo recebimento, guarda e conservação dos lingotes de ouro
custodiados na BM&FBOVESPA, objeto ou ativo subjacente dos contratos BM&FBOVESPA.
Seu credenciamento está condicionado à aprovação da BM&FBOVESPA, após vistoria técnica de
suas instalações, executada por técnicos da Bolsa a fim de constatar sua qualificação para a custódia
do metal. Adicionalmente, a BM&FBOVESPA indica uma instituição técnica qualificada a realizar
perícia destinada à verificação da conformidade dos lingotes de ouro às especificações exigidas e
pode, a qualquer momento, inspecionar os registros e documentos por ele mantidos referentes aos
lingotes de ouro custodiados na BM&FBOVESPA.
O Banco Custodiante de Ouro deve aceitar para custódia na BM&FBOVESPA somente lingotes de
ouro encaminhados por Fundidores e Fornecedores credenciados pela BM&FBOVESPA e assume
responsabilidade pelo peso dos lingotes depositados.
6.1.2. Fundidor de Ouro e Fornecedor de Ouro
Atuam como Fundidor de Ouro e como Fornecedor de Ouro as empresas que certificam e garantem
o teor de pureza do metal antes do seu ingresso em um banco custodiante. Enquanto um Fundidor
manipula diretamente os lingotes, o Fornecedor os adquire de um Fundidor, o que representa uma
garantia adicional quanto ao teor de pureza.
A BM&FBOVESPA aceita em custódia apenas lingotes de ouro originários de Fundidores e
Fornecedores por ela credenciados, responsáveis pela conformidade de peso e teor de pureza do
metal às exigências da BM&FBOVESPA.
O Fundidor deve emitir Certificado de Teor de Pureza e Peso de cada lingote, ou Carta de Garantia
de Conjunto de Lingotes quando tratar-se de conjunto de lingotes fundidos por conta e ordem de
Fornecedores. Nos termos de tais documentos, o Fundidor garante a qualidade dos lingotes por ele
produzidos para fins de liquidação dos contratos negociados na BM&FBOVESPA. O Fornecedor,
por sua vez, emite Certificado de Garantia de cada lingote e responde solidariamente com o
Fundidor que o produziu por sua conta e ordem, pelas obrigações por este assumidas perante a
BM&FBOVESPA.
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A BM&FBOVESPA indica uma instituição técnica qualificada a realizar perícia destinada a
verificar a conformidade dos lingotes de ouro às especificações exigidas e pode, a qualquer
momento, inspecionar os registros e documentos referentes aos lingotes de ouro custodiados,
mantidos pelo Fundidor/Fornecedor. O Fundidor, quando determinado pela BM&FBOVESPA,
deve submeter à perícia seus processos de produção e de controle de qualidade, bem como o peso e
teor de pureza dos lingotes por ele produzidos.
6.1.3. Outros participantes
Os participantes do serviço de Registro, Compensação e Liquidação Multilateral da Câmara são
participantes do serviço de Custódia Fungível de Ouro da BM&FBOVESPA ao constituir garantias
em ouro ativo financeiro, uma vez que a Câmara aceita em garantia apenas o ouro custodiado na
BM&FBOVESPA. O serviço de Custódia Fungível de Ouro adota a mesma estrutura de contas do
serviço de Registro, Compensação e Liquidação da Câmara.
6.2. Participantes do Sistema de Registro de Custódia de Títulos do Agronegócio (SRCA) e do
Serviço de Liquidação Bruta para Operações da Bolsa Brasileira de Mercadorias
São participantes do SRCA as instituições habilitadas pela BM&FBOVESPA a acessá-lo, direta ou
indiretamente, caracterizados como Custodiantes, Registradores, Corretoras, Sistemas de
Negociação, Garantidores, Armazenadores, Caucionados e outras instituições, a critério da
BM&FBOVESPA.
Aplicam-se aos participantes deste sistema o Regulamento e o Manual de Operações do SRCA.
6.2.1. Custodiante
Custodiante é o participante responsável, perante a BM&FBOVESPA e perante quaisquer terceiros
pela existência, pela guarda e pela regularidade física dos títulos por ele registrados e/ou
custodiados, ou registrados por instituição registradora com a qual mantenha contrato específico de
custódia de títulos, bem como pela manutenção da documentação que evidencie a constituição de
tais títulos e comprove a outorga de poderes para sua atuação. O Custodiante, no desenvolvimento
de suas atividades, é subordinado aos comandos emitidos pelo Registrador, por intermédio do
SRCA, e pelo próprio SRCA, devendo tomar as providências necessárias a seu pronto
cumprimento. Tendo em vista o título custodiado e as obrigações dele derivadas, as obrigações e
responsabilidades do Custodiante podem abranger a prática de outros atos, na forma dos
correspondentes regulamentos.
6.2.2. Registrador
Registrador é o participante autorizado a efetuar o registro de custódia de títulos no SRCA,
responsável por todos os atos necessários à sua efetivação, bem como pela regularidade dos títulos
levados a registro, pela veracidade, regularidade e atualização das informações prestadas ao SRCA,
pela manutenção da documentação de suporte dos títulos e daquela comprobatória da outorga de
poderes para si. O Registrador pode contratar, para a prestação de serviços de custódia física dos
títulos, Custodiantes devidamente habilitados. Tendo em vista o título custodiado e as obrigações
dele derivadas, as obrigações e responsabilidades do Registrador podem abranger a prática de
outros atos, na forma dos correspondentes regulamentos.
Um mesmo participante pode atuar concomitantemente como Registrador e como Custodiante.
6.2.3. Corretora
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Corretora é a instituição vinculada a um sistema de negociação, autorizada a movimentar os títulos,
em nome próprio ou de terceiros, responsável pela regularidade de tais movimentações, pela correta
especificação da movimentação e pelas informações prestadas à BM&FBOVESPA.
6.2.4. Sistema de Negociação
Sistema por meio do qual são negociados títulos e/ou registradas as negociações, em mercados de
bolsa ou de balcão, vinculados ao SRCA. A movimentação decorrente da negociação dos títulos
entre os participantes, no âmbito de sistemas de negociação, é registrada diretamente pelo sistema
de negociação competente, sendo a ele incumbida a responsabilidade pela correta especificação.
6.2.5. Garantidor
Garantidor é a pessoa jurídica (banco ou seguradora) que garante o cumprimento de obrigações
contidas em um título
6.2.6. Armazenador
Armazenador é a pessoa jurídica autorizada, nos termos da legislação em vigor, a prestar serviços
de guarda e conservação de produtos agropecuários, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor
econômico.
6.2.7. Caucionado
Caucionado é o beneficiário de garantia constituída por títulos registrados no SRCA.
7. Exigências para Cadastramento e Habilitação de Participantes
Independentemente da categoria de participante, o cadastramento junto à BM&FBOVESPA ocorre
por intermédio da Central de Cadastro de Participantes da BM&FBOVESPA e/ou do Negociador e
precede o exercício de suas atividades. Os participantes da Câmara são admitidos e desligados nos
termos do Regulamento da Câmara e das demais normas da BM&FBOVESPA.
Os participantes devem cumprir as obrigações de qualificação técnica e operacional de funcionários
e representantes, bem como manter a adequação de sistemas tecnológicos e comunicacionais e
atender aos requerimentos de compliance, definidos pela BM&FBOVESPA para cada categoria.
As obrigações a seguir dizem respeito, unicamente, à situação do participante enquanto tal e ao seu
reconhecimento pelos sistemas da BM&FBOVESPA, não abrangendo as suas responsabilidades
técnico-operacionais.
Liquidante
O Liquidante deve
ser instituição cadastrada na BM&FBOVESPA;
possuir Contas Reservas Bancárias ou Contas de Liquidação;
caso titular de Conta de Liquidação, utilizá-la somente para efetuar ou receber
pagamentos referentes a seu próprio Direito de Liquidação, na qualidade de Membro de
Compensação;
caso titular de Conta Reservas Bancárias, utilizá-la para efetuar ou receber pagamentos
referentes a Direitos de Liquidação próprios, enquanto Membro de Compensação, e aos
Direitos de Liquidação de terceiros;
possuir Conta Reservas Bancárias para estar apto a prestar serviço de transferência de
recursos para Membros de Compensação, nos termos da legislação em vigor;
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indicar, dentre seus diretores, o responsável, perante a BM&FBOVESPA, pelos atos
praticados e/ou operações realizadas;
firmar Termo de Adesão de Liquidante, declarando subordinação às normas da
BM&FBOVESPA, ao Regulamento e ao Manual de Procedimentos Operacionais da
Câmara; e
atender a outras exigências estabelecidas pela BM&FBOVESPA, que poderá estabelecer
novos critérios, com os correspondentes prazos de adaptação.
A Câmara pode estabelecer regras e condições para o cadastramento de Liquidante, tendo em vista
níveis mínimos de patrimônio e capitalização, comprovação da capacidade gerencial,
organizacional e operacional para o exercício de suas atividades e outras condições operacionais, a
seu critério.
Membro de Compensação
O Membro de Compensação deve
ser instituição financeira devidamente autorizada a funcionar como banco múltiplo,
banco comercial, banco de investimento, corretora de títulos e valores mobiliários ou
distribuidora de títulos e valores mobiliários, quando prestar serviços de compensação e
liquidação para pessoas não pertencentes a seu grupo econômico;
ser detentor de Direito de liquidação (DL) da Câmara e atender às condições e
exigências estabelecidas no Regulamento de Acesso e nas demais normas da
BM&FBOVESPA concernentes aos detentores de Direito de Liquidação (DL) da
Câmara de Derivativos;
depositar garantias para o Fundo de Desempenho Operacional exigidas pela
BM&FBOVESPA para esta categoria de participante;
prestar as garantias exigidas para constituição do Fundo de Liquidação de Operações e
de quaisquer outros fundos que vierem a ser criados pela BM&FBOVESPA;
atender aos requisitos financeiros e patrimoniais estabelecidos pela BM&FBOVESPA;
adequar-se aos limites operacionais estabelecidos pela BM&FBOVESPA / Câmara;
indicar, dentre seus diretores, o responsável, perante a BM&FBOVESPA, pelos atos
praticados e/ou operações realizadas;
manter sede ou escritório na cidade de São Paulo;
indicar o Funcionário Privilegiado, responsável pela administração de acessos aos
sistemas da BM&FBOVESPA;
apresentar os documentos exigidos pela Central de Cadastro de Participantes da
BM&FBOVESPA e outras exigências cadastrais estabelecidas ou que venham a ser
estabelecidas; e
atender a outras exigências estabelecidas pela BM&FBOVESPA, que poderá estabelecer
novos critérios, com os correspondentes prazos de adaptação.
A Câmara estabelece regras e condições para o cadastramento de Membro de Compensação, tendo
em vista níveis mínimos de patrimônio e capitalização, comprovação da capacidade gerencial,
organizacional e operacional para o exercício de suas atividades e outras condições operacionais, a
seu critério.
PLD e PLE
O PLD e o PLE devem
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ser regularmente habilitados a atuar na categoria de Membro de Compensação, cabendolhe, portanto, as exigências aplicáveis a esta categoria;
não atuar como Corretora de Mercadorias ou Corretora Especial na mesma pessoa
jurídica;
firmar termo de adesão à condição de PLD ou de PLE, conforme o caso;
apresentar os documentos e providenciar as indicações de funcionários e responsáveis
exigidos pela Central de Cadastro de Participantes da BM&FBOVESPA;
atender aos requisitos financeiros, patrimoniais e relativos a volume mínimo de
operações estabelecidos pela BM&FBOVESPA ; e
atender a outras exigências estabelecidas pela BM&FBOVESPA, que poderá estabelecer
novos critérios, com os correspondentes prazos de adaptação.
Corretora de Mercadorias
A Corretora de Mercadorias deve
ser pessoa jurídica, fazendo constar de seu contrato social ou estatuto, como objeto, a
operação, por conta própria e de terceiros, com mercadorias e ativos financeiros;
ser detentor de Direito de Negociação (DN) das categorias correspondentes aos
mercados derivativos e atender às correspondentes condições e exigências estabelecidas
no Regulamento de Acesso e nas demais normas da BM&FBOVESPA;
manter, na forma da regulamentação, o correspondente registro na CVM, caso não seja
empresa financeira autorizada pelo Bacen;
depositar garantias para o Fundo de Desempenho Operacional, exigidas pela
BM&FBOVESPA para esta categoria de participante;
atender aos requisitos financeiros e patrimoniais estabelecidos pela BM&FBOVESPA;
indicar, dentre seus diretores, o responsável, perante a BM&FBOVESPA, pelos atos
praticados e/ou operações realizadas;
indicar diretor estatutário responsável pelo cumprimento da Instrução CVM No. 387, de
28 de abril de 2003, e da Instrução CVM No. 402, de 27 de janeiro de 2004;
indicar os profissionais responsáveis, perante a BM&FBOVESPA, pelas funções
administrativa, de recursos humanos, de integridade, de telecomunicações, de
compliance e de tecnologia da informação;
indicar Funcionário Privilegiado, responsável pela administração de acessos aos sistemas
da BM&FBOVESPA; e
atender a outras exigências estabelecidas pela BM&FBOVESPA, que poderá estabelecer
novos critérios, com os correspondentes prazos de adaptação.
Corretora Especial
A Corretora Especial deve
ser pessoa jurídica, fazendo constar de seu contrato social ou estatuto, como objeto, a
operação, por conta própria e de terceiros, com mercadorias e ativos financeiros e
estando habilitada, na forma da regulamentação em vigor, a desenvolver tais atividades;
ser detentor de Direito de Negociação (DN) restrito da categoria Derivativos de Balcão e
atender às condições e exigências estabelecidas no Regulamento de Acesso e nas demais
normas da BM&FBOVESPA, concernentes a essa categoria de participante;
indicar, dentre seus diretores, o responsável, perante a BM&FBOVESPA, pelos atos
praticados e/ou operações realizadas ;
indicar diretor estatutário responsável pelo cumprimento da Instrução CVM No. 387, de
28 de abril de 2003;
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indicar Funcionário Privilegiado, responsável pela administração de acessos aos sistemas
da BM&FBOVESPA; e
atender a outras exigências estabelecidas pela BM&FBOVESPA, que poderá estabelecer
novos critérios, com os correspondentes prazos de adaptação.
Operador Especial
O Operador Especial deve
ser pessoa física ou firma individual;
ser detentor de Direitos de Negociação (DN) irrestrito ou das categorias restritas a
derivativos e atender às condições e exigências constantes do Regulamento de Acesso e
das demais normas da Bolsa, atinentes aos detentores de Direitos de Negociação (DN)
correspondentes a essa categoria de participante.
depositar garantias para o Fundo de Desempenho Operacional, exigidas pela
BM&FBOVESPA para esta categoria de participante;
possuir maioridade civil;
possuir comprovada idoneidade moral e financeira;
obter aprovação em exame de suficiência técnica, realizado pela BM&FBOVESPA;
possuir escritório ou residência, se pessoa física, na cidade de São Paulo; e
atender a outras exigências estabelecidas pela BM&FBOVESPA, que poderá estabelecer
novos critérios, com os correspondentes prazos de adaptação.
Operador Especial de Mercadorias Agrícolas
Recaem sobre o Operador Especial de Mercadorias Agrícolas as exigências feitas ao Operador
Especial, sendo que
os Direitos de Negociação detidos devem ser de categorias restritas aos derivativos
agropecuários; e
não é requerido depósito de garantias para o Fundo de Desempenho Operacional.
Intermediário por Conta
O Intermediário por Conta deve
ser autorizado, nos termos da legislação / regulamentação em vigor, a intermediar
operações em nome de terceiros - Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (CTVM),
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM) ou Banco de Investimentos;
obter autorização da BM&FBOVESPA para efetuar o cadastramento de contas Por
Conta e Ordem de Terceiros;
estabelecer vínculo contratual com uma Corretora de Mercadorias; e
atender a outras exigências estabelecidas ou que venham a ser estabelecidas pela
BM&FBOVESPA.
Comitente
O Comitente deve
preencher e assinar a Ficha Cadastral, fornecendo os correspondentes documentos de
suporte, em atendimento ao disposto na regulamentação em vigor; o cadastro do
investidor deve ser mantido em arquivo pelo Negociador a ele vinculado, que por sua
vez efetua, nos sistemas da BM&FBOVESPA, cadastro do investidor.
firmar Contrato de Intermediação com o Negociador ou Intermediário por Conta
responsável por suas ordens, nos termos da legislação em vigor;
manter-se em conformidade com as normas emitidas pela CVM; e
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atender a outras exigências estabelecidas pela BM&FBOVESPA, que poderá estabelecer
novos critérios, com os correspondentes prazos de adaptação.
Comitentes que sejam investidores não-residentes, nos termos da Resolução 2.687, do CMN, estão
sujeitos a procedimentos específicos de cadastramento e habilitação junto à BM&FBOVESPA. Tais
investidores, pessoa jurídica ou física, devem firmar, respectivamente, Termo de Adesão Não
Residente-Jurídica e Termo de Adesão Não Residente-Pessoa Física.
Estabelecimento Depositário
O Estabelecimento Depositário deve
ser entidade de comprovada experiência e qualificação técnico-operacional;
possuir comprovada idoneidade financeira;
possuir comprovada capacidade de armazenagem em condições técnicas adequadas, bem
como equipamentos e maquinários específicos para o produto que se disponha a
armazenar;
comprovar garantia adicional na forma de seguro;
situar-se em local estratégico em relação às regiões produtoras, consumidoras e de
exportação;
o se Armazém Geral
estar devidamente matriculado na Junta Comercial do Estado como empresa de
armazéns gerais; e
indicar a pessoa física que responde como fiel depositário.
atender às normas da BM&FBOVESPA para credenciamento;
o se armazém de café, indicar o Funcionário Privilegiado, responsável pela
administração de acessos aos sistemas da BM&FBOVESPA; e
atender outras exigências estabelecidas pela BM&FBOVESPA, que poderá estabelecer
novos critérios, com os correspondentes prazos de adaptação.
Supervisora de Qualidade de Produtos Agrícolas
A Supervisora de Qualidade de Produtos Agrícolas deve
ser empresa de comprovada qualificação técnico-operacional na área de análises de
produtos agrícolas e assemelhados;
possuir comprovada idoneidade financeira;
possuir estrutura técnica adequada;
atender às normas da BM&FBOVESPA para credenciamento; e
atender outras exigências estabelecidas pela BM&FBOVESPA, que poderá estabelecer
novos critérios, com os correspondentes prazos de adaptação.
Banco Custodiante de Ouro
O Banco Custodiante de Ouro deve
possuir estrutura física adequada à custódia de metais;
possuir balança de alta precisão;
possuir sistemas de segurança;
contratar seguro geral para o metal custodiado;
firmar Termo de Adesão às normas de credenciamento; e
atender outras exigências estabelecidas pela BM&FBOVESPA, que poderá estabelecer
novos critérios, com os correspondentes prazos de adaptação.
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Fundidor de Ouro e Fornecedor de Ouro
O Fundidor de Ouro e o Fornecedor de Ouro devem
ser empresa com patrimônio líquido adequado ao valor mínimo estabelecido pela
BM&FBOVESPA (equivalente a 50 quilos de ouro);
depositar garantia não operacional (em valor equivalente a 50 quilos de ouro, reduzida
anualmente em 10 quilos, até atingir o nível de 10 quilos);
comprovar capacidade técnica, por meio da apresentação de laudo de teor de pureza,
emitido por órgão independente (IPT ou CMB), com base em vistoria técnica, cujo custo
caberá ao fundidor / fornecedor interessado, acompanhada por um representante da
BM&FBOVESPA; e
atender outras exigências estabelecidas pela BM&FBOVESPA, que poderá estabelecer
novos critérios, com os correspondentes prazos de adaptação.
8. Vínculos entre Participantes
Para o exercício de suas atividades junto à BM&FBOVESPA, os participantes devem estabelecer as
vinculações descritas a seguir.
8.1. Vínculo entre Membro de Compensação e Liquidante
O Membro de Compensação não titular de Conta Reservas Bancárias ou Conta de Liquidação deve
contratar um Liquidante, denominado principal, para executar a movimentação de recursos entre ele
e a Câmara, via STR. A Câmara pode indicar, com base em critérios prudenciais, um Liquidante
secundário, com o qual o Membro de Compensação também deve manter vínculo.
O vínculo é estabelecido mediante assinatura do Instrumento de Nomeação de Liquidante, pelo
Membro de Compensação e pelo Liquidante. Esse documento segue padrão definido pela
BM&FBOVESPA e pode incluir cláusulas que os contratantes definam, de comum acordo e
segundo critérios próprios, como imposição de limites e penalidades, dentre outras. Sem prejuízo da
possibilidade de estabelecerem critérios próprios, em nenhuma hipótese tais critérios podem alterar
as responsabilidades assumidas perante a Câmara, nos termos do seu regulamento.
Alterações de vinculação entre Membro de Compensação e Liquidante, de qualquer natureza,
devem ser comunicadas à BM&FBOVESPA com antecedência mínima de 5 dias úteis.
8.2. Vínculo entre PLD / PLE e Corretora de Mercadorias
O PLD/PLE ou, conforme o caso, aquele que opera sob sua responsabilidade, deve manter contrato
de intermediação com um Negociador de sua escolha, para execução de suas ordens.
Adicionalmente, deve ser estabelecido entre Negociador e PLD / PLE o vínculo denominado
vínculo para indicação de PLD / PLE, por meio do qual se torna automático o repasse, para o PLD /
PLE, dos correspondentes negócios executados pelo Negociador. O vínculo para indicação de PLD
/ PLE fica estabelecido mediante solicitação do PLD / PLE à BM&FBOVESPA, de vinculação, nos
sistemas da BM&FBOVESPA, de sua conta no Negociador, à conta do PLD / PLE no sistema de
cadastro da BM&FBOVESPA.
8.3. Vínculo entre Negociador e Membro de Compensação
O Negociador que não atua como Membro de Compensação deve firmar contrato com pelo menos
um Membro de Compensação, contratando seus serviços de compensação e liquidação.
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O vínculo é estabelecido no momento em que o Negociador, exceto se Corretora Especial, e o
Membro de Compensação firmam o Contrato de Registro de Operações de Pregão Eletrônico. O
vínculo entre a Corretora Especial e o Membro de Compensação é estabelecido com a assinatura do
Contrato de Registro de Operações no Mercado de Balcão. Tais contratos seguem padrão definido
pela BM&FBOVESPA, e podem incluir cláusulas adicionais definidas pelos contratantes, de
comum acordo e segundo critérios próprios, tais como a imposição de limites operacionais e
penalidades, dentre outras. Sem prejuízo da possibilidade de estabelecerem critérios próprios, em
nenhuma hipótese tais critérios podem alterar as responsabilidades assumidas perante a Câmara, nos
termos de seu regulamento.
Nos termos do Regulamento da Câmara, estabelecido tal vínculo, o Negociador torna-se cliente
usuário dos serviços de compensação e liquidação prestados pelo Membro de Compensação, por
intermédio do qual efetua pagamentos e recebe valores originados das transações cursadas nos
mercados BM&FBOVESPA e perante o qual assume deveres e obrigações.
Alterações de vinculação entre Negociador e Membro de Compensação, de qualquer natureza,
devem ser comunicadas à BM&FBOVESPA com antecedência mínima de 5 dias úteis.
8.4. [RESERVADO]
8.5. Vínculo entre Comitente e Negociador
O Comitente deve manter vínculo contratual com o Negociador por ele escolhido para execução de
suas ordens de negócio, por meio de assinatura de Contrato de Intermediação de Operações nos
mercados administrados pela BM&FBOVESPA, que, dentre outras condições define
que o Negociador deve manter registro de conta-corrente em nome do Comitente, para
lançamento de créditos e débitos relativos a resultados de liquidação de operações,
ajustes diários, margem de garantia em dinheiro e despesas decorrentes da execução de
operações, dentre outros;
as medidas do Negociador previstas para administração de riscos, assim como para os
casos de falta de pagamento do Comitente ou de constatação de incapacidade financeira
do mesmo, como o requerimento, à BM&FBOVESPA, de execução das garantias
existentes em nome do cliente; e
que o Comitente conhece e aceita as normas legais e regulamentares da
BM&FBOVESPA e das autoridades reguladoras competentes, bem como as obrigações
e riscos associados aos negócios realizados; e
a submissão das partes ao Juízo Arbitral da BM&FBOVESPA.
Sem prejuízo da possibilidade de estabelecerem critérios próprios, definidos em contrato, em
nenhuma hipótese esses critérios podem alterar responsabilidades ou obrigações assumidas perante
a Câmara ou definidas como mandatórias pela BM&FBOVESPA, nos termos de seus regulamentos.
Esta vinculação entre Comitente e Negociador não é requerida no caso em que o Comitente atua via
um Intermediário por Conta. Nessa situação
i.
o Intermediário por Conta deve manter vínculo com o Negociador que executa as ordens por
ele emitidas em nome do Comitente; e
ii.
o Comitente deve manter vínculo com o Intermediário por Conta que opera por sua conta.
Tal vínculo deve obedecer ao estabelecido na regulamentação em vigor e às disposições acima
referidas para a relação entre Comitente e Negociador.
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8.6. Vínculo entre Intermediário por Conta e Negociador
O Intermediário por Conta deve manter vínculo contratual com o Negociador por ele escolhido para
execução de suas ordens de negócio, emitidas por conta de terceiros, por meio de assinatura de
Contrato de Intermediação de Operações nos mercados administrados pela BM&FBOVESPA.
8.7. Vínculo de Repasse entre Negociadores
Os Negociadores que acordarem efetuar repasse de negócios devem estabelecer vínculo de repasse,
firmando entre si contrato específico - Contrato de Repasse de Operações - e providenciando o
cadastramento do vínculo junto à BM&FBOVESPA, no sistema apropriado.
O vínculo cadastrado é representado por um código de vínculo, utilizado, pelo Negociador
executante do negócio, para identificar o Negociador que o receberá, via repasse. Não há restrição
para a quantidade de vínculos entre dois Negociadores.
A figura a seguir ilustra as vinculações entre os participantes.
Banco
Liquidante

Banco
Liquidante

Instrumento de Nomeação de
Banco Liquidante

Instrumento de Nomeação de
Banco Liquidante

Membro de
Compensação

Membro de
Compensação

PLD / PLE

Contrato de Registro
de Operações
Acordo
Contrato de
Repasse de
Operações

Negociador

Vínculo de
indicação
para PLD / PLE

Operaciona
l

Negociador
Vínculo de
repasse

Acordo
Operaciona
l

Detentor de
PAPE
Investidor
autorizado
PLD / PLE

Contrato de
Intermediação
de Operações

Intermediário
por Conta

Negociador

Contrato de
Intermediação
de Operações

Contrato de
Intermediação
de Operações

Comitente

Comitente

Contrato de
Intermediação
de Operações

Contrato de
Intermediação
de Operações

Comitente

Figura 3 – Vínculos entre participantes
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Comitente

III. REGISTRO E ACEITAÇÃO DE OPERAÇÕES
A aceitação de uma operação pela Câmara, exceto se registrada na modalidade sem garantia,
representa a confirmação de que ela assumiu a posição de contraparte, para fins de liquidação da
referida operação, de acordo com os termos do contrato negociado e com as regras e normas da
BM&FBOVESPA.
Para uma operação realizada no Mercado de Balcão, na modalidade sem garantia, ou no NMB, a
aceitação trata-se meramente de confirmação de registro, que não envolve responsabilidades ou
obrigações para a Câmara.
Observadas as características operacionais de cada ambiente de negociação, Mercado de Balcão e o
NMB - são aceitas as operações realizadas em conformidade com as práticas, as regras e os limites
de negociação e de registro estabelecidos pela BM&FBOVESPA.
Se realizado em qualquer sistema eletrônico da BM&FBOVESPA, o negócio é
considerado aceito no momento da combinação, executada pelo sistema de negociação,
das ofertas de compra e de venda que originam a operação.
Se realizada no Mercado de Balcão, na modalidade com garantia, a operação, cujo
registro tenha sido autorizado pela Câmara, conforme os critérios por ela definidos, é
aceita após o depósito das correspondentes margens de garantia requeridas das partes do
contrato.
Se realizada no Mercado de Balcão, na modalidade sem garantia, ou no NMB, o registro
da operação á acatado pelo sistema se estiver em conformidade com os limites
estabelecidos pela BM&FBOVESPA.
A BM&FBOVESPA pode determinar o cancelamento de uma operação já aceita, caso se verifique
qualquer infração dos dispositivos deste Manual, do Regulamento da Câmara, do Regulamento de
Acesso, de outros regulamentos da BM&FBOVESPA ou das normas legais e regulamentares em
vigor. Pode ainda estabelecer procedimentos especiais para quaisquer negócios realizados e/ou
registrados ou, ainda, seu encerramento, total ou parcial.
1. Registro e Aceitação de Operações – Mercados de Bolsa e de Balcão
1.1. Estrutura de Contas
Desconsiderando por ora as modalidades operacionais envolvendo os participantes das categorias
de Intermediário por Conta, PLD e PLE, a estrutura de contas associada a uma operação registrada
nos sistemas da Câmara possui 3 níveis, correspondentes às categorias de Comitente, Negociador e
Membro de Compensação.

Conta de Membro
de Compensação

Conta de
Negociador

Operação registrada
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Conta de
Comitente

Quando o Negociador é um Operador Especial ou Operador Especial de Mercadorias Agrícolas, aos
quais é facultado manter posição em aberto apenas para carteira própria, a estrutura de contas de
suas operações não inclui a conta de Comitente.
Conta de Membro
de Compensação

Conta de
Negociador
Operador Especial

A estrutura de contas associada à operação realizada na modalidade por conta, ou seja, ordenada a
um Negociador por um Intermediário por Conta atuando por conta de outro investidor, possui 4
níveis, conforme representado na figura seguinte.
O Comitente da operação, aquele por conta do qual opera o Intermediário por Conta, é o titular de
uma sub-conta da conta do Intermediário por Conta, que recebe a identificação de conta por conta.
Conta de Membro
de Compensação

Conta de
Negociador
Corretora de Mercadorias
Corretora Especial
Detentor de PAPE

Conta de
Intermediário
Por Conta
Intermediário, cliente
do Negociador

Conta de Comitente
sub-conta da conta do
Intermediário por Conta
Cliente do Intermediário

O Comitente desta operação não mantém vínculo contratual de intermediação com o Negociador
executante da respectiva ordem, que por sua vez não tem acesso às informações que permitem a sua
identificação. A Câmara, no entanto, possui a identificação do Comitente em seus sistemas.
A estrutura de conta para operação cursada na modalidade definida para o participante da categoria
de PLD ou de PLE assume a configuração a seguir, sendo que o Comitente da operação deve
pertencer às categorias autorizadas a realizar operações através de PLD ou PLE, respectivamente,
segundo as normas em vigor.
Conta de Membro
de Compensação

Conta de
PLD/PLE

Conta de
Comitente
Investidor autorizado a
liquidar operações sob
a estrutura de PLD / PLE

Nesta modalidade operacional, a função do Negociador contratado pelo PLD / PLE é apenas
executar as ordens transmitidas pelo PLD / PLE, com posterior indicação das operações para a
estrutura de contas do próprio PLD / PLE.
1.2. [RESERVADO]
1.3.
Registro e Aceitação de Operações Realizadas no Sistema Eletrônico da
BM&FBOVESPA
O negócio realizado em qualquer sistema eletrônico é aceito pela Câmara no momento da
combinação, executada pelo sistema eletrônico de negociação, das ofertas de compra e de venda

Página 33

que o originam, sendo no mesmo momento e automaticamente efetuado o registro no sistema de
registro da Câmara.
1.4. Registro e Aceitação de Operações Realizadas em Mercado de Balcão
As negociações do Mercado de Balcão ocorrem diretamente entre os Comitentes, não havendo
colocação de ofertas de compra e venda em sistema de negociação. Após a negociação, o registro da
operação, no sistema de registro disponibilizado pela Câmara para tal fim, é efetuado pelos
Negociadores vinculados às contrapartes do negócio. No caso de operação associada a PLD / PLE,
o registro deve ser efetuado pelo Negociador, utilizando o código de vínculo para indicação do PLD
/ PLE, para que a operação seja automaticamente transferida para sua conta.
O registro da operação é acatado no sistema de registro após a verificação, independentemente da
modalidade de garantia, da adequação das características da operação a limites e condições
estabelecidos pela Câmara - relativos a preços, taxas, prazos, valor nocional, entre outros –
conforme as especificações contratuais e os normativos da BM&FBOVESPA, ou mediante a
apresentação das justificativas cabíveis.
São admitidas para as operações do mercado de balcão três modalidades de garantia
garantia total;
garantia parcial (disponível apenas para contratos de swap); e
sem garantia.
As partes contratantes da operação definem, de comum acordo, a modalidade de garantia sob a qual
ela será registrada. Na operação com garantia total da Câmara, as duas partes estão garantidas, ou
seja, a Câmara assume a posição de contraparte de ambas as partes; na modalidade de garantia
parcial, a Câmara é contraparte de apenas uma delas; na modalidade sem garantia a Câmara não
assume a posição de contraparte de nenhuma das partes da operação.
A operação na modalidade com garantia da Câmara, total ou parcial, cujo registro tenha sido
acatado no sistema, é considerada aceita pela Câmara somente após a verificação do atendimento da
margem de garantia requerida das partes. No caso de operação com garantia total, as duas partes
estão sujeitas a requerimento de margem, enquanto no caso de operação com garantia parcial,
somente a parte que não requereu garantia da Câmara está sujeita a requerimento de margem.
As seções a seguir descrevem os procedimentos que resultam em alteração de características do
registro de uma operação nos sistemas de registro destinados aos mercados de Bolsa e de Balcão da
BM&FBOVESPA. Tais registros podem sofrer alterações em função dos procedimentos de
especificação de Comitente, inclusão e cancelamento de especificação de Comitente, indicação de
PLD / PLE, desdobro de negócio, repasse de negócio, transferência e cessão de operações e os
previstos para os casos de cisão, fusão ou incorporação de participantes.
1.5. Especificação de Comitente
A especificação de Comitente é o procedimento de identificação, junto à Câmara, do Comitente
detentor final da operação realizada em pregão.
A especificação de Comitente é um procedimento incumbido aos participantes da categoria de
Negociadores. A especificação de Comitente é feita em sistema apropriado para tal fim.
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É vedada a especificação das duas partes de um negócio direto2 para o mesmo Comitente. Da
mesma forma, os sistemas da BM&FBOVESPA bloqueiam a especificação de negócios realizados
por Negociadores distintos, cujos Comitentes sejam os mesmos.
Conforme mencionado na seção sobre vínculos entre participantes, a Câmara exige do Negociador a
manutenção de vínculo com pelo menos um Membro de Compensação. Caso seja estabelecido
vínculo com mais de um Membro de Compensação, um deles é nomeado principal e os demais,
secundários. Não havendo indicação de um Membro de Compensação secundário, o negócio é
automaticamente associado, pelos sistemas da BM&FBOVESPA, ao Membro de Compensação
principal indicado pelo Negociador que o executou. Cabe ao Negociador proceder à especificação
do Membro de Compensação, no momento da especificação de Comitente.
Em caso de ausência, insuficiência ou incorreção de dados na especificação de um Comitente,
atribui-se o negócio ao Negociador responsável por sua realização, sendo registrado na conta
999999, denominada conta erro, do Negociador responsável.
Os valores financeiros oriundos dos negócios assim registrados são compensados regularmente, por
meio do Membro de Compensação correspondente, como os de um Comitente comum, incluídos os
custos operacionais. A operação registrada em conta erro é submetida à análise e acompanhamento
pela Câmara, devendo o Negociador providenciar para que o saldo desta conta seja “zerado” em
D+1, por meio de realização de operação de natureza oposta à da operação original, o que não o
desobriga de atender ao requerimento de margem de garantia, na forma e nos prazos fixados pela
Câmara. Sem prejuízo deste “zeramento”, a BM&FBOVESPA mantém controles sobre os
resultados e movimentações da conta erro.
Prazos para Especificação
A BM&FBOVESPA estabelece prazos e condições para a especificação e pode, a seu critério,
alterar os horários, bem como determinar a antecipação ou exigir a especificação imediata. A
especificação de um negócio deve ser efetuada na data da realização do negócio (D+0),
independentemente da sessão de negociação.
As especificações de negócios decorrentes de ordens emitidas por PLD, PLE, investidor
institucional, investidor não-residente 2.689, pessoa jurídica financeira e administrador / gestor de
carteiras ou fundos de investimento, devem ser efetuadas até 19h30 da data de sua realização.
A tabela a seguir apresenta a grade de horários para execução dos procedimentos de especificação,
válida para os negócios que não aqueles mencionados no parágrafo anterior.
HORÁRIO DE REGISTRO
HORÁRIO LIMITE PARA ESPECIFICAÇÃO
DO NEGÓCIO
Até 11:30:59
De
a 13:00:59
11:31:00

2

12:30:00
14:00:00

Negócio direto é a operação, realizada em pregão, na qual o Negociador atua como representante ao mesmo tempo,

do comprador e do vendedor, sendo estes Comitentes distintos, ambos seus clientes.
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de
a 15:30:59
13:01:00

16:30:00

de
a 17:00:59
15:31:00

18:00:00
Se
especificação
de
Comitente
investidor não-residente 2.687.
Se especificação de Comitente, que não
o investidor não-residente 2.687, com
contratos de liquidação por entrega em
período de alocação do Aviso de
Entrega.
Se especificação de Comitente, que não
o investidor não-residente 2.687, com
demais contratos.

17:30:00

após 17:01:00

18:00:00

19:30:00
Tabela 1 – Grade de Horários para Especificação

Cancelamento de Especificação
O cancelamento de especificação de um negócio o torna não-especificado, ou seja, seu Comitente é
indeterminado e o Membro de Compensação responsável pelo negócio é o Membro de
Compensação principal do Negociador, do PLE ou o PLD, conforme o caso.
Para os casos de atribuição indevida de um negócio a determinado Comitente e/ou Membro de
Compensação, deve-se proceder ao cancelamento da especificação incorreta e à inclusão de nova
especificação. Este procedimento tem o efeito de uma alteração de especificação e é comumente
denominado reespecificação.
O cancelamento de especificação e a inclusão de especificação substituta devem ser executados
pelo Negociador ou PLD / PLE responsável pelo negócio, no mesmo dia da realização do negócio
(D+0), nos respectivos horários previstos, mediante solicitação à Câmara, apresentando-lhe as
justificativas cabíveis, autorização da Gerência de Administração de Risco de Mercado e, se
excedido o prazo de especificação, da Gerência de Liquidação.
Somente em determinados casos de erro operacional na especificação, devidamente documentado e
comprovado, pode a Câmara autorizar a correção em data igual ou posterior a D+1, a exclusivo
critério da BM&FBOVESPA. Tal correção ocorre por meio de transferência da posição gerada
incorretamente para o devido Comitente.
Operacionalmente, efetua-se especificação e cancelamento de especificação por meio do sistema
BM&FBOVESPA Serviços, através de digitação diretamente no sistema. A especificação pode
também ser feita via carga de arquivo em formato texto ou envio de mensagem em formato xml.
1.6. Repasse de Operação
Constitui repasse de operação o procedimento de transferência da operação, no mesmo dia de sua
realização, entre um Negociador-origem e um Negociador-destino, desde que o vínculo de repasse
entre eles esteja devidamente estabelecido.
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Denomina-se Negociador-origem o Negociador que executa o negócio, no recinto ou nos sistemas
de negociação da BM&FBOVESPA, por conta e ordem de Comitente ou de outro Negociador.
O Negociador-destino é o Negociador que recebe, via o repasse, a operação realizada pelo
Negociador-origem.
O repasse é promovido pelo Negociador-origem e compete ao Negociador-destino confirmá-lo ou
rejeitá-lo, no prazo e nas condições estabelecidas pela BM&FBOVESPA.
Eventuais restrições de repasse, definidas por meio de limites operacionais estabelecidos entre os
Negociadores-origem e destino são por eles monitoradas e administradas, não cabendo à
BM&FBOVESPA ou à Câmara controlar ou acompanhar a adequação dos negócios repassados a
tais restrições.
O repasse de uma operação pode ocorrer
a pedido do Negociador-destino, que emite ordem de negócio diretamente ao
Negociador-origem, sendo esta modalidade denominada brokerage; ou
por ordem do Comitente - cliente do Negociador-origem e do Negociador-destino - que
emite ordem de negócio diretamente ao Negociador-origem, para posterior repasse ao
Negociador-destino.
Na brokerage, o Negociador-destino passa para o Negociador-origem a ordem recebida de seu
cliente, para cumprimento e subseqüente devolução das operações. Para esta situação, o vínculo
contratual entre os Negociadores-origem e destino incumbe o Negociador-destino de manter seu
cliente informado de que suas ordens podem ser cumpridas por outro Negociador, com o qual ele
não necessariamente mantém contrato de intermediação.
Ordenado o repasse de um negócio o Negociador-origem torna-se responsável:
pelo registro da ordem do Negociador-destino, se na situação (i), ou do cliente, se na
situação (ii), indicando destinar-se a repasse da operação correspondente. Cumpre
destacar que, na situação (ii), o cliente deve estar regularmente cadastrado como tal no
Negociador-origem, mantendo com ele o correspondente contrato de intermediação e
atendendo a todas as disposições da regulamentação em vigor;
pela execução da ordem;
pelo registro da operação realizada;
pelo repasse da operação realizada nos prazos estabelecidos pela BM&FBOVESPA; e
pela liquidação da operação e pelo depósito de margem de garantia requerida, caso o
repasse seja rejeitado.
E o Negociador-destino torna-se responsável
na situação (i), pelo registro da ordem do cliente (que, exclusivamente neste caso, não
mantém nenhum vínculo, direto ou indireto, com o Negociador-origem), indicando estar
associada a repasse da operação correspondente;
pela especificação de Comitente e Membro de Compensação, nos prazos e condições
estabelecidos pela BM&FBOVESPA, se efetuado o repasse;
pela liquidação da operação e pelo depósito de margem de garantia requerida, se
efetuado e não rejeitado o repasse; e
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pela custódia e utilização de quaisquer ativos e valores, se confirmado e efetuado o
repasse.
O repasse de negócio ocorre de acordo com o seguinte procedimento operacional:
A BM&FBOVESPA determina prazo específico, a contar do instante do registro da operação, para
o Negociador-origem indicar a intenção de repasse e o código de vínculo para o Negociador-destino
na tela do sistema eletrônico de negociação; ou
por meio Rede de Serviços BM&FBOVESPA.
Não tendo sido executadas as indicações conforme supra mencionado, o repasse pode ser realizado
somente se autorizado pela BM&FBOVESPA, mediante solicitação formal das partes e
apresentação das justificativas cabíveis.
A efetivação do repasse está condicionada à existência do vínculo de repasse entre os
Negociadores-origem e destino.
Caso não exista o vínculo de repasse, o negócio é registrado para o Negociador-origem e o repasse
não é efetivado.
Caso exista o vínculo, efetua-se o repasse, devendo o Negociador-destino confirmá-lo ou rejeitá-lo,
por meio da Rede de Serviços BM&FBOVESPA, no prazo estabelecido pela Bolsa e de acordo com
as condições por ela definidas; não o fazendo até o término do referido prazo, considera-se
confirmado o repasse e o sistema atribui a operação ao Negociador-destino;
Os Negociadores devem manter controles adequados dos negócios por eles ou a eles repassados que
lhe permitam monitorar o processo de aceitação / recusa.
O negócio não rejeitado no prazo estabelecido é considerado confirmado.
O procedimento de repasse deve atender ainda às seguintes disposições:
É responsabilidade do Negociador-origem observar os prazos definidos para a execução
de repasse;
É responsabilidade do Negociador-destino observar os prazos definidos para
confirmação / rejeição de repasse;
É vedada a realização de repasse de negócios
o realizados em Mercado de Balcão;
o provenientes de qualquer outro repasse (o que caracteriza um “repasse de repasse”);
e
o que têm como Negociador-destino um participante da categoria Operador Especial.
É vedado o cancelamento do repasse de operação já especificada pelo Negociadordestino; e
Havendo necessidade de repasse de uma fração de um negócio, deve-se providenciar
previamente o desdobro unilateral do referido negócio, conforme os procedimentos
estabelecidos pela BM&FBOVESPA (item 1.8 a seguir) para então se executar o repasse
da fração desejada.

Página 38

1.7. Indicação de Operação para PLD ou para PLE
O procedimento denominado indicação para PLD / PLE equivale a um repasse automático, para o
PLD / PLE, do negócio por ele ordenado ao Negociador e por este executado e registrado, desde
que o vínculo para indicação de PLD / PLE entre eles esteja devidamente estabelecido.
A indicação de negócios para PLD / PLE ocorre conforme o procedimento a seguir:
O Negociador que executa o negócio originado de ordem emitida pelo PLD / PLE informa o código
de vínculo para indicação do PLD / PLE, sendo a operação a este transferida automaticamente pelos
sistemas da BM&FBOVESPA. Tal indicação deve ser registrada na tela do sistema eletrônico de
negociação ou via Rede de Serviços BM&FBOVESPA, no prazo estabelecido pela
BM&FBOVESPA, no caso em que o PLD / PLE transmite a ordem para a mesa do Negociador,
para execução em sistema eletrônico.
A efetivação da indicação para PLD / PLE é condicionada à existência do vínculo de indicação para
PLD / PLE entre o Negociador e o PLD / PLE.
Caso o vínculo não exista, o negócio é registrado para o Negociador, não sendo atribuído ao PLD /
PLE.
Caso o vínculo exista, o negócio é atribuído ao PLD / PLE.
Cada negócio atribuído ao PLD / PLE deve ser por ele confirmado ou rejeitado, via Rede de
Serviços BM&FBOVESPA e, em se tratando de negócio registrado em mercado de bolsa, no prazo
estabelecido pela BM&FBOVESPA. Não há prazo para rejeição de negócios registrados no
Mercado de Balcão.
O negócio rejeitado pelo PLD / PLE retorna ao Negociador que o registrou, cabendo-lhe, bem como
ao correspondente Membro de Compensação, a responsabilidade pela liquidação de tal negócio.
O negócio indicado e não rejeitado no prazo estabelecido é considerado confirmado pelo PLD /
PLE.
O negócio indicado para PLD / PLE e confirmado deve ser especificado, sendo tal especificação de
responsabilidade do PLD / PLE, de acordo com a modalidade de especificação, definida quando do
cadastramento do vínculo para indicação de PLD / PLE, para a conta à qual o negócio é atribuído, a
saber:
especificação automática para a conta vinculada e sem possibilidade de alteração;
especificação automática para a conta vinculada e com possibilidade de alteração; e
especificação não automática, devendo a operação ser reespecificada a posteriori para as
contas de comitente.
1.8. Desdobro Unilateral de Negócios
O desdobro unilateral de negócios é o procedimento por meio do qual um negócio é dividido em
negócios com as mesmas características do negócio original, à exceção das quantidades, que são
inferiores à quantidade do negócio original e cujo somatório resulta na quantidade do negócio
original.
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A utilização do procedimento de desdobro restringe-se aos casos de necessidade de repasse ou
indicação para PLD / PLE envolvendo uma fração do negócio original, cabendo a execução do
desdobro ao Negociador responsável pelo repasse ou pela indicação para PLD / PLE, sem
envolvimento da BM&FBOVESPA, tampouco da contraparte do negócio. As seguintes regras
aplicam-se ao procedimento de desdobro:
apenas os negócios não-especificados são passíveis de desdobro;
é obrigatório o repasse ou a indicação para PLD / PLE de, no mínimo, um dos negócios
oriundos do desdobro;
atribui-se aos negócios derivados do desdobro o mesmo horário de registro do negócio
original, de modo que permanecem inalterados os prazos relativos aos procedimentos de
repasse, indicação para PLD / PLE e especificação a eles aplicáveis;
o desdobro de um negócio deve ser efetuado no prazo máximo estabelecido pela
BM&FBOVESPA a contar do horário do registro da operação e nas condições
estabelecidas pela BM&FBOVESPA; excedido este prazo, a realização de um desdobro
ocorre mediante autorização da Bolsa; e
é vedada a realização de desdobro de negócios:
recebidos em repasse;
registrados por Operadores Especiais ou Operadores Especiais de Mercadorias
Agrícolas;
gerados por exercício de opção;
gerados em função de compras para bloqueio de exercício de opção;
com operações estruturadas;
realizados em (D-1), na sessão de negociação after-hours; e
oriundos de desdobros de quaisquer outros negócios (o que caracteriza “desdobro
de desdobro”).
1.9. Indicação de Conta Máster
A conta máster é um agrupamento de contas de Comitentes que possuem vínculo específico entre si
como, por exemplo, contas de fundos de investimento sob gestão da mesma instituição ou, ainda,
contas de empresas pertencentes ao mesmo conglomerado econômico.
A indicação de negócios para uma conta máster permite identificar o grupo de Comitentes
responsáveis por eles, isolando-os dos demais negócios executados pelo Negociador.
O cadastramento de uma conta máster ocorre mediante solicitação do Negociador, à Central de
Cadastro de Participantes da BM&FBOVESPA, que o efetua após aprovação da solicitação pela
Câmara. No cadastramento faz-se a vinculação entre a conta máster e os Comitentes a serem
agrupados sob tal conta, assumindo o Negociador, responsabilidade integral pelas informações
prestadas, bem como pela atualização permanente e imediata delas, sempre que necessário.
Devem cadastrar conta(s) máster(es) os Negociadores que possuem clientes fundo de investimento,
carteira administrada ou investidor não-residente com gestão terceirizada.
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Um negócio atribuído a uma conta máster é um negócio ainda não-especificado, devendo ser
especificado para um ou mais Comitentes devidamente vinculados a ela.
A conta máster não admite posição em aberto no encerramento do dia, de modo que todo negócio
indicado para uma conta máster é, obrigatoriamente, especificado para um Comitente. O negócio
indicado para a conta máster e não-especificado no devido prazo é registrado na conta erro do
participante responsável por ele.
Em caso de erro operacional envolvendo a indicação para conta máster, o cancelamento da
indicação deve ser solicitado à Câmara, mediante envio de carta que contenha as justificativas
cabíveis. Também sob solicitação e aprovação da Câmara procede-se à alteração ou ao
cancelamento de especificação de negócios indicados para conta máster.
A BM&FBOVESPA estabelece prazos para a execução de indicação de negócio para conta máster,
bem como para a especificação de operação indicada para conta máster. Decorridos os prazos
previstos, a indicação e/ou a especificação podem ser efetuadas mediante autorização da Câmara,
solicitada pelo Negociador responsável. A BM&FBOVESPA pode, a qualquer momento e a seu
critério, antecipar a indicação para a conta máster, bem como a especificação do negócio indicado.
1.10. Outros Procedimentos Relacionados ao Registro de Operações
1.10.1. Transferência de Posições
Transferência de posição é o procedimento por meio do qual se transferem os direitos e as
obrigações a ela relacionados a outro Comitente e/ou Intermediário por Conta, se houver, e/ou
Negociador e/ou Membro de Compensação.
Transferências de posição envolvendo alteração do participante Comitente são admitidas em casos
de cisão, fusão, extinção ou incorporação, e, a critério da BM&FBOVESPA, em caso de
necessidade de correção de registro indevido, decorrente de especificação incorreta.
Transferência de posição, sem alteração de titularidade, é o procedimento por meio do qual a
posição, de titularidade de um mesmo Comitente, sob um mesmo Intermediário por Conta, se
houver, é transferida de um Negociador para outros Negociadores ou de um Negociador para um
PLD ou PLE, e vice-versa, mantendo-se o Comitente.
São denominados Destinatário da transferência os Negociadores ou PLD / PLE recebedores das
posições transferidas, e Originador o Negociador ou PLD / PLE responsável pela posição a ser
transferida, solicitante da transferência.
A pedido do Comitente ou do Intermediário por Conta das posições objeto de transferência, os
Destinatários, o Originador e os Membros de Compensação dos Destinatários providenciam a
transferência sem alteração de titularidade
diretamente, via acesso à rede de serviços, no caso de transferência de posições
assumidas em Mercado de Bolsa; e
mediante solicitação específica encaminhada à Câmara, que se encarrega do registro em
seus sistemas, no caso de transferência de posições assumidas no Mercado de Balcão.
Em qualquer caso, devem ser observadas as seguintes condições:
os dados cadastrais do Comitente ou do Intermediário por Conta devem ser idênticos aos
contidos nos registros dos Destinatários e do Originador; havendo um Intermediário por
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Conta, a sub-conta deve estar previamente identificada nos sistemas da
BM&FBOVESPA;
a efetivação da transferência está condicionada à concordância dos Membros de
Compensação dos Destinatários; os novos Membros de Compensação, ao aceitarem a
transferência, assumem todas as responsabilidades pelas posições a eles atribuídas pela
transferência, nos termos do Regulamento da Câmara e deste Manual; e
devem ser respeitados os horários estabelecidos pela Câmara para os procedimentos de
transferência, quais sejam:
em se tratando de posições de investidor residente assumidas no Mercado de Bolsa
solicitação de transferência deve ser registrada pelo Originário, até 18h00 e
o recebimento pelos Destinatários e as aprovações dos respectivos Membros de
Compensação devem ser registrados até o horário limite definido para especificação;
esta restrição implica no limite de 18h00 para a solicitação, o recebimento e a
aprovação da transferência de posições envolvendo contratos com liquidação por
entrega que estejam em período de entrega.
para transferência de posições de investidores não-residentes 2.687, deve-se respeitar o
horário limite para especificação de Comitente definido para esta categoria de
Comitente, implicando no horário limite de 17h30 para a solicitação, o recebimento e a
aprovação da transferência de posições envolvendo contratos com liquidação por entrega
que encontram-se em período de entrega; e
em se tratando de posições assumidas no Mercado de Balcão, a documentação exigida
deve ser recebida pela Câmara em tempo hábil para se proceder à análise da solicitação e
ao registro da transferência, caso autorizado, no correspondente sistema de registro até o
horário previsto para o seu encerramento.
Não havendo inconsistência ou pendência, a transferência é efetivada no processamento noturno
dos sistemas da Câmara, constando para os novos Destinatários, na abertura do dia útil seguinte, as
posições a eles transferidas. Da transferência de posições não decorre qualquer movimentação
financeira.
A Câmara monitora diariamente as transferências realizadas e fornece as correspondentes
informações aos Negociadores, PLD / PLE e Membros de Compensação envolvidos.
A movimentação de garantias deve ser providenciada mediante solicitação de transferência de
garantias à Gerência de Garantias e Custódia. A Câmara pode, a seu exclusivo critério, bloquear a
retirada de garantias e/ou exigir o depósito de margem adicional dos participantes envolvidos.
1.10.2. Cessão de Titularidade de Contrato de Swap
A cessão de titularidade de swap consiste de uma transferência de titularidade decorrente de
negociação entre as partes, em mercado.
A cessão de titularidade de operações de swap registradas na modalidade com garantia ocorre
mediante solicitação específica de transferência encaminhada à Câmara, conforme modelo por ela
definido, subscrita pelo Cedente, pelo Cessionário e pelos respectivos Intermediários por Conta,
Negociadores ou PLD / PLE e Membros de Compensação. Denomina-se Cedente o Comitente que
cede sua titularidade na operação a outro, e Cessionário o Comitente que a recebe.
A solicitação de cessão de titularidade encaminhada à Câmara deve conter
a identificação dos contratos objeto da cessão;
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os valores a serem movimentados em razão da cessão; e
declaração de aceitação expressa de todos os subscritos, dos termos e condições
impostos pela BM&FBOVESPA para efetivação da cessão, bem como das regras
aplicáveis aos contratos.
A documentação exigida deve ser recebida pela Câmara até 12h00 do dia da solicitação de cessão
de titularidade, ou em outro horário, a seu critério.
Para a cessão de titularidade de operações de swap registradas na modalidade sem garantia, é
necessário, além da tomadas das providências acima referidas, se aplicáveis, a expressa anuência,
na solicitação de transferência encaminhada à Câmara, da contraparte que contratou originariamente
com o Cedente. O mesmo vale para a cessão de titularidade de operações registradas na modalidade
com garantia parcial, sendo requerida a expressa anuência da contraparte que contratou
originariamente com o Cedente, caso ela figure como a parte não garantida.
Após analisar a solicitação de transferência, através da verificação
da adequação da operação aos diversos limites, inclusive de preços, estabelecidos
conforme critérios definidos para aceitação de registro de operações no Mercado de
Balcão; e
da suficiência de garantias depositadas do Cedente e do Cessionário; e
de outras condições que a Câmara julgar necessárias,
a Câmara delibera sobre sua aceitação, sobre a necessidade de bloqueio de garantias e/ou
exigência de depósito de margem adicional dos participantes envolvidos e sobre outras
providências que, a seu critério, julgar necessárias.
Efetivados os depósitos de garantias devidos pelas partes e atendidas outras providências que a
Câmara tenha estabelecido, a cessão é aprovada e a Câmara providencia o registro da transferência
de titularidade no correspondente sistema de registro, até o horário previsto para o seu
encerramento. As posições objeto da cessão constam, para o Cessionário, da posição de abertura do
dia útil seguinte ao dia do registro da cessão.
Os custos operacionais, incidentes apenas sobre cessão de titularidade de posição, são os mesmos
custos operacionais do registro inicial de operações vigentes. No caso de cessão de posições
registradas na modalidade com garantia, os valores devidos em razão da cessão são movimentados
por meio do serviço de liquidação da Câmara, no dia útil seguinte à data de transferência. Caso
contrário, os valores serão movimentados diretamente entre partes envolvidas.
1.10.3. Procedimentos em Eventos de Cisão, Extinção, Incorporação ou Fusão de
Participantes
As posições em aberto sob responsabilidade de participantes envolvidos em processo de cisão,
extinção, incorporação ou fusão devem ser transferidas.
Caso o participante envolvido no evento seja um Intermediário por Conta ou Comitente, o
Negociador ou o PLD responsável pelas posições a serem transferidas deve manifestar-se sobre o
evento, solicitando à Câmara, via correspondência, a transferência de posições. Caso o participante
envolvido no evento seja um Membro de Compensação, Negociador ou PLD/PLE, o próprio faz a
solicitação de transferência à Câmara.
Após o recebimento e a análise da documentação requerida, a Câmara verifica a suficiência de
garantias depositadas, podendo exigir depósito de margem adicional, a seu critério, bem como
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outras providências que julgar necessárias. Não havendo pendências, procede à transferência de
posições e/ou titularidade, conforme o caso.
2. Registro e Aceitação de Operações - Mercado de Derivativos Não-Padronizados
Tal qual ocorre no Mercado de Balcão, os negócios do NMB são realizados diretamente entre as
contrapartes. Após a negociação, a operação é registrada em sistema específico para este mercado Sistema do NMB - via mensageria, carga de arquivo ou preenchimento diretamente na tela do
sistema, pelos participantes incumbidos de efetuar registro – PMBs, Intermediários e Agentes
Preferenciais.
A operação deve estar coberta por Acordo Bilateral3 e ser registrada em um dos módulos do
sistema, conforme as características e modalidades operacionais adotadas, de acordo com os
procedimentos específicos do respectivo módulo.
O registro da operação é acatado pelo sistema após a verificação da adequação das características da
operação a limites e condições estabelecidos pela Câmara. Além destas restrições, um registro pode
ser recusado pela Câmara sempre que a operação apresentar indícios de irregularidades ou não
conformidade às normas vigentes.
Os mecanismos de registro de operações do NMB não se confundem com outros contratos e/ou
sistemas de registro, inclusive aqueles do Mercado de Balcão.
3. Registro e Aceitação de Operações - Outros Ambientes de Negociação
As operações realizadas em outros ambientes de negociação são registradas nos sistemas de registro
e aceitas pela Câmara de acordo com as regras e os procedimentos definidos pela
BM&FBOVESPA.

IV. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA E LIQUIDAÇÃO
Este capítulo está dividido em 4 seções – a seção 1 é dedicada à liquidação financeira multilateral
para os Mercados de Bolsa e de Balcão, enquanto as seções 2, 3 e 4 tratam dos serviços de
liquidação para o Mercado de Derivativos Não-Padronizados, para a Bolsa Brasileira de
Mercadorias e para operações especiais, mercados para os quais a Câmara não atua como
contraparte central.
A BM&FBOVESPA pode determinar a suspensão da liquidação de um negócio caso se verifique
qualquer infração dos dispositivos deste Manual, do Regulamento da Câmara, do Regulamento de
Acesso, de outros regulamentos da BM&FBOVESPA ou das normas legais e regulamentares em
vigor. Pode ainda estabelecer procedimentos ou condições especiais para a liquidação.
1. Compensação e Liquidação Multilateral
A Câmara atua como contraparte, perante os Membros de Compensação, para fins de liquidação das
operações registradas em seus sistemas, cursadas nos Mercados de Bolsa e no Mercado de Balcão
na modalidade com garantia. As obrigações oriundas de tais operações são liquidadas por meio do
serviço de Liquidação Multilateral Diferida Líquida, denominada simplesmente Liquidação
Multilateral.
3

Acordo Bilateral é um acordo de compensação bilateral, firmado entre as partes, que define as operações por ele

cobertas, os eventos de crédito e as condições para antecipação do vencimento do contrato.
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Os serviços de compensação financeira e liquidação da Câmara compreendem
a realização da compensação multilateral dos valores credores e devedores que estejam
sob cada Membro de Compensação e da sua liquidação financeira;
a supervisão dos procedimentos de liquidação por entrega, desde a determinação de
compradores à efetivação da entrega da mercadoria, sob o critério de Entrega Contra
Pagamento – ECP ou DVP (sigla do termo em inglês Delivery versus Payment); e
o tratamento de falhas na liquidação.
A compensação multilateral é processada pelos sistemas da Câmara à noite, após o encerramento
diário dos sistemas de registro de operações, ou seja, após o registro e a especificação dos negócios
realizados no dia, D+0, sendo então emitidos e disponibilizados aos participantes os relatórios
referentes à liquidação em D+1, contendo as posições em aberto atualizadas e a composição dos
valores provisórios da liquidação.
Para tanto, as posições e operações atribuídas a uma mesma estrutura de contas são consolidadas
por mercado, mercadoria, vencimento e série, se no Mercado de Bolsa, com compensação de
posições opostas no mesmo contrato, sendo que
as operações efetuadas na data D+0, nas sessões de negociação before-hours e regular-hours do
sistema eletrônico, sensibilizam a posição de abertura de D+1, o valor de liquidação a liquidar em
D+1 e a margem requerida a ser atendida em D+1;
as operações efetuadas na data D+0, na sessão de negociação after-hours, figuram como
posição em aberto apenas na abertura de D+2 e a correspondente margem de garantia
deve ser atendida em D+1. O resultado dos negócios compõe o valor de liquidação a ser
liquidado em D+2, observando-se que, se devedor, este resultado é computado como
margem requerida, a ser atendida em D+1; e
as operações do Mercado de Balcão sem garantia da Câmara não são incluídas na
compensação e, portanto, apenas os emolumentos decorrentes de tais operações
sensibilizam os valores de liquidação.
À consolidação de posições segue o processamento da compensação multilateral, apurando-se, para
cada participante, o valor de liquidação, a pagar ou a receber, denominado Valor de Liquidação
Multilateral.
A liquidação financeira multilateral da Câmara compreende as seguintes modalidades:
Liquidação dos Membros de Compensação, via serviços LDL – Liquidação Multilateral
de Câmaras, do STR;
Liquidação por meio da Conta Especial de Liquidação no Banco BM&F (CEL), via
serviços LDL do STR; e
Liquidação de Investidores Não-Residentes 2.687, via banco liquidante das operações da
Câmara no exterior (Nova Iorque).
São abordados detalhadamente os procedimentos de cada modalidade da liquidação financeira
multilateral na seção 1.3.
Estão ilustradas na figura a seguir as modalidades de liquidação multilateral. Os participantes
indicados em preto são os participantes diretamente envolvidos na liquidação com a Câmara –
Membros de Compensação, Comitentes usuários de CEL, Investidores 2.687 e os Liquidantes. Nas
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modalidades de liquidação via CEL e para Investidores 2.687, os participantes identificados com
contorno pontilhado permanecem responsáveis e assumem as obrigações correspondentes à
liquidação em caso de falha de pagamento via a modalidade prevista, ocorrendo a liquidação, então,
na modalidade Liquidação dos Membros de Compensação.
LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA MULTILATERAL DIFERIDA LÍQUIDA
Liquidação dos

Liquidação

Liquidação

Membros de Compensação

CEL

Investidor 2.687

Comitente
Intermediário
Negociador

Membro de
Compensação

Liquidante

STR

STR

STR

CÂMARA DE DERIVATIVOS

Banco
BM&FBOVESPA

Banco Liquidante das operações da Câmara no exterior

Figura 4 – Liquidação Financeira Multilateral Diferida Líquida
A Câmara fornece as informações necessárias para que o Membro de Compensação cumpra,
perante os usuários de seus serviços de compensação e perante a BM&FBOVESPA, as funções a
ele atribuídas para liquidação das operações.
Os Liquidantes apenas figuram como prestadores de serviço aos Membros de Compensação,
efetuando as transferências de reservas no STR. Apesar de apenas Membros de Compensação e
Liquidantes participarem diretamente da liquidação com a Câmara, na modalidade Liquidação dos
Membros de Compensação, todos os participantes assumem responsabilidade pelos respectivos
pagamentos, na ordem vertical indicada na figura acima.
O ciclo diário de cada modalidade de liquidação possui duas fases – a fase de pagamentos dos
devedores à Câmara e a fase de pagamentos da Câmara aos credores.
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DEVEDORES
Devedores efetuam
os
pagamentos
devidos à Câmara
CÂMARA DE DERIVATIVOS
Câmara efetua os
pagamentos
aos
credores
CREDORES
A liquidação financeira entre a Câmara e seus Membros de Compensação ocorre diariamente, se dia
útil, conforme a seguir definido, de acordo com grade de horários específica e
a entrega de ativos refere-se à quantidade líquida negociada; e
a margem de garantia é requerida em dinheiro, que, a critério da BM&FBOVESPA,
pode ser substituído por outros ativos.
Para efeito de liquidação financeira decorrente de contratos derivativos não agropecuários
considera-se dia útil o dia em que há pregão na BM&FBOVESPA para negócios com contratos
derivativos e mercadorias, registrados na Câmara. Os dias não úteis são aqueles em que não há
pregão na BM&FBOVESPA, quais sejam: sábados, domingos, feriados de âmbito nacional,
feriados bancários na praça de São Paulo e outros que venham a ser instituídos.
Para efeito de liquidação financeira decorrente de contratos agropecuários, considera-se dia útil o
dia em que (i) há pregão na BM&FBOVESPA para negócios com contratos derivativos e
mercadorias, registrados na Câmara e (ii) não é feriado bancário na praça de Nova Iorque ou na
praça de São Paulo. A primeira liquidação financeira após a ocorrência de feriados consecutivos –
em São Paulo e/ou em Nova Iorque – envolve os resultados de todos os pregões ocorridos desde a
última data com liquidação financeira na Câmara.
1.1. Valor de Liquidação Multilateral
O Valor de Liquidação Multilateral - VLM - de um participante é o valor financeiro a liquidar,
oriundo de suas posições e/ou operações assumidas, por meio do serviço de liquidação financeira
multilateral diferida líquida da Câmara.
Dadas as posições de abertura do dia, os negócios realizados e os parâmetros financeiros, o cálculo
dos VLMs dos participantes é processado automaticamente pelos sistemas da BM&FBOVESPA.
Os parâmetros financeiros constituem-se de valores atualizados de indicadores econômicos - índices
de inflação, taxas de câmbio, cotações de ativos, índices agropecuários, entre outros – e dos preços
de referência dos contratos do Mercado de Bolsa, fornecidos pela Diretoria de Produtos Financeiros
e Ambientais.
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Os valores de liquidação assim computados são provisórios. Havendo divergência em relação ao
correto valor de liquidação, faz-se o devido ajuste em etapa específica do ciclo de liquidação, via
inclusão / exclusão da diferença no Mapa Complementar de Liquidação.
Segue a descrição da composição do Valor de Liquidação Multilateral de cada categoria de
participante.
Valor de Liquidação Multilateral do Comitente
São atribuídos ao participante Comitente tantos VLMs quanto à quantidade de pares de
Negociadores e Membros de Compensação sob os quais suas posições estiverem registradas,
abrangendo, cada valor, as posições e operações sob responsabilidade de um mesmo par de
Negociador e Membro de Compensação.
Compõem o VLM do Comitente as seguintes parcelas:
Ajustes oriundos das posições em contratos do Mercado de Bolsa;
Prêmios de contratos de opção, negociados nos Mercados de Bolsa ou de Balcão na
modalidade com garantia da Câmara;
Resultado de exercício de direitos de contratos de opção, negociados nos Mercado de
Bolsa ou de Balcão na modalidade com garantia da Câmara;
Pagamentos referentes a operações no mercado à vista;
Pagamentos referentes à liquidação por entrega;
Valor de liquidação de contratos de swap e a termo, no vencimento ou antecipadamente,
o sempre que se tratar de operação (i) do Mercado de Bolsa ou (ii) do Mercado de
Balcão na modalidade com garantia de Câmara; e
o em se tratando de operação do Mercado de Balcão na modalidade com garantia
parcial da Câmara, se representar valor credor para a parte que requereu a garantia;
caso contrário, ou seja, se representar valor credor para a parte que não requereu a
garantia, a liquidação financeira ocorre diretamente entre as partes, permanecendo a
Câmara isenta de qualquer responsabilidade;
Custos operacionais (tarifação), inclusive aqueles decorrentes de operações cursadas no
Mercado de Balcão nas modalidades com garantia parcial e sem garantia da Câmara;
Chamada de margem de garantia;
Valores referentes a ativos depositados em garantia - resultado de proventos de ações e
pagamento de juros e principal de títulos públicos;
Transferência de custos associados à taxa de custódia de ativos depositados em garantia
(ações, títulos públicos federais, etc.); e
Taxas de serviços de custódia BM&FBOVESPA.
O valor correspondente à chamada de margem de garantia representa valor devedor, sendo excluído
do VLM caso se efetue o depósito de valor equivalente, para cobertura da margem, em outros
ativos, a exclusivo critério da Câmara.
A critério da Câmara podem ser incluídas no VLM outras importâncias relativas ao processo de
liquidação, embora não discriminadas nos processos parciais de liquidação.
Os valores correspondentes a contratos cotados em moeda estrangeira e que compõem o VLM a ser
liquidado em moeda nacional são convertidos para a moeda nacional pela Taxa de Câmbio
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Referencial BM&FBOVESPA ou pela Ptax, referente à data específica, conforme as definições de
cada contrato.
Apesar de o Intermediário por Conta estar vinculado a um Negociador e operar por conta de
terceiros, a Câmara não calcula VLM para este participante.
Valor de Liquidação Multilateral dos Negociadores
O VLM do Operador Especial ou do Operador Especial de Mercadorias Agrícolas tem a mesma
composição do VLM de um Comitente, uma vez que estes Negociadores operam apenas para
carteira própria.
O VLM de um Negociador das demais categorias - Corretora de Mercadorias e Corretora Especial é o somatório dos VLMs
i.
de sua carteira proprietária;
ii.
dos Comitentes que liquidam por seu intermédio; e
iii.
de clientes dos Intermediários por Conta que liquidam por seu intermédio (Comitentes por
conta dos quais operam os Intermediários por Conta) desde que vinculados ao mesmo Membro de
Compensação. Portanto, são atribuídos ao Negociador tantos VLMs quanto à quantidade de
Membros de Compensação aos quais ele esteja vinculado.
Valor de Liquidação Multilateral do Membro de Compensação
O VLM do Membro de Compensação é o somatório dos VLMs dos Negociadores e VLMs dos
Comitentes que operam sob a estrutura de PLD / PLE, a ele vinculados, usuários de seus serviços de
compensação. É credor da Câmara o Membro de Compensação cujo VLM é positivo e devedor
aquele cujo VLM é negativo.
O valor de liquidação do Comitente investidor do mercado agropecuário, não-residente 2.687, é
incluído no Valor Multilateral de Liquidação do Membro de Compensação responsável pelo
Negociador que intermediou as operações deste investidor, até o momento de confirmação do
pagamento por ele devido à Câmara, por meio da modalidade de liquidação específica para este tipo
de participante – Liquidação dos Investidores Não Residentes. Não havendo tal confirmação, a
liquidação corre por meio da modalidade de liquidação multilateral entre Membro de Compensação
e Câmara, via STR.
O mesmo procedimento aplica-se ao Comitente titular de CEL – o valor de liquidação deste
participante é incluído no Valor Multilateral de Liquidação do Membro de Compensação
responsável pelo Negociador que intermediou suas operações, até o momento de confirmação do
pagamento por ele devido à Câmara, por meio do Banco BM&F. Não havendo tal confirmação, a
liquidação corre por meio da modalidade de liquidação multilateral entre Membro de Compensação
e Câmara, via STR.
Os Valores de Liquidação Multilateral dos Membros de Compensação são objeto da liquidação dos
Membros de Compensação com a Câmara.
Valor de Liquidação do Liquidante
Diferentemente dos Membros de Compensação e dos Negociadores, é vedado ao Liquidante
compensar os VLMs dos participantes usuários de seus serviços, os Membros de Compensação.
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Desse modo, a cada Liquidante correspondem um Valor de Liquidação Devedor e um Valor de
Liquidação Credor.
O Valor de Liquidação Devedor de um Liquidante é o somatório dos VLMs dos Membros de
Compensação a ele vinculados, devedores da Câmara.
O Valor de Liquidação Credor de um Liquidante é o somatório dos VLMs dos Membros de
Compensação a ele vinculados, credores da Câmara.

Exemplo 1: A figura a seguir ilustra como são obtidos os VLMs dos Negociadores e dos
Membros de Compensação e os valores de liquidação do Liquidante, através da compensação
financeira dos VLMs dos Comitentes. No interior de cada figura está indicado o VLM do
participante.

Comitentes

Negociadores

Membros de

-10

+2

+7

-1

+20

+19

+1

-5

-10

Compensação

Liquidante

Valor de liquidação credor = +20
Valor de liquidação devedor = -15

1.2. Responsabilidades na Cadeia de Liquidação
Responsabilidade da Câmara de Derivativos
A Câmara assume a posição de parte contratante, nos termos do artigo 4º da Lei Federal 10.214,
para fins de liquidação das obrigações resultantes de operações por ela aceitas para compensação e
liquidação, exclusivamente em relação aos Membros de Compensação. Perante os demais
participantes, a Câmara não é responsável pelo inadimplemento de uns para com os outros,
independentemente dos motivos da falha.
A responsabilidade da Câmara perante o Membro de Compensação é extinta, no caso de liquidação
financeira, no momento do envio da instrução de débito na Conta de Liquidação da Câmara para
crédito da Conta Reservas Bancárias ou Conta de Liquidação do Liquidante; no caso de liquidação
por entrega, a responsabilidade da Câmara para com o Membro de Compensação extingue-se no
momento da efetivação da entrega do ativo / mercadoria, na forma e nos prazos definidos nas
especificações contratuais e neste Manual.
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A Câmara é isenta de responsabilidade pela liquidação de operações do Mercado de Balcão
registradas na modalidade sem garantia. No caso de operações registradas na modalidade com
garantia parcial, sendo devedora a parte que requereu garantia, a Câmara também é isenta de
responsabilidade pela liquidação. Tais operações são liquidadas diretamente entre as partes,
cabendo à Câmara apenas informar os correspondentes valores de liquidação.
Responsabilidade do Liquidante
O Liquidante é responsável, perante a Câmara, pela transferência de recursos cuja disponibilidade
tenha sido por ele confirmada, destinados ao cumprimento das obrigações dos participantes
contratantes de seu serviço.
O Liquidante deve enviar à Câmara, nos prazos por ela estabelecidos, a confirmação de
disponibilidade, total ou parcial, dos recursos destinados ao cumprimento das obrigações dos
Membros de Compensação contratantes de seus serviços, por meio dos sistemas da Câmara ou por
intermédio da mensagem específica (LDL0003). Na hipótese de não-confirmação, o Liquidante
deve enviar a mensagem LDL0003 com valor zero. A confirmação, pelo Liquidante, da
disponibilidade de recursos, torna-o responsável pela correspondente transferência, não eximindo,
porém, os Membros de Compensação de sua responsabilidade pela totalidade das obrigações
assumidas perante a Câmara.
No caso do VLM do Membro de Compensação que seja controlado pelo Liquidante, a
responsabilidade pelo cumprimento das obrigações independe da confirmação.
São responsabilidades do Liquidante:
manter os padrões de segurança definidos pelo Bacen, no que tange à troca de
mensagens destinadas à transferência de recursos e ativos relativos à liquidação de
operações e atividades correlatas;
informar, de forma tempestiva, à BM&FBOVESPA e ao Membro de Compensação
usuário de seus serviços de compensação, qualquer problema de força maior ou de
natureza creditícia, operacional ou tecnológica, ou qualquer ocorrência que possa
implicar o não cumprimento da transferência de recursos, total ou parcial, na forma e nos
prazos estabelecidos neste Manual; e
comunicar, tempestivamente, à BM&FBOVESPA, quaisquer indícios ou fatos que
indiquem a possibilidade de não cumprimento, por parte do Membro de Compensação,
de suas obrigações relacionadas à liquidação.
A responsabilidade do Liquidante perante a Câmara independe da participação direta ou indireta de
outras instituições no processo de liquidação.
Responsabilidades do Membro de Compensação, inclusive PLD e PLE
O Membro de Compensação é responsável perante a Câmara, pela boa liquidação de todas e
quaisquer operações a ele atribuídas - desconsideradas aquelas registradas na modalidade sem
garantia da Câmara - bem como pela entrega, recebimento, autenticidade e legitimidade de todos e
quaisquer títulos, documentos, valores e garantias relacionados a essas operações.
A responsabilidade do Membro de Compensação perante a Câmara independe da participação direta
ou indireta de outras instituições no processo de liquidação.
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Considera-se extinta a responsabilidade do Membro de Compensação devedor para com a Câmara,
no caso de liquidação financeira, quando esta recebe a confirmação do crédito do valor devedor em
sua Conta de Liquidação, via mensagem específica do STR, na forma e no prazo previsto neste
Manual; no caso de liquidação por entrega, quando da efetivação da entrega do ativo-objeto, na
forma e nos prazos determinados nas especificações contratuais e neste Manual; no caso de
liquidação em dólares americanos de investidores não-residentes 2.687, quando a
BM&FBOVESPA receber os correspondentes recursos em sua conta de liquidação no banco
liquidante das operações da Câmara no exterior.
O Membro de Compensação é responsável pelo cumprimento de toda e qualquer obrigação devida à
Câmara, bem como aos usuários de seus serviços, independentemente de qualquer tipo de falha ou
problema que possam vir a ter os Liquidantes por ele indicados para a transferência de recursos com
a Câmara.
Responsabilidades do Negociador, inclusive Operador Especial e Operador Especial de
Mercadorias Agrícolas
O Negociador é responsável, perante os Membros de Compensação aos quais tenham sido
atribuídas as operações que tenha realizado e/ou registrado, por sua boa e efetiva liquidação, pelo
cumprimento das obrigações delas oriundas, bem como pela entrega, recebimento, autenticidade e
legitimidade de todos e quaisquer títulos, documentos, valores e garantias relacionados a essas
operações. A responsabilidade do Negociador perante o Membro de Compensação independe da
participação direta ou indireta de outras instituições no processo de liquidação.
Em relação a seus clientes, o Negociador é responsável pela transferência dos resultados positivos
decorrentes de seus negócios.
Os Negociadores são responsáveis por todas as informações por eles prestadas, em especial as
necessárias à execução dos procedimentos de compensação e liquidação.
Responsabilidade do Intermediário por Conta
O Intermediário por Conta é responsável, perante o Negociador com o qual mantém contrato de
intermediação, pelo cumprimento das obrigações oriundas dos negócios de titularidade dos
investidores por conta dos quais opera. Perante seus clientes, o Intermediário por Conta é
responsável por lhes transferir os resultados positivos decorrentes de seus negócios.
Responsabilidade do Comitente
O Comitente é responsável, perante os Negociadores, ou PLD / PLE, ou ao Intermediário por
Conta, aos quais seja vinculado, pela liquidação de suas obrigações assumidas junto à Câmara.
O investidor que liquida suas obrigações diretamente com a Câmara, através do Liquidante das
operações da BM&FBOVESPA no exterior (não residente, conforme Resolução 2.687 do CMN),
em dólares, assume perante ela a responsabilidade pelo cumprimento de suas obrigações, bem como
perante o Negociador ao qual esteja vinculado.
1.3. Procedimento para a Liquidação Financeira Multilateral Diferida Líquida
Liquidação dos Membros de Compensação – via STR
A liquidação financeira entre a Câmara e seus Membros de Compensação ocorre através da
movimentação de reservas bancárias entre a Conta de Liquidação da Câmara e as Contas Reservas
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Bancárias ou Contas de Liquidação dos Liquidantes, via STR. A comunicação sobre tais
movimentações entre a Câmara, os Liquidantes e o Bacen se dá através de sistema de mensageria
do serviço LDL-Liquidação Multilateral de Câmaras, do STR. Detalhes sobre as mensagens do
serviço LDL podem ser encontrados no Catálogo de Mensagens do Sistema de Pagamentos
Brasileiro.
A fase de pagamentos à Câmara estende-se do início da sessão de negociação ao término da janela
de liquidação de créditos em favor da Câmara; nesta fase, os Membros de Compensação devem
atender à chamada de margem e constituir, junto aos respectivos Liquidantes, os recursos
correspondentes aos seus saldos devedores; os Liquidantes, por sua vez, enviam as correspondentes
ordens de crédito em favor da Câmara.
A fase de pagamentos da Câmara estende-se do término da janela de liquidação de créditos em
favor da Câmara à zeragem do saldo da Conta de Liquidação da Câmara no STR; nesta fase, faz-se
a verificação de pendências e, por meio do STR, a Câmara envia as ordens de crédito em favor dos
Liquidantes com posição financeira credora em relação à Câmara, encerrando definitivamente a
liquidação financeira do dia.
São considerados créditos indevidos os valores remetidos - em favor da Câmara ou dos
participantes - em montante superior ao exigido, por motivo de erro operacional. É responsabilidade
daquele que os recebeu a pronta devolução do excedente ao participante de origem, no prazo e na
forma estabelecidos pela BM&FBOVESPA.
As etapas da liquidação financeira dos Membros de Compensação obedecem aos horários listados a
seguir.
PERÍODO

EVENTO

MENSAGE
M STR
LDL0028

Início

Fim

06h30

06h45

Câmara informa a abertura para liquidação.

07h00

07h30

Câmara comunica aos Liquidantes os valores provisórios dos
Valores de Liquidação Devedores e Credores e dos VLMs dos LDL0001
Membros de Compensação que os originam.

07h30

13h00

Membros de Compensação e usuários de seus serviços indicam
/depositam garantias para atendimento de chamada de margem.
O depósito da parcela da margem a ser atendida em dinheiro
ocorre na janela de liquidação de débitos (Liquidação dos
Membros de Compensação Devedores) ou via conta margem da
Câmara no Banco BM&F.

14h10

14h15

Câmara comunica aos Liquidantes os valores definitivos dos
LDL0001
respectivos Valores de Liquidação Devedores e Credores e dos
VLMs dos Membros de Compensação que os originam.
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14h15

14h30

Liquidantes confirmam a disponibilidade de recursos dos
Membros de Compensação para liquidação das obrigações,
LDL0003
discriminando as parcelas disponíveis dos VLMs de cada
Membro de Compensação.

Liquidação dos Membros de Compensação Devedores - créditos
a favor da Câmara
Até 14h50

14h50

15h24

Liquidantes enviam solicitação de transferência de recursos de LDL0004
suas Contas Reservas Bancárias ou Contas de Liquidação para a
Conta de Liquidação da Câmara, liquidando os VLMs dos
Membros de Compensação devedores.

Verificação de pendências e execução de procedimentos para
solução de pendências

Liquidação dos Membros de Compensação Credores - débitos
contra a Câmara
15h25

15h30
17h00

Câmara envia solicitação de transferência de recursos de sua LDL0005
Conta de Liquidação para as Contas Reservas Bancárias ou
Contas de Liquidação dos Liquidantes, liquidando os VLMs dos
Membros de Compensação credores.
17h00

Devolução de créditos indevidos.

Câmara informa o fechamento para liquidação

LDL0006
LDL0029

Tabela 2 – Grade de Horários da Liquidação dos Membros de Compensação
Os Membros de Compensação e usuários dos seus serviços de compensação têm acesso aos
respectivos VLMs via sistemas da Câmara.
A liquidação financeira dos Negociadores ocorre diretamente entre eles e seus respectivos Membros
de Compensação; a liquidação financeira dos Intermediários por Conta ocorre diretamente entre
eles e os respectivos Negociadores e, por fim, a liquidação dos Comitentes, diretamente entre eles e
os respectivos Negociadores ou Intermediários por Conta, se houver.
A inobservância dos prazos estabelecidos para os procedimentos da Liquidação dos Membros de
Compensação, ou a falta da liquidação financeira, pode sujeitar o participante à aplicação de multas,
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a critério da BM&FBOVESPA, e à comunicação da ocorrência ao Departamento de AutoRegulação.
Exemplo 2 – Considere os Valores de Liquidação Multilateral dos Membros de Compensação do
Exemplo 1.
MCs credores

Membros de
Compensação

Liquidante

+19

+1

MCs devedores

-5

-10

Valor de liquidação credor = +20
Valor de liquidação devedor = -15

Na cadeia de liquidação, o Liquidante transfere para a Câmara o valor de liquidação devedor (15), tendo recebido dos Membros de Compensação devedores os respectivos VLMs que o
originaram (-10 e -5). Posteriormente, a Câmara transfere o valor de liquidação credor (+20) para
o Liquidante, que por sua vez transfere aos Membros de Compensação credores os VLMs
correspondentes (+19 e +1).

Liquidação dos Membros de Compensação Via Mecanismos de Contingência do SPB
O regime de contingência do SPB para liquidação via STR pode ser acionado pela Câmara, quando
de dificuldades no envio das mensagens do serviço LDL do SPB utilizadas para a liquidação
financeira dos saldos credores, ou seja, para as transferências de reservas a débito da Conta de
Liquidação da Câmara e crédito para as Contas Reservas Bancárias ou Contas de Liquidação dos
Liquidantes. Em regime de contingência, tais transferências podem ser antecipadas ou postergadas,
em relação aos horários estabelecidos na grade de horários da Liquidação dos Membros de
Compensação.
A Câmara programa a realização periódica dos procedimentos de Liquidação dos Membros de
Compensação via regime de contingência do SPB, para fins de treinamento, sendo os participantes
envolvidos avisados com antecedência.
Liquidação via Conta Especial de Liquidação (CEL)
A Liquidação via CEL é uma modalidade de liquidação financeira multilateral direta entre
Comitente e Câmara.
A CEL é uma conta corrente no Banco BM&F, de titularidade do Comitente, através da qual ocorre
a liquidação financeira de suas obrigações com a Câmara, de forma segregada dos fluxos
financeiros do Negociador e do Membro de Compensação responsáveis. Tal conta deve ser utilizada
exclusivamente para a movimentação de recursos inerentes a tal liquidação a ao depósito de
garantias em dinheiro.
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A utilização desta modalidade de liquidação representa, para o Comitente, a ausência de exposição
a eventual risco de crédito dos demais participantes envolvidos em outras modalidades de
liquidação.
Podem habilitar-se à liquidação via CEL:
instituições financeiras não detentoras de Conta Reservas Bancárias ou Conta de
Liquidação;
fundos de investimento;
investidores não-residentes 2.689, e
outros, a critério da BM&FBOVESPA.
A concessão da condição de usuário da CEL ao Comitente deve ser solicitada pelo Negociador por
ele responsável, à BM&FBOVESPA, que avaliará sua adequação a níveis mínimos de volume de
negociação por ela determinados. Aprovada a concessão, a abertura da CEL no Banco BM&F deve
ser solicitada pelo Negociador à Central de Cadastro de Participantes da BM&FBOVESPA.
Pode ser cancelada a autorização para liquidação via CEL concedida ao Comitente, e, por
conseguinte, encerrada a CEL, nas seguintes situações:
se a CEL não for movimentada por período superior a 90 dias;
se evidenciado o não atendimento, pelo Comitente ou Negociador responsável, dos
requisitos para a concessão, bem como das condições e procedimentos estabelecidos no
Regulamento da Câmara, neste Manual e nas demais normas da BM&FBOVESPA;
a pedido do Negociador responsável, mediante correspondência encaminhada à
BM&FBOVESPA com antecedência mínima de 5 dias úteis;
se encerrado o relacionamento comercial entre Comitente e Negociador; e
em outras situações, a critério da BM&FBOVESPA.
Apesar da segregação entre o valor de liquidação do Comitente e os fluxos financeiros do
Negociador e do Membro de Compensação, a utilização da CEL não altera o princípio da cadeia de
responsabilidade da liquidação multilateral via Câmara. Nesta cadeia, o Negociador é responsável
perante os Membros de Compensação, pela liquidação das operações próprias e de seus clientes, e
os Membros de Compensação figuram como responsáveis por todos os pagamentos perante a
Câmara. Assim, caso o saldo da CEL do Comitente seja, por qualquer razão, insuficiente para o
pagamento de suas obrigações, os valores por ele devidos devem ser pagos pelo Negociador
responsável ao seu Membro de Compensação e por este à Câmara.
Ante a cadeia de responsabilidades acima descrita, os horários para a liquidação via CEL estão
contidos na janela da Liquidação Multilateral dos Membros de Compensação via STR, uma vez
que, havendo falha do participante na liquidação via CEL, são transferidas aos Membros de
Compensação e Negociadores responsáveis as obrigações do participante, para liquidação na
modalidade de liquidação dos Membros de Liquidação.
A liquidação via CEL é efetivada por meio de transferência de recursos entre a Conta de Liquidação
da Câmara e a conta Reservas Bancárias do Banco BM&F. O Negociador, com base nos relatórios
financeiros emitidos pela Câmara, informa ao Comitente o valor a liquidar no dia, incluídos os
custos operacionais do Comitente devedor da Câmara e deduzidos os do Comitente credor.
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No caso de Comitente devedor da Câmara:
este transfere para sua CEL, até 12h00, o VLM devido, automaticamente bloqueado pelo
Banco BM&F e informado à Câmara;
confirmado o bloqueio, a Câmara exclui o valor efetivamente creditado na CEL dos
VLMs provisórios do Negociador e do Membro de Compensação responsáveis; e
o Banco BM&F debita da CEL, até 12h30, o valor disponível devido à Câmara e o
credita na Conta de Liquidação da Câmara, via STR.
No caso de Comitente credor da Câmara:
o VLM do Comitente é excluído dos VLMs provisórios do Negociador e do Membro de
Compensação responsáveis; e
às 15h25, a Câmara comanda, via STR, a transferência de recursos de sua Conta de
Liquidação para a conta Reservas Bancárias do Banco BM&F, que os transfere, até às
15h30, para a CEL.
Apresenta-se a seguir a grade de horários da Liquidação Financeira via CEL.
PERÍODO
Início

MENSAGEM
STR

EVENTO

Fim
Horário limite para
a transferência para a CEL do valor devido pelo Comitente devedor
optante da modalidade de liquidação via CEL; e
que o Negociador responsável pelo Comitente credor usuário da
CEL determine o não pagamento via CEL.

12h00
A Câmara exclui dos VLMs provisórios dos respectivos
Negociadores e Membros de Compensação
os valores devedores depositados em contas CEL; e
os valores credores autorizados para liquidação via CEL.
Liquidação dos Comitentes Devedores – créditos a favor da Câmara
12h30

13h00

Horário limite para o Banco BM&F transferir os valores devedores LDL 0004
depositados em contas CEL para a Conta de Liquidação da Câmara,
via STR.

Horário limite para que Membros de Compensação e usuários de
seus serviços de compensação depositem garantias para cobertura
de margem. O valor de margem a ser atendida em dinheiro pode ser
depositado na CEL até 12h00.

Os valores devidos não depositados em CEL são incorporados aos VLMs definitivos dos
correspondentes Negociadores e Membros de Compensação e liquidados, no mesmo dia, por meio da
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Liquidação Multilateral dos Membros de Compensação.

14h10

14h15

Câmara comunica aos Liquidantes os valores definitivos dos Valores
de Liquidação Devedores e Credores e os VLMs dos Membros de
Compensação – tais valores não contemplam os valores devedores LDL0001
liquidados via CEL e depósitos de ativos para cobertura de margem
que tenham sido efetuados.

14h15

14h30

Liquidantes confirmam a disponibilidade de recursos dos Membros de
Compensação para liquidação das obrigações, discriminando as LDL0003
parcelas disponíveis dos VLMs de cada Membro de Compensação.

Liquidação dos Membros de Compensação Devedores - créditos a
favor da Câmara
Até 14h50

14h50

15h25

Liquidantes enviam solicitação de transferência de recursos de suas LDL0004
Contas Reservas Bancárias ou Contas de Liquidação para a Conta de
Liquidação da Câmara, liquidando os VLMs dos Membros de
Compensação devedores.

Verificação de pendências e execução de procedimentos para solução
delas.

Liquidação dos Comitentes CEL Credores - débitos contra a Câmara
Câmara envia solicitação de transferência de recursos de sua Conta de
LDL0005
Liquidação para a conta Reservas Bancárias do Banco BM&F,
liquidando os VLMs dos Comitentes credores optantes da liquidação
via CEL.

15h25

Horário limite o Banco BM&F transferir os recursos recebidos da
Câmara para as devidas contas CEL.

15h30

15h30

17h00

17h00

Devolução de créditos indevidos.

LDL0006

Câmara informa o fechamento para liquidação.

LDL0029

Tabela 3 – Grade de horários da Liquidação Financeira via CEL
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A inobservância dos prazos estabelecidos para os procedimentos da Liquidação Financeira via CEL,
ou a falta da liquidação financeira, pode sujeitar o participante à aplicação de multas, a critério da
BM&FBOVESPA, e à comunicação da ocorrência ao Departamento de Auto-Regulação.
Liquidação dos Investidores Não-residentes – Mercados Agropecuários
O investidor não-residente de que trata esta seção é aquele definido na Resolução CMN 2.687, que
atua nos mercados agropecuários da BM&FBOVESPA.
Suas obrigações e direitos são liquidados em dólares dos Estados Unidos da América, diretamente
com a Câmara, na praça de Nova Iorque, EUA, por meio do banco liquidante das operações da
Câmara no exterior, por ela contratado para prestação deste serviço. Utiliza-se, para a conversão de
moedas, a taxa de câmbio referencial da BM&FBOVESPA, publicada em seu boletim diário.
Na eventualidade de o participante investidor não-residente não honrar a liquidação de suas
obrigações junto à Câmara, o Membro de Compensação do Negociador que intermediou a operação
assume o valor devedor, incorporado ao seu VLM e liquidado, no mesmo dia, em moeda nacional,
conforme o ciclo de Liquidação dos Membros de Compensação. Desse modo, os horários para a
liquidação do investidor não-residente 2.687 estão contidos na janela da Liquidação dos Membros
de Compensação.
A tabela a seguir apresenta a grade de horários da liquidação financeira dos investidores nãoresidentes – as etapas após o horário-limite para a transferência dos recursos devidos para a conta da
Câmara no liquidante das operações da BM&FBOVESPA no exterior são as do ciclo de liquidação
dos Membros de Compensação.
PERÍODO

MENSAGEM
STR

EVENTO

Início

Fim

09h00

09h30

Negociadores enviam à Câmara instruções para liquidação financeira
e cobertura de margem dos investidores não-residentes 2.687.

Horário-limite para a transferência dos valores devedores dos
investidores não-residentes 2.687 para a conta da Câmara no
liquidante das operações da BM&FBOVESPA no exterior.

13h00

A partir
13h30

de Câmara efetua os pagamentos devidos aos investidores não-residentes
2.687 credores.

Caso os valores devedores não tenham sido depositados, são incorporados ao VLM definitivo do Membro
de Compensação responsável e liquidados, no mesmo dia, por meio da Liquidação Multilateral dos
Membros de Compensação.
14h10

14h15

Câmara comunica aos Liquidantes os valores definitivos dos Valores
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LDL0001

de Liquidação Devedores e Credores, bem como dos VLMs dos
Membros de Compensação que os originam.

14h15

14h30

Liquidantes confirmam a disponibilidade de recursos dos Membros de
Compensação para liquidação das obrigações, discriminando as LDL0003
parcelas disponíveis dos VLMs de cada Membro de Compensação.

Até 14h50

Liquidação dos Membros de Compensação Devedores - créditos a
favor da Câmara
Liquidantes enviam solicitação de transferência de recursos de suas
LDL0004
Contas Reservas Bancárias ou Contas de Liquidação para a Conta de
Liquidação da Câmara, liquidando os VLMs dos Membros de
Compensação devedores.

15h30

Devolução de créditos indevidos.

LDL0006

Câmara informa fechamento para liquidação.

LDL0029

17h00

17h00

Tabela 4 – Grade de horários da Liquidação Financeira dos Investidores Não-residentes 2.687
Em substituição à incorporação, ao VLM definitivo do Membro de Compensação responsável, do
valor não depositado até o horário limite, na conta da Câmara no banco liquidante das operações da
BM&FBOVESPA no exterior, a Câmara poderá, a seu exclusivo critério, (i) bloquear as garantias
disponíveis do Negociador responsável, em montante no mínimo equivalente ao valor devido, e (ii)
estender o horário para a efetivação do pagamento do valor devido até 16h00 do mesmo dia. Não
ocorrendo tal pagamento até 16h00 do mesmo dia, a Câmara exigirá do Membro de Compensação
responsável que efetue o pagamento no mesmo dia e, confirmado o recebimento da mesma,
desbloqueará as garantias do Negociador.
A inobservância dos prazos estabelecidos para os procedimentos da Liquidação dos Investidores
Não-residentes 2.687, ou a falta da liquidação financeira, pode sujeitar o participante à aplicação de
multas, a critério da BM&FBOVESPA, e à comunicação da ocorrência ao Departamento de AutoRegulação.
A Câmara dispõe de contingência para a liquidação financeira. Caso sejam transferidas para o Sítio
de Contingência as atividades relacionadas aos procedimentos de liquidação financeira da Câmara,
os Liquidantes são informados de tal situação pela Câmara, através do SPB, exceto nos casos em
que tal mudança tratar-se de exercício programado de simulação de contingência.
A figura a seguir ilustra as grades de horários das modalidades de liquidação financeira multilateral
da Câmara.
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Movimentação de garantias

LIQUIDAÇÃO DOS MEMBROS DE
COMPENSAÇÃO

Depósito de ativos para atendimento de chamada de margem

6h45 7h00 7h30

06:00

07:00

13h00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14h15

14:00

14h50

15h25

15:00

16:00

17h00

17:00

18h30

18:00

05:00

19:00
Divulgação de valores
definitivos de liquidação

Divulgação de valores
provisórios de liquidação

Abertura liquidação
(via STR)

Janela de liquidação
dos MCs devedores
Janela de liquidação
dos MCs credores
Encerramento liquidação
(via STR)

6h45 7h00 7h30

06:00

07:00

12h00 12h30

08:00

09:00

LIQUIDAÇÃO VIA CEL

05:00
Abertura liquidação
(via STR)

10:00

11:00

12:00

Horário limite para o
depósito, pelo
Comitente devedor, na
CEL
Liquidação dos devedores CEL
Banco BM&F x Câmara

14h15

13:00

14:00

14h50

15h25 15h30

15:00

16:00

17h00

17:00

18h30

18:00
19:00

Divulgação de
valores definitivos
de liquidação

Janela de liquidação
dos MCs devedores
Liquidação dos credores CEL
Câmara x Banco BM&F
Transferência para CEL de
Comitentes credores

LIQUIDAÇÃO DOS INVESTIDORES
NÃO-RESIDENTE 2.687

Encerramento liquidação
(via STR)

6h45 7h00 7h30

06:00

07:00

13h00 13h30

08:00

09:00

10:00

05:00
Abertura liquidação
(via STR)

11:00 do Investidor
12:00 nãoLiquidação
residente 2.687 devedor

13:00

14h15

14:00

14h50

15:00

15h25

16:00

Divulgação de
valores definitivos
de liquidação
Janela de liquidação
dos MCs devedores
Encerramento liquidação
(via STR)
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17:00

18h30

18:00
19:00

Liquidação do Investidor nãoresidente 2.687 credor

Figura 5 – Liquidação Financeira Multilateral Diferida Líquida

17h00

1.4. Procedimento para a Liquidação por Entrega
A liquidação, no vencimento, do contrato com liquidação por entrega, ocorre mediante a entrega da
mercadoria pela parte vendedora e o pagamento do valor de liquidação pela parte compradora,
obedecendo ao princípio de Entrega Contra Pagamento (DVP), sob o qual a entrega do ativo
subjacente ocorre se o pagamento ocorrer.
A entrega e o recebimento da mercadoria são coordenados com a liquidação financeira
correspondente - o pagamento devido pelo comprador ao vendedor pela mercadoria recebida. Tal
liquidação financeira ocorre via Liquidação Financeira Multilateral da Câmara. Pode-se representar
a liquidação por entrega, de forma geral, em 4 etapas, conforme figura a seguir, das quais as etapas
2 e 4 correspondem à liquidação financeira.
1
Vendedor
disponibiliza
a
mercadoria à Câmara,
para
entrega
ao
comprador

2
Câmara recebe do
comprador o valor
financeiro
correspondente
à
mercadoria

3
Câmara efetua a
transferência
da
mercadoria para o
comprador

4
Câmara transfere ao
vendedor o valor
financeiro
correspondente
à
mercadoria entregue

Contratos do Mercado de Bolsa da BM&FBOVESPA referenciados em commodities metálicas,
agropecuárias e energéticas, estão sujeitos à liquidação por entrega no vencimento, conforme prazos
e condições específicos de cada contrato.
No que segue, entende-se por Negociador do vendedor (comprador) o Negociador responsável pelo
Comitente vendedor (comprador), ou pelo correspondente substituto indicado, e por investidor nãoresidente aquele definido conforme a Resolução CMN 2.687.
Na liquidação por entrega,
considera-se habilitado à entrega o lote de mercadoria que esteja em conformidade aos
padrões estabelecidos no respectivo contrato em liquidação, devidamente classificado
por empresa(s) credenciada(s) ou pela BM&FBOVESPA, conforme a mercadoria; e
considera-se habilitado à entrega o vendedor que comprove, por meio de documentação
específica, a titularidade dos lotes da mercadoria a serem entregues.
É facultado aos Comitentes comprador e vendedor residentes indicar terceiros, respectivamente para
recebimento e para a entrega da mercadoria.
É obrigatório aos Comitentes comprador e vendedor não residentes indicar terceiros,
respectivamente para o recebimento e para a entrega da mercadoria, sendo que
o vendedor não-residente deve nomear um substituto, residente no Brasil, a quem são
transferidos os direitos e as obrigações da entrega; e
o comprador não-residente deve nomear um terceiro, residente no Brasil, constituído seu
representante legal, para providenciar o transporte e o embarque da mercadoria para
exportação e atender às eventuais exigências dos órgãos públicos competentes.
O indicado deve fornecer todas as informações para faturamento, assumindo toda e qualquer
obrigação de ordem financeira, comercial ou tributária, dentre outras, decorrente ou relacionada ao
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respectivo contrato, até sua liquidação final. Conforme o contrato, o indicado deve estar
devidamente cadastrado como cliente do Negociador intermediador da entrega.
A indicação de substituo deve ocorrer, no caso do vendedor, quando do registro do Aviso de
Entrega e, no caso do comprador, até o momento de envio das informações para faturamento.
Os Comitentes comprador e vendedor originais permanecem responsáveis por todas as obrigações
dos terceiros por eles indicados, até a liquidação final do contrato.
São descritos a seguir os procedimentos de liquidação por entrega para os contratos referenciados
em commodities agropecuárias e energéticas e para os contratos referenciados em ouro.
1.4.1. Liquidação Por Entrega de Contratos Referenciados em Commodities Agropecuárias
Para a descrição dos procedimentos de liquidação por entrega dos contratos agropecuários e
energéticos faz-se necessário apresentar as definições a seguir:
Aviso de Entrega (AE)

Meio pelo qual o vendedor, via Negociador, manifesta sua decisão de
proceder à entrega da mercadoria; consiste do envio da documentação
requerida e do registro, no Sistema de Classificação e Liquidação
Física, da decisão de entrega.

Aviso de Intenção de Documento por meio do qual o vendedor do contrato futuro de Boi
Liquidação por Entrega Gordo ou do contrato futuro de Bezerro manifesta, via Negociador, sua
(AILE)
intenção de proceder à entrega da mercadoria.
Intenção do Aviso de Meio pelo qual o vendedor do contrato futuro de Etanol manifesta, via
Entrega (IAE)
Negociador, sua intenção de proceder à entrega da mercadoria.
Data de alocação

Data de entrega

Data de saída

Data em que são determinados os Comitentes compradores que
receberão a mercadoria correspondente aos Avisos de Entrega emitidos
pelos Comitentes vendedores. Tais compradores são definidos (i) por
escolha dos vendedores; ou (ii) por determinação da BM&FBOVESPA.
Data do efetivo pagamento do valor financeiro da liquidação, pelo
comprador.
Data do efetivo recebimento do valor financeiro da liquidação, pelo
vendedor.

Período de entrega da Período durante o qual o Comitente vendedor pode manifestar, por
mercadoria
meio da emissão do AE, ou do AILE, ou do IAE, conforme o contrato,
sua decisão, ou intenção, conforme o contrato, de proceder à entrega da
mercadoria objeto do contrato, dando início aos procedimentos da
liquidação por entrega de sua posição; o início e a extensão do período
de entrega são definidos em função da mercadoria e do vencimento do
contrato.
Termo de Qualidade e Declaração do comprador à Câmara, de que a mercadoria por ele
Recebimento (TQR)
recebida encontra-se em perfeito estado de conservação e em
conformidade às especificações contratuais.
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A liquidação por entrega, no vencimento, tem início quando da apresentação do Aviso de Entrega à
BM&FBOVESPA, pelo Negociador responsável pelo Comitente vendedor, ou por seu substituo
indicado, que decidiu liquidar sua posição, ou parte dela, por entrega do produto subjacente.
O encerramento da posição através da liquidação por entrega se dá conforme a seqüência de
procedimentos descrita a seguir. Tais procedimentos não se aplicam integralmente aos contratos
referenciados em Boi Gordo, Bezerro e Etanol.
Em D0, D0 pertencente ao período de entrega do contrato, o Negociador do vendedor emite, até as
18h00, o Aviso de Entrega, mediante
envio da documentação requerida para emissão do Aviso de Entrega, conforme
determinado em contrato; e
registro eletrônico do Aviso de Entrega, no Sistema de Classificação e Liquidação
Física.
Consta da documentação mencionada em (i) a Ordem de Entrega Provisória (ou Ordem de Entrega
Não Negociável), a Declaração de Propriedade e o Certificado de Classificação (ou Laudo de
Análise).
A Ordem de Entrega Provisória é o documento, nominal à BM&FBOVESPA, que certifica estarem
pagas as despesas de armazenagem e de seguro sobre os riscos de praxe da mercadoria, por prazo
específico. Este documento garante que a mercadoria está bloqueada para a liquidação por entrega
do contrato BM&FBOVESPA e autoriza a BM&FBOVESPA a fazer a liberação definitiva da
mercadoria em favor do comprador.
A Declaração de Propriedade atesta a titularidade da mercadoria, assim como a inexistência de ônus
de qualquer natureza a ela associados, inclusive pendências fiscais, e que a embalagem da
mercadoria é nova e encontra-se em perfeito estado de conservação.
O Certificado de Classificação atesta a conformidade da mercadoria a ser entregue às características
do objeto de negociação estabelecidas no contrato.
O envio da documentação mencionada em (i) deve ser efetuado pelo Negociador e, pode, conforme
o contrato, ser efetuado pelo Estabelecimento Depositário onde a mercadoria encontra-se
armazenada.
Nesta mesma data, a Câmara aprova ou reprova o Aviso de Entrega emitido, após conferência da
documentação recebida e das informações registradas no sistema.
Em D1 a Câmara libera para os Negociadores dos Comitentes compradores o acesso ao Aviso de
Entrega aprovado, disponibilizando-o no recinto de negociação. Nesse momento, os Comitentes
compradores, através de seus Negociadores, escolhem a mercadoria a ser recebida, dentre todos os
Avisos de Entrega disponíveis, e conforme o ranking de antiguidade4 das posições, ou seja,
seguindo a ordem de antiguidade das posições. Não havendo interessados pelo recebimento da
4

O ranking de antiguidade é elaborado com base na antiguidade dos negócios realizados – o comitente com negócio

em aberto há mais tempo é o primeiro colocado, o comitente com negócio em aberto há mais tempo, após o primeiro
colocado, é o segundo colocado, e assim sucessivamente.
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mercadoria, no todo ou em parte, a BM&FBOVESPA efetua a determinação de compradores para
os lotes de mercadoria designados nos Avisos de Entrega disponíveis, de forma automática e de
acordo com o ranking de antiguidade.
Em D2
o Negociador do comprador - que tenha escolhido o Aviso ou que tenha sido indicado
pela BM&FBOVESPA para receber a mercadoria - efetua o registro, no Sistema de
Classificação e Liquidação Física, dos dados para faturamento da mercadoria; e
o Negociador do vendedor deve encaminhar a nota fiscal (cópia ou original, conforme o
contrato) à Câmara, que então a envia ao Negociador do comprador; em geral o prazo
para o envio da nota fiscal à Câmara é estabelecido em contrato; para aqueles que não o
fazem, a Câmara o determina.
Até D3 deve ser efetuado o pagamento à Câmara do valor financeiro da liquidação devido pelo
Comitente comprador, através do serviço de Liquidação Financeira Multilateral da Câmara.
Após a liquidação financeira, a Câmara encaminha, entre outros documentos, vias impressas da
Ordem de Entrega por Liquidação Física ao Negociador do comprador e ao Estabelecimento
Depositário onde a mercadoria encontra-se armazenada. A Ordem de Entrega por Liquidação Física
atesta a transferência da titularidade da mercadoria ao Comitente comprador. A partir de então o
Comitente comprador pode retirar a mercadoria no Estabelecimento Depositário indicado pelo
vendedor.
Até D4 a Câmara efetua o pagamento do valor financeiro da liquidação devido ao Comitente
vendedor, através do serviço de Liquidação Financeira Multilateral da Câmara.
Os prazos entre D0 e D3 e entre D0 e D4, para a efetivação de pagamentos, são estabelecidos pela
BM&FBOVESPA, por contrato.
Período de Entrega
Início de
negociação
do contrato

D0: emissão do AE,
pelo vendedor

D1: determinação de
compradores
para o AE

D4: último dia para a
liquidação financeira
do vendedor

D3: último dia para a
liquidação financeira
dos compradores

Figura 6 – Cronograma da Liquidação por Entrega de Contratos Derivativos Agropecuários
Para os contratos que prevêem TQR, a BM&FBOVESPA dá como entregues os lotes
i.
referenciados no TQR enviado à Câmara pelo Comitente comprador, ou por seu substituto,
atestando a conformidade da mercadoria recebida; ou
ii.
expirado o prazo estabelecido para envio do TQR, prazo este definido conforme o contrato.
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Determinados contratos prevêem entrega / recebimento da mercadoria conforme cadência prevista
em programação definida pelo Comitente comprador. Para tanto, tal programação deve ser
comunicada à Câmara através do envio da Programação de Entrega.
Determinados contratos estabelecem procedimentos específicos para o caso de mercadorias
destinadas à exportação, como a exigência de documentação declaratória e comprobatória de tal
destinação, para as devidas providências, especialmente no se refere aos tributos.
Os contratos futuros de Bezerro e de Boi Gordo são liquidados mediante procedimento de entrega
somente no caso em que o vendedor queira realizar a entrega e exista comprador interessado em
receber sua mercadoria.
Os procedimentos da liquidação por entrega envolvendo o mesmo Comitente podem ser realizados
tantas vezes quantas forem possíveis durante um mesmo período de entrega, conforme o Comitente
assuma posições no contrato e programe as respectivas liquidações.
O Comitente vendedor que decida por não efetuar a entrega da mercadoria deve encerrar sua
posição, em pregão, antes do término do prazo estabelecido para manifestação da intenção de
entrega.
O custo de frete é deduzido do valor financeiro da liquidação por entrega, tanto do vendedor quanto
do comprador, sempre que a entrega da mercadoria ocorrer em localidade diferente da(s)
especificada(s) no contrato como ponto de entrega.
Ocorrendo motivo de força maior, a BM&FBOVESPA pode determinar o cancelamento da
liquidação por entrega de um ou mais contratos, a seu critério. Em tal situação, os contratos podem
ser liquidados financeiramente, por diferença de preço, ou liquidados por outro mecanismo
alternativo, conforme critérios definidos pela BM&FBOVESPA e/ou pela Câmara.
Liquidação por Entrega de Contratos Referenciados em Ouro
Os contratos referenciados em Ouro e negociados em pregão – contrato sobre o disponível e
contratos futuro, a termo e de opção – são liquidados no vencimento, ou quando do exercício, no
caso de opções, mediante a entrega do metal. Tal qual a liquidação por entrega dos contratos
agropecuários, a liquidação por entrega dos contratos referenciados em Ouro obedece ao princípio
de Entrega Contra Pagamento (DVP).
A liquidação financeira decorrente da liquidação por entrega – o pagamento devido à Câmara pelo
Comitente recebedor de Ouro e o devido ao Comitente entregador de Ouro - ocorre no ciclo de
Liquidação Multilateral da Câmara, no mesmo dia da entrega, conforme os horários do referido
ciclo, como descrito na tabela a seguir:

A Vista (sobre o disponível)

ENTREGA DE OURO AO COMPRADOR
HORÁRIODATA
LIMITE
D+1 da data de realização da operação

Futuro

D+1 da data de vencimento do contrato

A Termo

D+0 da data de vencimento do contrato

MERCADO
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12h00

De
Opções
disponível

sobre

o

D+1 da data de exercício do contrato

Tabela 5 – Liquidação por Entrega de Contratos Referenciados em Ouro
Se o Ouro a ser entregue estiver depositado na Custódia Fungível de Ouro da BM&FBOVESPA até
1 dia antes da data prevista para a entrega, a liquidação física é automática.
O Ouro a ser utilizado na liquidação por entrega deve estar depositado na conta de custódia
vinculada ao Negociador responsável pela operação em liquidação. Não sendo este o caso, ou seja,
havendo Ouro depositado em conta do Comitente entregador de Ouro vinculada a outro
Negociador, deve-se providenciar a transferência de saldo para conta do mesmo Comitente sob o
Negociador responsável pela operação.
A inobservância dos prazos estabelecidos para os procedimentos de liquidação por entrega ou a
falta da liquidação física, pode sujeitar o participante à aplicação de multas, a critério da
BM&FBOVESPA, e à comunicação da ocorrência ao Departamento de Auto-Regulação.
As falhas de liquidação - falta dos participantes no cumprimento de suas funções na cadeia de
liquidação multilateral, seja ela a Liquidação dos Membros de Compensação, a Liquidação via CEL
ou a Liquidação dos Investidores Não-residentes 2.687 ou ainda a liquidação por entrega - são
objeto de seção específica do capítulo sobre administração de risco.
1.5. Tarifação
A expressão “Tarifação“ refere-se às taxas e custos cobrados pela BM&FBOVESPA, que
representam os custos operacionais incorridos pelos participantes da Câmara, em decorrência da
negociação de contratos ou da utilização dos serviços de custódia de ativos da BM&FBOVESPA
cujos sistemas sejam administrados pela Câmara.
Tais taxas e custos são os seguintes:
emolumentos;
taxa de registro;
taxa de permanência; e
taxa de liquidação.
As taxas e custos são estabelecidas por contrato ou grupo de contratos, de forma paramétrica,
viabilizando a realização de ajustes para que, em caso de alterações nas condições estruturais do
mercado, possa haver adaptação imediata da política de tarifação, de forma transparente e previsível
para os participantes.
Os emolumentos são cobrados quando da ocorrência de um fato gerador. Podem representar fato
gerador dos emolumentos:
a negociação de qualquer contrato nos Mercados de Bolsa e de Balcão e em leilões de
contratos ocorridos em ambiente autorizado pela BM&FBOVESPA, ou a entrega
decorrente de exercício ou vencimento;
o encerramento de posição por liquidação financeira automática no vencimento;
o encerramento do contrato por reversão de posições (ou operação de natureza inversa
no Mercado de Balcão);
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o exercício de direitos, nos mercados de opção; e
procedimentos de cessão de direitos.
As regras de cálculo dos emolumentos são definidas por grupo de produtos de características e
finalidades semelhantes ou referenciados ao mesmo ativo subjacente.
A BM&FBOVESPA pode, a seu critério e a qualquer momento, diferenciar tal custo para negócios
caracterizados como day trade, rolagem e brokerage (Mercado de Balcão), bem como restringir os
fatos geradores dos emolumentos para grupos de produtos específicos.
A taxa de registro incide sobre os contratos registrados na Câmara, como uma proporção dos
emolumentos, cobrada, em geral, na mesma data e condicionada à ocorrência dos mesmos fatos
geradores que determinam a cobrança de emolumentos.
A taxa de permanência é função da quantidade de contratos mantidos em aberto diariamente. Em
razão na natureza dos contratos, são estabelecidos critérios distintos para os contratos de pregão e
do mercado de balcão, tanto para a apuração do valor quanto para a freqüência de cobrança da taxa
de permanência.
A taxa de liquidação é o custo gerado por uma liquidação por entrega, seja entrega decorrente de
operação nos mercados agropecuários à vista ou de liquidação futura, a ser cobrado quando do
pagamento, pelo comprador, do valor da liquidação financeira correspondente à entrega física.
A seu critério, a BM&FBOVESPA pode conceder, a categorias de participantes, descontos na
cobrança das tarifas.
As operações do Mercado de Balcão sem garantia, embora não liquidadas através dos serviços de
liquidação da Câmara, estão sujeitas à tarifação da BM&FBOVESPA.
2. Compensação e Liquidação Bilateral de Operações do Mercado de Derivativos NãoPadronizados
Os negócios do NMB são liquidados diretamente entre as partes ou através da Câmara de
Derivativos, por meio de Liquidação Bilateral Líquida, em modalidades definidas para cada módulo
deste mercado.
Na prestação deste serviço de liquidação, a Câmara não atua como contraparte garantidora para fins
de liquidação, não sendo responsável pelo cumprimento das obrigações assumidas pelas partes. As
garantias, fundos e salvaguardas constituídos para os demais mercados administrados pela
BM&FBOVESPA não se aplicam ao NMB.
Define-se Valor Bilateral Líquido como o valor resultante da compensação dos saldos devedores e
credores de um participante, em razão de operações realizadas com uma mesma contraparte, a ser
pago ao participante ou dele recebido.
Os Valores Bilaterais Líquidos são calculados pela BM&FBOVESPA – o Agente de Cálculo do
NMB – conforme metodologia e especificações constantes ou previstas do Caderno de Fórmulas do
NMB. A liquidação financeira do Valor Bilateral Líquido é efetivada
diretamente entre as partes, no caso de operação do módulo “Clientes” do sistema
NMB; e
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no caso de operação do módulo “Interfinanceiro”, por meio das mensagens LTR –
Liquidação Bruta ou Bilateral Líquida, do STR, com a possibilidade de utilização das
mensagens LTR0003, LTR0004 ou LTR0007, conforme se descreve a seguir.
Liquidação Bilateral Líquida – via mensagem LTR0003
a Câmara informa o Liquidante do participante devedor, por meio dos sistemas da
Câmara ou via mensagem LTR0001 do valor financeiro a liquidar;
o Liquidante do participante devedor confirma, por meio dos sistemas da Câmara ou via
mensagem LTR0002, o valor financeiro a liquidar; e
o Liquidante do participante devedor solicita ao Bacen, via mensagem LTR0003, a
transferência dos recursos financeiros de sua Conta Reservas Bancárias ou Conta de
Liquidação para a conta Reservas Bancárias ou Conta de Liquidação do Liquidante do
participante credor; a transferência é confirmada, pelo Bacen, para o Liquidante do
participante devedor, para o Liquidante do participante credor e para a Câmara, mediante
recebimento das mensagens LTR0003R1, LTR0003R2 e LTR0003R3, respectivamente.
Liquidação Bilateral Líquida – via mensagem LTR0004
a Câmara informa o Liquidante do participante devedor, por meio dos sistemas da
Câmara ou via mensagem LTR0001 do valor financeiro a liquidar;
o Liquidante do participante devedor confirma, por meio dos sistemas da Câmara ou via
mensagem LTR0002, o valor financeiro a liquidar;
o Liquidante do participante devedor solicita ao Bacen, via mensagem LTR0004, a
transferência dos recursos financeiros de sua Conta Reservas Bancárias ou Conta de
Liquidação para a Conta de Liquidação da Câmara; a transferência é confirmada, pelo
Bacen, para o Liquidante do devedor e para a Câmara, mediante recebimento das
mensagens LTR0004R1 e LTR0004R2, respectivamente; e
recebida a confirmação mencionada em (3), a Câmara solicita ao Bacen a transferência
dos recursos financeiros, via mensagem LTR0005, de sua Conta de Liquidação para a
conta Reservas Bancárias ou Conta de Liquidação do Liquidante do participante credor;
as mensagens LTR0005R1 e LTR0005R2 representam a confirmação, respectivamente
para a Câmara e para o Liquidante do credor, da transferência.
Liquidação Bilateral Líquida – via mensagem LTR0007
a Câmara informa o Liquidante, por meio dos sistemas da Câmara ou via mensagem
LTR0007, do valor financeiro a liquidar; e
o Liquidante informa a Câmara, por meio dos sistemas da Câmara ou via mensagem
LTR0008, a confirmação ou rejeição do valor financeiro a liquidar.
Esta modalidade destina-se à liquidação das operações por meio de um mesmo Liquidante para as
partes devedora e credora.
A Câmara considera a operação liquidada quando do recebimento da mensagem LTR0008
confirmando o valor financeiro a liquidar.
Os prazos relativos à liquidação de operações do NMB encontram-se descritos em Ofícios
Circulares e no Regulamento de Operações do Sistema de Mercado de Derivativos NãoPadronizados.
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3. Liquidação Bruta - Critério de Entrega Contra Pagamento para Liquidação de Operações
Realizadas no âmbito da Bolsa Brasileira de Mercadorias
Define-se Valor Bruto como o valor não compensado, referente à liquidação de operação
isoladamente considerada, a ser pago ao participante ou dele recebido.
A liquidação de determinados negócios realizados na Bolsa Brasileira de Mercadorias é conduzida
pela Câmara por meio de um convênio operacional, estabelecido com o objetivo de oferecer aos
participantes do agronegócio um serviço de liquidação estruturado e seguro. As operações são
liquidadas uma a uma por valores brutos, isto é, sem compensação.
O serviço de Liquidação Bruta da Câmara abrange as operações cursadas no âmbito da Bolsa
Brasileira de Mercadorias - no Pregão por Prazo Indeterminado e no Pregão Dinâmico e as
registradas no Sistema de Registro de Negócios de Balcão. Não são compreendidos por estes
serviços os leilões da CONAB ou do Banco do Brasil, tampouco as licitações públicas e privadas.
A Câmara não atua como contraparte central garantidora da liquidação, mas assegura a aplicação do
princípio de Entrega Contra Pagamento. As garantias, fundos e salvaguardas constituídos para os
demais mercados administrados pela BM&FBOVESPA não se aplicam às operações cursadas na
Bolsa Brasileira de Mercadorias.
As obrigações são liquidadas diretamente entre a Câmara e as contrapartes envolvidas, por meio de
liquidação bruta, mediante transferência de ativos e de recursos entre contas correntes – a
contraparte compradora transfere os recursos devidos para a conta corrente da Bolsa Brasileira de
Mercadorias e a Câmara os transfere para a conta corrente da contraparte vendedora. Os
pagamentos podem ser efetuados pelas Corretoras que representem o comprador e vendedor, caso
sejam elas associadas à BM&FBOVESPA. Caso o comprador não entregue os recursos financeiros
devidos, a operação é cancelada, não sendo processada transferência de titularidade.
Nos negócios que envolvem entrega de mercadoria, os recursos transferidos pelo comprador ficam
retidos na conta corrente da Bolsa Brasileira de Mercadorias até que se efetue, pela Corretora do
comprador, no sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, a confirmação do recebimento da
mercadoria. A Câmara então transfere para o vendedor os recursos até então retidos.
Nos negócios que envolvem títulos, a titularidade dos mesmos é alterada no SRCA em seguida às
remessas de pagamentos.
As transferências devem obedecer aos prazos estabelecidos pela Bolsa Brasileira de Mercadorias e
pela Câmara.
4. Liquidação Bruta - Critério de Entrega Contra Pagamento para Liquidação de Operações
Especiais com Títulos
Este serviço de Liquidação Bruta destina-se à liquidação de operações especiais, não atuando a
Câmara como contraparte central garantidora, e tão somente como facilitadora da liquidação,
fornecendo infra-estrutura e coordenando a liquidação. As garantias, fundos e salvaguardas
constituídos para os demais mercados administrados pela BM&FBOVESPA não se aplicam às
operações especiais a que se refere esta seção.
As operações, bem como as regras de liquidação são determinadas pelo Conselho de
Administração. Os ativos elegíveis a liquidação via serviço de liquidação bruta são divulgados pela
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BM&FBOVESPA. Os participantes comprador e vendedor devem cumprir os prazos estabelecidos
pela Câmara para cada tipo de operação, de acordo com os editais e normas divulgados pela
BM&FBOVESPA.
O módulo é operacionalizado por meio da coordenação das transferências
de ativos, no serviço de custódia prestado pela Câmara ou outra instituição depositária; e
de recursos financeiros, via serviços LTR - Liquidação Bruta ou Bilateral Líquida, do
STR.
Os valores envolvidos em tais transferências não sensibilizam os Valores de Liquidação
Multilaterais (VLMs) movimentados no ciclo de Liquidação Financeira Multilateral da Câmara.

V. ADMINISTRAÇÃO DE RISCO
O presente capítulo apresenta, de forma geral, porém abrangente, os procedimentos da
administração de risco da Câmara.
Tal administração consiste das regras e controles adotados com o objetivo de mitigar os riscos à
continuidade de suas atividades, de forma segura e eficiente, mesmo em caso de falha de um ou
mais participantes. Para a adequada mitigação dos riscos assumidos - riscos de crédito, de mercado,
de liquidez, legal e operacional - a Câmara conta com sistema de gerenciamento de risco e estrutura
de salvaguardas próprios. Tal sistema e a estrutura de salvaguardas são objeto de testes contínuos do
Bacen, na forma da Resolução 2.882, do CMN, e da Circular 3.057, do Bacen.
Caso um participante não efetue o pagamento devido ou a entrega de ativos e/ou mercadorias
devidos, cabe à Câmara acionar seus mecanismos de salvaguarda, para assegurar a boa liquidação
das operações registradas, na forma e nos prazos previstos.
A atuação da Câmara como contraparte central garantidora da liquidação a expõe ao risco de crédito
dos participantes, ou seja, o risco de perdas relacionadas a recursos que não mais serão recebidos na
forma originalmente definida, em função de inadimplência dos usuários de seus serviços de
compensação e liquidação (risco de crédito da contraparte) e/ou dos emissores de garantias
depositadas junto à Câmara (risco de crédito do emissor).
Para cobertura do risco de crédito a Câmara exige dos participantes o depósito de garantias para as
operações a eles atribuídas, com restrições às formas de constituição e utilização de tais garantias, e
monitora continuamente, ao longo do dia, o risco que suas posições representam para a Câmara.
Não ocorrendo evento de inadimplência, a Câmara não apresenta exposição direta ao risco de
mercado ou ao risco de liquidez, uma vez que não possui posições liquidamente compradas ou
liquidamente vendidas nos contratos admitidos para registro em seus sistemas. No entanto, o
aumento da volatilidade dos preços pode afetar a magnitude dos valores a serem liquidados pelos
participantes do mercado, podendo também reduzir as condições de liquidez do mercado e elevar a
probabilidade de inadimplemento de tais participantes. Portanto, apesar da inexistência de
exposição direta aos riscos de mercado e de liquidez, estes são capazes de impactar e potencializar o
risco de crédito assumido.
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No entanto, em situação de inadimplemento de um participante, a Câmara assume exposição ao
risco de mercado e também ao risco de liquidez. Em tal situação, o risco de mercado é dado pelo
risco de perdas em decorrência de variação de preço das posições em valor superior ao das garantias
disponíveis, igualmente suscetíveis à volatilidade de preços. O risco de liquidez está relacionado à
inexistência de condições adequadas para a monetização das garantias no prazo devido - o prazo da
janela de liquidação.
Dentre os procedimentos previstos para situação de inadimplência estão o encerramento das
posições do participante faltoso e a execução de garantias, restrito à cadeia de responsabilidade na
qual tenha ocorrido a inadimplência.
Quando do encerramento de posições do participante faltoso, a Câmara permanece exposta aos
riscos de mercado e de liquidez, ao longo do período necessário para a reversão da carteira, pois as
posições a serem revertidas têm seus valores suscetíveis tanto aos movimentos de preços, taxas e
indicadores financeiros, como às condições de negociação. Em decorrência, ao encerrar posições
compradas (vendidas) existe a possibilidade de que a Câmara consiga efetuar vendas (compras)
somente a preço inferior (superior) ao preço de referência da compra (venda), podendo sofrer,
portanto, variação desfavorável.
Quando da execução de garantias, a exposição da Câmara ao risco de liquidez advém do fato de que
suas salvaguardas financeiras - as garantias dos participantes, os fundos garantidores e o patrimônio
da BM&FBOVESPA - são constituídas, em sua maioria, por outros ativos que não dinheiro, como
títulos públicos e privados, ações de empresas negociadas em bolsa, cartas de fiança, entre outros e,
eventualmente, sem liquidez imediata. Assim, se a venda ou a execução de tais garantias demandar
tempo superior àquele de que dispõe a Câmara para efetuar os pagamentos aos credores, fica
comprometida sua capacidade de fazê-lo nos prazos previstos nos ciclos de liquidação.
A Câmara implementa mecanismos de mitigação de riscos por meio da imposição de limites
operacionais à atuação de seus participantes.
A atribuição de limites de concentração de posições e de limites de oscilação de preços presta-se à
mitigação do risco de liquidez e do risco de distorção de preços, inclusive decorrente de situação de
“córner” para contratos com liquidação por entrega, bem como a evitar manipulação de mercado e
perdas aos participantes do mercado em geral.
A definição de limites à constituição e à utilização de garantias visa mitigar o risco de liquidez
durante a execução de garantias e o risco de crédito do emissor.
Para a mitigação dos riscos de mercado e de liquidez inerentes às operações de venda de ativos
durante o processo de execução de garantias são aplicados deságios, ou descontos, sobre os valores
de mercado das garantias, descontos estes definidos pelo Comitê de Risco para cada categoria de
ativo. A imposição de tais restrições permite à Câmara limitar o volume de garantias por tipo de
ativo financeiro e por emissor.
A Câmara dispõe de mecanismos adicionais, definidos com a finalidade de lhe garantir a liquidez
necessária para cumprimento das obrigações, na forma e nos prazos previstos. São eles
a utilização dos recursos do Fundo Especial dos Membros de Compensação - FEMC
os contratos de conta garantida;
o acesso ao Redesconto do Bacen, via Banco BM&F;
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o acesso a linhas de assistência à liquidez pré-aprovadas;
os contratos de abertura de limite para compra e venda de dólares; e
os acordos de outorga de liquidez para produtos específicos.
O contrato de conta garantida é o contrato firmado entre a BM&FBOVESPA e um ou mais bancos,
por meio do qual o(s) banco(s) oferece(m) à BM&FBOVESPA a possibilidade de sacar recursos de
forma imediata e incondicional, conforme limites contratuais, sendo este empréstimo lastreado em
recursos próprios da BM&FBOVESPA. Em caso de falha na liquidação de um participante cujas
operações estejam cobertas por garantias ilíquidas, os recursos da conta garantida podem ser
utilizados para o cumprimento dos pagamentos devidos pela Câmara na janela de liquidação, sendo
devolvidos os recursos sacados após a finalização do processo de execução das garantias.
O Redesconto do Bacen é o empréstimo de última instância que o Banco Central concede, na
modalidade de compra com compromisso de revenda, de títulos, créditos e direitos creditórios
integrantes do ativo dos bancos múltiplos com carteira comercial, bancos comerciais e caixas
econômicas. A Câmara tem acesso a este mecanismo via o Banco BM&F.
As linhas de assistência à liquidez são linhas de crédito pré-aprovadas por instituições financeiras e
lastreadas em garantias em processo de execução. Finalizada tal execução, os recursos obtidos
destinam-se ao pagamento do crédito concedido. Tal qual o contrato de conta garantida, a linha de
assistência à liquidez é contratada pela BM&FBOVESPA devido à possibilidade de o prazo de
execução de garantias superar o prazo previsto para liquidação de obrigações.
Os contratos de abertura de limite para compra e venda de dólares, firmados entre a
BM&FBOVESPA e bancos nacionais, possibilitam a transformação de dólares em moeda nacional,
quando da execução de garantias constituídas por dólares ou por ativos emitidos no exterior. A fim
de assegurar o cumprimento do prazo da janela de liquidação da Câmara, tais acordos podem conter
cláusula específica de liquidação em D+0 e no prazo previsto.
Um acordo de outorga de liquidez para produto específico, firmado entre a BM&FBOVESPA e
uma instituição financeira, estabelece o compromisso desta de atuar como compradora final de
garantias constituídas pelo produto específico ao qual se refere o contrato, quando determinada sua
execução. Tal acordo fornece à Câmara liquidez tempestiva e necessária ao cumprimento de suas
obrigações no prazo da janela de liquidação. A Câmara mantém contrato de outorga de liquidez
para CPRs financeiras pré-fixadas.
A liquidez disponível através destes mecanismos deve ser suficiente para cobrir a necessidade
potencial de caixa da Câmara, função (i) dos riscos suportados por seus participantes e (ii) da
possibilidade de os ativos depositados em garantia serem ou não imediatamente monetizados.
O risco legal está associado a incertezas, ausência ou insuficiência de legislação e regulamentação
de amparo às atividades da Câmara, especialmente ao que se refere à previsão de compensação e
liquidação multilaterais, aos procedimentos de execução de garantias e direitos da Câmara sobre
elas e aos direitos da Câmara para encerramento de posições em caso de inadimplemento. A
Câmara tem este risco mitigado por meio do arcabouço legal e institucional definido pelo SPB, a
partir da promulgação da Lei Federal 10.214, da Resolução 2.882 do CMN e da Circular 3.057 do
Bacen, além da aprovação de seu Regulamento pelo Bacen.
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O risco operacional está relacionado a perdas resultantes de falhas humanas, falhas de sistemas,
inadequação de controles e procedimentos, descontinuidade de processos, fraudes, divulgação de
documentação incorreta, entre outros, tanto internos quanto externos à Câmara ou à
BM&FBOVESPA. Merecem atenção especial as falhas de sistemas que prejudiquem a capacidade
da Câmara de avaliar, monitorar e administrar riscos, bem como de executar a contento a liquidação
de obrigações.
Para prevenir-se do risco de descontinuidade ou interrupção das atividades da Câmara, em
decorrência de eventos que causem danos físicos às suas dependências e instalações, tornando-as,
bem como os seus sistemas, inacessíveis, a BM&FBOVESPA mantém um local de contingência
(Sítio de Contigência) e executa, periodicamente, testes de contingência neste local.
A Câmara conta com Certificação de Qualidade NBR ISO 9001:2000, emitida pela primeira vez no
ano de 1996 e desde então renovada a cada triênio. O Manual de Processos e Controles Internos da
Câmara de Derivativos, descreve, sob metodologia padronizada e específica, os diversos processos
e sub-processos executados pela Câmara, seus principais riscos e os controles existentes. Em janeiro
de 2007, a Câmara deu início à construção de um banco de dados de problemas operacionais, onde
são registrados todos os eventos que envolvem falhas operacionais, erros de processamento, erros
humanos, etc., bem como suas conseqüências.
1. Estrutura Decisória da Administração de Risco
Na forma do estatuto social da BM&FBOVESPA, a administração de risco na Câmara está
subordinada, internamente, às decisões
do Conselho de Administração, ao qual cabe traçar a política geral da BM&FBOVESPA
e zelar por sua boa execução;
da Diretoria Executiva, coordenadora do corpo executivo da BM&FBOVESPA e
assessorada pelo Comitê de Risco; e
da Diretoria Executiva de Clearings, Depositária e de Risco.
Conselho de
Administração

Comitê de Risco

Diretoria Executiva

Diretoria Executiva
das Câmaras de
Compensação

Câmara de
Derivativos

Figura 7 – Estrutura decisória da administração de risco
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Câmara Consultiva
de Análise de Risco

O Comitê Técnico de Risco de Mercado da BM&FBOVESPA tem a função de prestar
assessoramento técnico, no que se refere a risco, às atividades do Diretor Presidente e da
BM&FBOVESPA. Caberá, em particular, ao Comitê de Risco:
(i) avaliar o cenário macroeconômico e seus efeitos, em termos de risco, sobre os mercados em que
a BM&FBOVESPA atua;
(ii) definir os critérios e parâmetros a serem utilizados para a apuração dos valores de margem;
(iii) definir os critérios e parâmetros a serem utilizados para a valorização dos ativos aceitos em
garantia;
(iv) fixar as modalidades e/ou o valor das garantias dos negócios registrados em sistemas de
negociação, registro, compensação e liquidação da BM&FBOVESPA;
(v) propor a política de gerenciamento de garantias depositadas;
(vi) analisar o nível de alavancagem do sistema;
(vii) sugerir critérios, limites e parâmetros para o controle do risco de crédito dos participantes; e
(viii) analisar e propor sugestões para o aperfeiçoamento dos sistemas de risco.
2. Salvaguardas
São denominados salvaguardas os recursos, critérios e mecanismos que compõem a estrutura de
segurança da Câmara, a serem por ela utilizados para a cobertura de perdas relacionadas à falha de
liquidação de um ou mais Participantes, garantindo o cumprimento de sua função de contraparte
central garantidora da liquidação das obrigações decorrentes das operações registradas em seus
sistemas.
O modelo de cobertura de riscos adotado pela Câmara baseia-se em uma combinação dos modelos
denominados inadimplentes pagam (defaulters pay), solventes pagam (survivors pay) e terceiros
pagam (third parties pay). Sob o primeiro, o risco da Câmara em relação aos Participantes é coberto
por garantias individuais do Participante inadimplente. Sob o segundo, o risco é coberto por
garantias depositadas pelos Participantes e utilizadas de forma solidária. Sob o terceiro modelo, o
risco da Câmara é coberto por recursos da BM&FBOVESPA. Tal combinação resulta em um
modelo de cobertura de risco em que a perda é repartida entre os Participantes adimplentes e a
BM&FBOVESPA após o esgotamento das garantias dos inadimplentes.
As salvaguardas financeiras da Câmara são as garantias depositadas pelos Participantes, os fundos
constituídos com o propósito específico de cobertura de perdas decorrentes de falhas de liquidação e
o patrimônio da BM&FBOVESPA. As garantias individuais prestadas pelos participantes
inadimplentes respondem pela modalidade de cobertura de risco defaulters pay, enquanto os fundos
constituídos por garantias solidárias dos Participantes respondem pela modalidade survivors pay e,
por fim, os fundos constituídos por recursos da BM&FBOVESPA, bem como seu patrimônio,
respondem pela modalidade third parties pay.
Os fundos constituídos por recursos da BM&FBOVESPA, o patrimônio da BM&FBOVESPA e os
fundos constituídos por garantias prestadas por Negociadores e Membros de Compensação
representam salvaguardas complementares às garantias depositadas pelos Comitentes em
atendimento ao requerimento de margem. Tais garantias complementares são instituídas em função
da possibilidade de serem insuficientes os recursos aportados como margem, seja por motivo de
volatilidade de mercado não prevista, seja por insuficiência de tempo e/ou de condições adequadas
para a execução das garantias.
São os seguintes os fundos constituídos como salvaguarda da Câmara:

Página 75

Fundo de Operações do Mercado Agropecuário – FOMA;
Fundo Especial dos Membros de Compensação – FEMC;
Fundo de Desempenho Operacional – FDO; e
Fundo de Liquidação de Operações – FLO.
2.1. Requerimento de Margem de Garantia
Apesar da combinação das três modalidades de cobertura de riscos, a maior parte do risco suportado
pela Câmara é coberta pelo requerimento de margem de garantia, mecanismo por meio do qual se
constitui a parcela da estrutura de salvaguardas composta por garantias próprias dos Participantes.
Esta parcela é determinada em função do risco das posições sob responsabilidade dos Participantes,
segregado por Comitente. O mecanismo de requerimento de margem é abordado na seção que trata
dos mecanismos de mitigação e controle de riscos.
2.2. Fundo de Desempenho Operacional - FDO
O Fundo de Desempenho Operacional é constituído por recursos aportados por Negociadores e
Membros de Compensação, destinados a garantir, de forma não solidária, a boa liquidação das
operações garantidas pela Câmara. A BM&FBOVESPA determina os valores das garantias
requeridas para o fundo, bem como os ativos aceitos, podendo alterá-los a qualquer momento, a seu
critério. São aceitos para constituição do fundo os ativos normalmente aceitos pela Câmara como
garantia.
A constituição do FDO foi decorrência da desmutualização da Bolsa de Mercadoria & Futuros –
BM&F, concluída no ano de 2007, quando os títulos de associação, então caucionados em favor
desta, deixaram de existir. Neste sentido, o FDO tem por finalidade cobrir fundamentalmente as
mesmas necessidades que eram cobertas pela caução de títulos patrimoniais.
Os recursos do FDO devem ser utilizados para assegurar o cumprimento das obrigações assumidas,
direta ou indiretamente, inclusive em razão de prestação de serviços para terceiros, pelo Participante
que os tenha depositado, observada a seguinte ordem de preferência:
perante a BM&FBOVESPA;
perante os Membros de Compensação;
perante os Negociadores; e
perante os demais Participantes da BM&FBOVESPA.
2.3. Fundo de Operações do Mercado Agropecuário – FOMA
O Fundo de Operações do Mercado Agropecuário é constituído por meio de aporte de recursos da
BM&FBOVESPA, destinados a garantir a boa liquidação das operações com contratos
referenciados em mercadorias agropecuárias para as quais a Câmara atua como contraparte
garantidora da liquidação, em caso de um ou mais Membros de Compensação restarem
inadimplentes perante a Câmara, em razão dessas operações.
Os recursos do FOMA, portanto, possuem destinação específica.
O fundo foi criado com a finalidade de incentivar o desenvolvimento da liquidez dos mercados
acima referidos e proporcionar maior competitividade comparativamente às bolsas estrangeiras que
oferecem contratos derivativos referenciados nas mesmas mercadorias. Em função de seus ciclos de
liquidação, tais bolsas estrangeiras são capazes de requerer margem de garantia com grau de
proteção inferior ao adotado pela BM&FBOVESPA. Usualmente o Comitê de Risco define o valor
de margem com base em cenários de estresse e análises das condições conjunturais dos mercados,
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tais como condições de safra e entressafra, riscos climáticos, etc. Na presença do FOMA, o Comitê
pode estabelecer para os contratos valores de margem que ofereçam grau de proteção inferior ao
comumente adotado. Portanto, o fundo permite à BM&FBOVESPA reduzir as margens de garantia
dos contratos preservando a estabilidade e o bom funcionamento do sistema de liquidação da
Câmara.
O volume de capital do FOMA é determinado de forma a preservar a garantia de liquidação das
operações em situação de inadimplência. O critério definido pelo Comitê de Risco, e aprovado pelo
Bacen, estabelece que o capital mínimo do fundo deve ser suficiente para cobrir a soma dos N
maiores déficits de margem de grupos de Comitentes, sendo a quantidade N definida pelo referido
Comitê, em valor não inferior a 3. Deste modo, preserva-se a garantia de liquidação de todas as
operações, mesmo em situação de inadimplência simultânea dos N maiores Participantes do
mercado em referência. Ressalte-se que, apesar deste critério de determinação do capital do fundo,
sua utilização restringe-se aos casos de inadimplemento de um ou mais Membros de Compensação.
Define-se déficit de margem de garantia de um Comitente com posição em aberto em contratos
derivativos referenciados em commodities agropecuárias como:

Déficit de margem = Margem desejável - Margem requerida
onde
Margem desejável

:
margem exigida da posição do Comitente nos referidos contratos, caso
o Comitê de Risco utilizasse metodologia de determinação de margem baseada em cenários de
estresse e análise conjuntural; e
Margem requerida :
margem efetivamente exigida das posições em contratos
agropecuários do Comitente, oferecendo grau de proteção estatístico não inferior a 95%.
Para controlar a adequação do capital do fundo, diariamente os déficits de margem dos Comitentes
com posição em aberto em contratos de commodities são consolidados por grupo econômico e
ordenados de forma crescente, de modo que o critério de determinação do capital do FOMA é

Capital FOMA Déficit de margem1
Déficit de margem1

Déficit de margem2

Déficit de margem2

Déficit de margemN

Déficit de margem3

onde Déficit de margemi é o déficit de margem do i -ésimo grupo econômico, dado pela soma dos
déficits de margem dos participantes pertencentes ao grupo e com posição em aberto em contratos
agropecuários.
A BM&FBOVESPA pode, a qualquer momento, estabelecer limites, iguais ou diferenciados, para
os déficits de margem dos diversos Participantes de seus mercados. Pode, também, a fim de reduzir
os déficits de margem dos Participantes, deles exigir o depósito de garantias adicionais, a qualquer
momento e a seu exclusivo critério.
Analogamente, os Negociadores podem, a seu exclusivo critério, estabelecer limites para os déficits
de margem de seus clientes. Em qualquer hipótese, Negociadores e Membros de Compensação
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permanecem integralmente responsáveis pela liquidação das operações registradas sob sua
responsabilidade, sendo os recursos do FOMA destinados a salvaguardar a Câmara.
2.4. Fundo Especial dos Membros de Compensação - FEMC
O Fundo Especial dos Membros de Compensação é mantido pela BM&FBOVESPA para a Câmara,
com a finalidade de garantir a boa liquidação das operações garantidas pela Câmara, registradas nos
sistemas de negociação da BM&FBOVESPA e/ou nos sistemas de registro, compensação e
liquidação da Câmara, no caso de inadimplemento de um ou mais Membros de Compensação.
O fundo é composto por parcela do patrimônio da BM&FBOVESPA destacada para esse fim, em
valor proposto pelo Diretor Presidente e aprovado pelo Conselho de Administração da
BM&FBOVESPA.
A utilização de seus recursos está vinculada exclusivamente aos seus propósitos, observando-se as
regras de execução de garantias estabelecidas e respeitada, em qualquer situação, a utilização
preliminar da parcela correspondente ao FOMA, quando cabível.
2.5. Fundo de Liquidação de Operações – FLO
O Fundo de Liquidação de Operações é constituído por recursos ou garantias aportados pelos
Membros de Compensação e mantido pela BM&FBOVESPA com a finalidade de garantir a boa
liquidação das operações garantidas pela Câmara, registradas nos sistemas de negociação da
BM&FBOVESPA e/ou nos seus sistemas de registro, compensação e liquidação, no caso de
inadimplemento de um ou mais Membros de Compensação.
O valor do fundo é proposto pelo Diretor Presidente e aprovado pelo Conselho de Administração da
BM&FBOVESPA, sendo a participação de cada Membro de Compensação limitada a
R$10.000.000,00 (dez milhões de Reais). A contribuição pode ser diferenciada entre os Membros
de Compensação, conforme o tipo de Direito de Liquidação que detenham. A BM&FBOVESPA, a
seu critério, pode alterar o valor do limite da contribuição de cada Membro de Compensação.
Havendo necessidade de aumento do valor do fundo, e respeitado o limite para a participação
individual estabelecido no parágrafo anterior, o novo aporte de recursos é exigido após o decurso do
prazo mínimo de 30 (trinta) dias, contado da data de deliberação do Conselho de Administração da
BM&FBOVESPA sobre o novo aporte.
O FLO é constituído por ativos normalmente aceitos pela Câmara como garantia.
A responsabilidade de cada Membro de Compensação para com o fundo é solidária e limitada,
individualmente, ao valor do aporte inicial, acrescido de novo aporte de recursos, de valor igual ao
valor do aporte inicial, quando requerido pela BM&FBOVESPA. Em qualquer hipótese, o valor
total aportado, equivalente ao depósito inicial e ao novo aporte, não poderá superar o limite de
R$10.000.000,00 (dez milhões de Reais).
O Membro de Compensação que não cumprir qualquer obrigação de sua responsabilidade é
debitado, em valor correspondente, na respectiva conta do FLO e deve repor tal importância no
prazo estabelecido pelo Conselho de Administração da BM&FBOVESPA. O saldo devedor do
Membro de Compensação para com o FLO que não tenha sido reposto no prazo estabelecido pelo
Conselho de Administração da BM&FBOVESPA será rateado entre os demais Membros de
Compensação, debitando-se a importância correspondente nas respectivas contas, observado o
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limite equivalente a 2 (duas) vezes a contribuição original de cada um. O rateio é efetuado mediante
divisão do saldo devedor pela quantidade de Membros de Compensação adimplentes, devendo as
importâncias debitadas ser por eles repostas ao fundo no prazo estabelecido pelo Conselho de
Administração da BM&FBOVESPA.
Compete ao Conselho de Administração da BM&FBOVESPA estabelecer as demais normas que
regem o FLO.
A utilização dos recursos do FLO está vinculada exclusivamente aos seus propósitos, observando-se
as regras de execução de garantias estabelecidas.
2.6. Seqüência de Utilização das Salvaguardas Financeiras
A utilização de salvaguardas para a cobertura de perdas decorrentes de inadimplemento de um
Participante obedece à ordem a seguir apresentada.
(1)

garantias depositadas em favor da Câmara, utilizadas / executadas nesta ordem:
as próprias do devedor;
as prestadas por terceiros ao devedor;
as prestadas por Negociadores ou outros intervenientes responsáveis pelas operações do
devedor, inclusive as depositadas no FDO; e
as prestadas pelos Membros de Compensação responsáveis pelas operações do devedor,
inclusive as depositadas no FDO.

Conforme as condições de liquidez dos ativos depositados em garantia, a BM&FBOVESPA poderá
alterar a ordem de execução das garantias mencionadas nos itens (i) e (ii) acima.
Eventual saldo remanescente da utilização destas garantias é devolvido ao seu respectivo titular.
(2)

(3)
(4)
(5)

(6)
(7)

o patrimônio do FOMA, exclusivamente para inadimplemento de operações com contratos
referenciados em commodities agropecuárias e em caso de inadimplência do Membro de
Compensação;
o patrimônio do FEMC, em caso de inadimplência do Membro de Compensação,
independentemente do tipo de contrato;
contribuição do Membro de Compensação inadimplente ao Fundo de Liquidação de
Operações;
contribuições dos Membros de Compensação adimplentes ao Fundo de Liquidação de
Operações, inclusive os novos aportes que a BM&FBOVESPA pode requerer, para
atendimento imediato;
outros mecanismos de salvaguarda criados com esse objetivo; e
patrimônio da BM&FBOVESPA.

Caso a execução das garantias de um Comitente inadimplente seja insuficiente para cobrir seus
débitos, podem ser executadas suas garantias excedentes junto a outros Negociadores e/ou
Membros de Compensação, a critério da Câmara.
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Ordem de utilização das salvaguardas

GARANTIAS DEPOSITADAS
A FAVOR DA CÂMARA
INCLUSIVE
GARANTIAS
APORTADAS NO FDO

Próprias do devedor
Prestadas por terceiros ao devedor
Dos Negociadores responsáveis
Dos Membros de Compensação responsáveis

FOMA

Exclusivamente para contratos
commodities agropecuárias

baseados

FEMC

Utilização independente do tipo de contrato

FLO

Contribuição do Membro de
inadimplente
Contribuições dos Membros de
adimplentes

em

Compensação
Compensação

PATRIMÔNIO
BM&FBOVESPA
Figura 8 – Utilização de salvaguardas em situação de inadimplemento
3. Mecanismos de Mitigação e Controle de Riscos
Nesta seção estão descritos os principais mecanismos de mitigação e controle de riscos adotados
pela Câmara com o objetivo de assegurar sua atuação como contraparte central garantidora.
Por ser considerada sistemicamente importante pelo Bacen, a Câmara é obrigada a adotar tais
mecanismos, que, além de garantir o cumprimento de suas obrigações, visam assegurar o bom
funcionamento dos mercados e do sistema de pagamentos e a estabilidade financeira.
Tais procedimentos permitem à Câmara administrar os riscos aos quais está exposta, reduzindo as
probabilidades de ocorrência de inadimplemento, limitando as perdas potenciais e as pressões de
liquidez em situação de inadimplemento, bem como assegurando recursos suficientes para a
cobertura de perdas e para o cumprimento de suas obrigações de liquidação nos prazos previstos.
As exigências financeiras e operacionais para habilitação de uma instituição ou indivíduo como
participante da Câmara, bem como o monitoramento freqüente da adequação dos participantes aos
padrões mínimos exigidos, também constituem medidas de mitigação e controle de risco,
especialmente do risco de crédito de contraparte, e permitem à Câmara controlar / limitar as
probabilidades de sofrer inadimplemento. Tais exigências estão descritas no capítulo II deste
Manual.
As seções seguintes descrevem, de forma conceitual, os principais mecanismos de mitigação e
controle de riscos. A descrição técnica, inclusive modelos matemáticos adotados e correspondentes
fórmulas de cálculo, encontra-se no Manual de Administração de Risco da Câmara de Derivativos.
3.1. Marcação a Mercado
Marcação a mercado é a prática de reavaliação de ativos e instrumentos financeiros utilizando
preços e cotações atuais de mercado.
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A eficácia da administração de risco da Câmara depende de sua habilidade em medir e gerenciar a
acumulação de exposições.
A exposição da Câmara ao risco de crédito de um participante varia em função das operações por
ele realizadas, das posições em aberto resultantes delas e das variações de preços. Portanto, para se
medir corretamente a exposição da Câmara, é imprescindível que as posições, atualizadas, sejam
marcadas a mercado, no mínimo diariamente. Pelo mesmo motivo, também devem ser marcadas a
mercado as correspondentes garantias depositadas, com a mesma freqüência.
3.2. Margem de Garantia
O requerimento de margem de garantia é o principal mecanismo de mitigação de risco de crédito de
contraparte adotado pela Câmara. Apesar da solidariedade dos participantes adimplentes de
determinadas categorias em caso de inadimplência, a maior parte da exposição da Câmara é coberta
por meio das garantias individuais depositadas pelos participantes a favor da Câmara ou em seu
nome, em atendimento ao requerimento de margem.
A Câmara exige o depósito de garantia de Comitentes, Negociadores e Membros de Compensação.
Em qualquer circunstância, o Membro de Compensação é responsável pela entrega, recebimento,
autenticidade e legitimidade de todas as garantias entregues à Câmara, sendo os Negociadores
responsáveis perante os Membros de Compensação, e os Comitentes responsáveis perante os
Negociadores. Havendo um Intermediário por Conta, este se interpõe ao Negociador e ao
Comitente, por conta de quem ele atua, nesta cadeia de responsabilidade.
Os termos margem de garantia depositada, margem de garantia requerida e chamada de margem de
garantia possuem os seguintes significados:
Margem de garantia depositada é o valor que o participante mantém depositado junto à Câmara, ou
em nome dela, para garantir a liquidação das obrigações decorrentes das operações a ele atribuídas.
Margem de garantia requerida é o valor mínimo que o participante deve depositar junto à Câmara
para garantir a liquidação das obrigações decorrentes das operações a ele atribuídas.
Chamada de margem de garantia é a diferença negativa entre a margem de garantia requerida e a
margem de garantia depositada, ou seja, é o valor que o participante deve depositar junto à Câmara
a fim de atender à exigência de margem da Câmara.
A margem de garantia incide sobre as posições para as quais a Câmara atua como contraparte
garantidora, ou seja, as posições assumidas no Mercado de Bolsa e no Mercado de Balcão na
modalidade com garantia da BM&FBOVESPA, e é requerida de cada Comitente.
A margem de garantia requerida do Comitente deve assumir valor suficiente para cobrir o custo
total de liquidação, ou encerramento, de suas posições - venda de posições compradas e compra de
posições vendidas. Uma vez que os preços flutuam e modificam o valor do custo de liquidação da
carteira, ao longo do período até a finalização deste encerramento de posições, o valor da margem
de garantia deve ser suficiente para cobrir o custo de liquidação a valor de mercado e a potencial
elevação deste custo - o risco de mercado.
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As metodologias utilizadas pela Câmara para determinação da margem requerida são, portanto,
metodologias de cálculo de risco, que fornecem estimativas para o custo de reversão das posições
do Comitente, sendo que as variações de mercado ao longo do período previsto para a reversão, que
se espera cobrir são as variações características de situação de ocorrência de eventos extremos.
Tais metodologias baseiam-se em modelos de Teste de Cenários de Estresse, definidos pelo Comitê
de Risco e submetidos à avaliação e aprovação do Bacen. Além da definição das metodologias,
cabe ao Comitê definir os valores de todos os seus parâmetros e garantir que sejam frequentemente
revisados, podendo alterá-los a qualquer momento, a seu critério.
O Comitê de Risco e o Bacen monitoram periodicamente a adequação dos modelos utilizados para
cálculo de margem, através de relatórios de back-test que lhes são enviados periodicamente pela
Câmara. Back-test é uma técnica de avaliação de modelos que consiste da comparação ex post entre
resultados observados e resultados esperados. Para avaliação da metodologia de risco, faz-se backtest de fatores de risco, de valores liquidados, das linhas de liquidez e do FOMA. No back-test de
fatores de risco são comparadas as variações observadas dos fatores primitivos de risco e as
implícitas nos cenários de estresse adotados. No back-test de valores liquidados são comparados os
Valores de Liquidação Multilateral dos Membros de Compensação e as correspondentes margens de
garantia requeridas. O back-test das linhas de liquidez consiste da comparação entre a soma dos
dois maiores débitos (Valores de Liquidação Multilateral negativos) e o volume total de recursos
providos pelas linhas de assistência a liquidez contratadas. O back-test do FOMA consiste da
comparação entre o patrimônio do fundo e a diferença entre margens de garantia requeridas e
margens de garantia desejáveis.
As metodologias de Teste de Cenários de Estresse consistem da análise do custo de liquidação da
carteira sob cenários de estresse definidos para as variáveis relevantes à determinação do seu valor
de mercado. Tais variáveis são denominadas Fatores Primitivos de Risco – FPR. Nesta avaliação, é
fundamental a determinação do prazo necessário à liquidação da carteira, denominado horizonte de
tempo (holding period). Um cenário para um FPR representa uma variação hipotética do valor deste
fator, a ocorrer ao longo do horizonte de tempo da posição em questão. O valor exigido em garantia
é dimensionado para cobrir o risco de mercado do negócio durante horizonte de tempo necessário
para encerramento da carteira do Participante inadimplente.
Os cenários de estresse, os horizontes de tempo e os demais parâmetros dos modelos de cálculo de
margem são definidos pelo Comitê de Risco, com base em uma gama de ferramentas, como
avaliações estatísticas do comportamento dos FPRs, avaliação das conjunturas econômica e política,
avaliação de probabilidades de ocorrência de eventos extremos e respectivos impactos, entre outras.
A margem de uma carteira de derivativos é determinada a partir de metodologias distintas,
diferenciadas basicamente em função das características de cada contrato derivativo (e.g. marcação
a mercado diária, linearidade das variações, etc.). Os cenários de estresse dos fatores de risco são
definidos para horizontes de tempo também diferenciados por contrato, em função das diferenças de
liquidez entre os mercados.
Considere-se, para fins de cálculo de margem e definição de metodologia, o seguinte agrupamento
dos contratos derivativos:
Contratos Futuros: abrange os contratos futuros financeiros, agropecuários e energéticos
e os swaps cambiais com ajuste;
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Contratos Padronizados de Opção: abrange os contratos de opção sobre disponível e
sobre futuro, com ou sem ajuste, negociados no Mercado de Bolsa;
Contratos de Swap: abrange os contratos de swap e a termo, registrados na modalidade
com garantia da BM&FBOVESPA;
Contratos de Opção Flexível: abrange os contratos de opção flexível registrados na
modalidade com garantia da BM&FBOVESPA; e
Outros contratos: inclui o Contrato a Termo de Ouro.
Considerando este agrupamento, a carteira de um Comitente da Câmara é expressa como
Posição em Futuros,
Posição em Opções Padronizadas com Ajuste,
Posição em Opções Padronizadas sem Ajuste,
Posição em Contratos a Termo,

Carteira

Posição em Swaps,
Posição em Opções Flexíveis,
Posição em Contratos WTr - Não-arbitrador ,
Posição em outros contratos

A aplicação de metodologias distintas sobre uma carteira ocorre ao longo dos grupos de contratos
cobertos por cada uma, de modo que a margem de garantia requerida da carteira pode ser assim
decomposta
Margem Carteira

Margem Posição em Futuros e Opções Padronizadas com Ajuste
Margem Posição em Opções Padronizadas sem Ajuste
Margem Posição em Cont ratos a Termo
Margem Posição em Swaps
Margem Posição em Opções Flexíveis
Margem Posição em Contratos WTr -

Não-arbit rador

Margem Posição em outros contratos

A figura a seguir ilustra as metodologias de cálculo de margem de garantia, de acordo com este
agrupamento.
SISTEMA DE RISCO DA CÂMARA DE DERIVATIVOS
METODOLOGIAS DE RISCO PARA CONTRATOS DO MERCADO DE BOLSA
Teste de Estresse sobre o Valor Presente (Contratos Futuros)
Teste de Estresse sobre o Valor Presente – Full Valuation (Contratos de Opção)
Margem para Contratos a Termo de Ouro
METODOLOGIA DE RISCO PARA CONTRATOS DO MERCADO DE BALCÃO
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Teste de Estresse sobre o Fluxo de Caixa – Swap e Termo
Teste de Estresse para Opções Flexíveis
Figura 9 – Metodologias de cálculo de margem de garantia
A BM&FBOVESPA disponibiliza ao Negociador acesso aos sistemas de cálculo de margem,
através dos quais é possível consultar e simular o valor de margem requerida dos portfolios dos
Comitentes sob sua responsabilidade.
As metodologias para cálculo de margem estão detalhadamente descritas no Manual de
Administração de Risco da Câmara de Derivativos.
Para apuração de margem, em geral são consideradas de forma independente as carteiras de um
mesmo Comitente atribuídas a Negociadores e/ou Membros de Compensação distintos, de modo
que a margem de garantia total dele requerida é dada pela soma das margens correspondentes a cada
uma de suas carteiras. A seu critério, a Câmara pode permitir, para efeito de cálculo de margem, a
consolidação das diversas carteiras de um mesmo Comitente sob a responsabilidade de um mesmo
Negociador e Membro de Compensação. A chamada de margem é realizada individualmente, em
base bruta, ou seja, por Comitente.
A Câmara, a seu exclusivo critério, pode exigir garantia adicional de qualquer participante. O
requerimento de margem adicional decorre da identificação de fatores que impliquem potencial
aumento de risco para a Câmara, tais como aumento de volatilidade, concentração de posições em
aberto e capacidade financeira do participante, condição de liquidez dos mercados, regras
específicas de liquidação, dentre outros.
Posições em contratos com liquidação por entrega estão sujeitas ao requerimento de margem
adicional a partir do início do período de entrega - os respectivos critérios estão descritos no Manual
de Administração de Risco da Câmara.
3.2.1. Procedimento de Chamada de Margem
A chamada de margem de garantia ocorre diariamente com base na Posição de fechamento do dia
anterior, ou seja, após a Especificação de todos os negócios realizados pelo Participante na data de
negociação. Através do acompanhamento de risco intradiário a Câmara é capaz, ao longo do dia e
tantas vezes quanto necessário, de antecipar a chamada de margem, com base nas posições em
aberto atualizadas dos Participantes.
A chamada de margem deve ser atendida nos prazos estabelecidos pela Câmara para depósito de
garantias.
O período para depósito de garantias estende-se de 07h30 a 18h30, com limite de 13h00 para
depósitos em atendimento à margem de garantia requerida.
HORÁRIO EVENTO
07h30

Início do período para depósito de garantias.
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13h00

Horário limite para o depósito das garantias requeridas.

14h50

O valor da parcela da chamada de margem não atendida com depósito de garantias
até 13h00 é mantido na composição do VLM do participante devedor de margem,
sendo incluído, portanto, no VLM definitivo do Membro de Compensação
responsável e liquidado via Liquidação dos Membros de Compensação, até este
horário.

18h30

Encerramento do período para depósito de garantias

Tabela 6 – Grade de horários para depósito de garantias requeridas
Estes prazos não se referem ao atendimento da margem chamada antecipadamente – chamada de
margem em D+0 – em decorrência do aumento da exposição da Câmara ao participante,
identificado através do monitoramento de risco intradiário. A cobertura da chamada de margem em
D+0 obedece às regras, critérios e prazos específicos de tal procedimento, apresentados na próxima
seção.
Os horários para a movimentação restringem-se também às grades de horários próprias das
instituições externas à Câmara envolvidas na movimentação de garantias – Cetip, Câmara de
Compensação, Liquidação e Gerenciamento de Riscos do Segmento Bovespa da BM&FBOVESPA,
Banco BM&F, etc.
3.3. Monitoramento de Risco Intradiário
A Câmara acompanha continuamente sua exposição ao risco de crédito dos participantes por meio
do monitoramento do risco intradiário, que lhe permite realizar antecipações de chamada de
margem, ao longo do dia, isto é, efetuar chamada de margem em D+0, reduzindo seu grau de
exposição a risco.
Utiliza-se para tal acompanhamento o Sistema de Risco Intradiário (SRI), que monitora o risco das
operações dos participantes que acessam diretamente os sistemas de negociação da
BM&FBOVESPA – Negociadores (Corretoras de Mercadorias e Operadores Especiais) e PLDs.
Neste contexto, diferentemente do significado que lhe foi dado até a presente seção, o termo
Negociador inclui também os participantes da categoria PLD.
A Câmara estabelece um limite de risco intradiário para cada Negociador vinculado a um mesmo
Membro de Compensação, sendo que o Membro de Compensação possui a prerrogativa de acatá-lo
ou reduzi-lo, de acordo com critérios próprios, uma vez que é responsável pela liquidação das
operações e pelo depósito de garantias exigidas do Negociador. O monitoramento do risco
intradiário de um Negociador consiste em avaliar, com a máxima freqüência possível, a adequação
do conjunto de suas operações aos limites a ele atribuídos, e, para tanto, monitora-se o limite
operacional de cada Negociador, sob cada Membro de Compensação ao qual esteja vinculado.
O limite de risco intradiário estabelece o valor máximo de exposição a risco do Negociador além do
qual a Câmara passa a exigir dele, dos Comitentes sob sua responsabilidade ou do Membro de
Compensação responsável, o pronto depósito de garantias adicionais. O valor do limite de risco
intradiário atribuído a um Negociador,

LRINeg

, é limitado, conforme a equação a seguir
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LRINeg

A B
N

onde
A
B
N

:
valor do Fundo de Liquidação de Operações;
:
valor do Fundo Especial dos Membros de Compensação; e
:
parâmetro cujo valor, maior ou igual a 1, é estabelecido pelo Comitê de Risco da
BM&FBOVESPA.
O Negociador pode depositar garantias adicionais na Câmara, de sua própria titularidade, para
cobrir o valor de exposição a risco que ultrapassar o respectivo limite de risco intradiário,
preservando assim sua regularidade operacional. O Membro de Compensação por ele responsável
pode igualmente depositar garantias de sua titularidade, com o intuito de aumentar o limite dele.
O limite operacional do Negociador é o valor de exposição intradiária a risco disponível ao
Negociador, função (i) do seu limite de risco intradiário, (ii) das garantias depositadas para
cobertura das operações a ele atribuídas e (iii) de uma medida de risco representativa da máxima
perda incorrida caso os Comitentes a ele vinculados, detentores das posições de maior risco, se
LO

Neg ,MC
tornem inadimplentes simultaneamente. Denota-se por
o limite operacional do Negociador
Neg
(
), relativo às operações sob responsabilidade de determinado Membro de Compensação
( MC ). O limite operacional é dado pela a diferença entre (i) a soma do limite de risco intradiário a
ele atribuído e das garantias depositadas e (ii) o risco das operações sob sua responsabilidade.

LONeg,MC

LRINeg ,MC

GarNeg ,MC

GarMC / Neg

RiscoNeg ,MC

(1)

onde
LRINeg ,MC

:
Limite de Risco Intradiário atribuído pela Câmara ao Negociador e ajustado
pelo MC responsável, concernente às operações sob responsabilidade deste MC ;
GarNeg ,MC

:
garantias depositadas pelo Negociador para ampliação do limite operacional,
restrito às operações sob responsabilidade deste MC ;
GarMC / Neg
:
garantias depositadas pelo Membro de Compensação MC em favor do
Negociador, para ampliação do limite operacional, restrito às operações sob responsabilidade deste
MC ; e
RiscoNeg ,MC

:
risco do Negociador, decorrente de suas operações sob responsabilidade do
Membro de Compensação MC , dado por
RiscoNeg ,MC

Riscooper

Por convenção,

especificadas

Riscooper

Riscooper

especificadas

,

não -especificadas

Riscooper

não -especificadas

(2)
e

RiscoNeg ,MC

0

.

Uma vez que os sistemas de negociação e registro de operações permitem que a especificação de
determinados negócios ocorra somente no encerramento do dia, o cálculo do risco do Negociador
requer o agrupamento das operações a ele atribuídas em operações especificadas e operações nãoespecificadas, sendo a especificação a que se refere este agrupamento a especificação de Comitente.
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De forma geral, enquanto a única fonte de incerteza relativa às operações especificadas é a
volatilidade das cotações de mercado, às não-especificadas adiciona-se a incerteza que advém das
diversas possibilidades de distribuição dos negócios entre os Comitentes.
No caso do Negociador pertencente à categoria de Operador Especial ou à de Operador Especial de
Mercadorias Agrícolas (OEs), suas operações, excetuando-se as de repasse para Corretoras, que
oneram o limite operacional delas, são consideradas especificadas no momento do registro, uma vez
que os OEs operam somente para carteira própria. Dessa maneira, para tais participantes, é nulo o
termo

Riscooper não-especificadas

da equação anterior.

O cálculo do risco das operações especificadas baseia-se nos portfólios dos comitentes vinculados
ao Negociador e no valor das respectivas garantias depositadas. Em caso de inadimplência de um
comitente, a perda potencial do Negociador é a diferença, se positiva, entre o risco das posições do
inadimplente e o valor das garantias por ele depositadas. O risco das operações especificadas é
definido, portanto, como a máxima perda potencial do Negociador, caso, dentre os comitentes sob
sua responsabilidade, os NC comitentes com as posições de maior risco tornem-se inadimplentes
Riscooper especificadas

NC*

Déficit Comitente j

j 1

Déficit Comitente(1)

Déficit Comitente(2)

(3)
... Déficit Comitente(NC)

Déficit Comitente j
onde NC é a quantidade de Comitentes vinculados ao Negociador e
representa
5
j
o risco do Comitente cuja posição corresponde ao -ésimo maior risco .

O risco do Comitente, calculado com base nos modelos de teste de estresse da BM&FBOVESPA,
representa a exposição da Câmara ao risco de crédito do Comitente de forma completa, uma vez
que são considerados sua posição de abertura do dia, os novos negócios para ele especificados até o
momento do cálculo, a marcação a mercado intradiária de suas posições e o valor das garantias por
ele depositadas na Câmara. Maiores detalhes são apresentados no Manual de Administração de
Risco da Câmara de Derivativos.
O risco das operações não-especificadas reflete a máxima perda potencial do Negociador, dadas
todas as possibilidades de especificação delas e todas as possibilidades de combinação de cenários
de estresse. O cálculo do risco das operações não-especificadas exige atenção especial, pois a
incerteza envolvida em tais operações advém, além da volatilidade das cotações de mercado, da
indeterminação sobre a distribuição das operações entre os comitentes vinculados ao Negociador.
Enquanto não é possível atribuir um novo negócio a um comitente específico, também não é
possível avaliar se o volume de garantias depositadas é suficiente para a cobertura do risco, uma vez
que as garantias depositadas por um comitente se prestam, exclusivamente, à cobertura do risco de
suas próprias operações, não podendo ser utilizadas de forma solidária. Uma situação extrema é
aquela em que todos os negócios realizados em determinado dia são especificados para um ou mais
clientes sem garantias depositadas na Câmara, aumentando a perda potencial do Negociador.
5

As diversas contas de um mesmo comitente, identificado pelo correspondente CNPJ, CPF, código CVM ou código de

investidor não-residente agropecuário, sob o mesmo Negociador e o mesmo Membro de Compensação, podem ser
tratadas de forma consolidada pelo SRI, desde que autorizado pela BM&FBOVESPA.
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Portanto, permanecendo as operações não-especificadas sob inteira responsabilidade do Negociador
que as executou ou que as recebeu em repasse, ao estimar o risco das operações não-especificadas
não se permite compensação de risco entre os negócios não-especificados. Vale ressaltar que
negócios que não tenham sido especificados para Membro de Compensação secundário no prazo
correspondente são atribuídos ao Membro de Compensação principal do Negociador.
Para a definição do cálculo do risco das operações não-especificadas, considere as seguintes
variáveis:

n
Opi

: quantidade de operações atribuídas ao Negociador e ainda não-especificadas;
:

Cenk :

i -ésima operação atribuída ao Negociador e ainda não-especificada, 1 i

n;

k -ésimo cenário de estresse contíguo para um conjunto de FPRs; um cenário

contíguo para um conjunto de x FPRs é uma combinação de x cenários, um para cada FPR
distinto6;
m
: quantidade de cenários de estresse contíguos para um conjunto de FPRs; e
Vki
:
valor da operação Opi sob o cenário Cenk ; no caso de contrato futuro, Vki denota a
variação do preço da operação (ajuste) sob o Cenk ; no caso de contrato de opção, Vki denota o
prêmio do contrato sob o Cenk .
Supondo a ocorrência do cenário Cenk , a maior perda potencial do Negociador corresponde ao
caso em que todas as operações com valor negativo são especificadas para um único cliente sem
garantias depositadas e as operações com valor positivo são especificadas para outros clientes. O
risco, por fim, corresponde ao pior resultado dentre os resultados de tal combinação de
especificações sob cada cenário
Máxima Perda do Negociador (Cenk )

n

min Vki , 0

i 1

n

Riscooper não -especificadas

min

n

min V1i , 0 , ... ,
i 1

min Vmi , 0
i 1

(4)

À medida que o Negociador efetua as especificações nos sistemas da Câmara, os negócios
especificados são excluídos do cálculo de risco de operações não-especificadas sob a
responsabilidade do Negociador e incluídos no cálculo de risco das operações especificadas, nas
parcelas de risco dos respectivos Comitentes por eles responsáveis.
O limite operacional do Negociador é, portanto, desonerado pela especificação de operações para
comitentes com suficiente volume de garantias ou para comitentes que possuam posições opostas
em relação aos negócios realizados no dia, propiciando redução do risco de seus portfólios.
Por meio de sua rede de serviços, a BM&FBOVESPA disponibiliza aos Membros de Compensação
e Negociadores aplicativos específicos para o acompanhamento do respectivo limite operacional,
dos parâmetros e das demais informações utilizadas em seu cálculo. É dever dos Membros de
Compensação e dos Negociadores conhecerem o funcionamento e os critérios de cálculo do
6

O leitor encontra a definição de cenário contíguo no Manual de Administração de Risco.
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sistema, bem como acompanhar continuamente a evolução das informações fornecidas ao longo do
dia. A adequação do Negociador ao respectivo limite de risco intradiário é monitorada através do
respectivo Percentual de utilização do Limite Operacional, dado pela razão entre o risco e o limite
intradiário acrescido das garantias:
Percentual de utilização LO

RiscoNeg ,MC
LRINeg ,MC

GarNeg ,MC

GarMC / Neg

(5)

Um limite operacional negativo equivale a um percentual de utilização do limite operacional
superior a 100%. Os Negociadores devem antecipar-se às operações que têm a intenção de realizar,
para carteira própria ou de terceiros, tomando as providências necessárias para evitar que o
respectivo percentual de utilização do limite operacional exceda o valor de 100%. Dentre tais
providências, destacam-se:
a utilização do aplicativo disponibilizado pela BM&FBOVESPA para simulação do
impacto de novas operações, especificadas ou não, sobre o percentual de utilização do
limite operacional; e/ou
o depósito antecipado de garantias adicionais na Câmara, de titularidade própria, para
ampliação do respectivo limite operacional; e/ou
a exigência de depósito antecipado de garantias adicionais na Câmara, no caso de
operações que resultem em aumento da exposição a risco de um ou mais comitentes,
sempre que o volume das operações puder causar violação do limite operacional, e
realização da pronta especificação dos referidos comitentes nos sistemas da
BM&FBOVESPA; e/ou
a pronta especificação destes nos sistemas da BM&FBOVESPA, no caso de operações
que resultem em redução da exposição a risco de um ou mais comitentes, sempre que
tais operações puderem causar violação do limite operacional; e/ou
a pronta identificação das operações objeto de repasse para outras Corretoras ou PLDs,
realizadas no sistema eletrônico de negociação.
Quando o percentual de utilização do limite operacional do Negociador assume valor superior a
100%, adota-se o seguinte procedimento:
(i)
Câmara notifica o Negociador e o Membro de Compensação responsável por ele, por meio
de telefonema gravado, da violação do limite operacional;
(ii)
no prazo estabelecido pela Câmara, o Negociador deve tomar as providências necessárias
para retornar à condição de conformidade de seu limite operacional, dispondo das seguintes
alternativas:
depositar garantias adicionais em favor da Câmara; e/ou
efetar as especificações dos comitentes responsáveis pelas operações de maior impacto
sobre o limite operacional, seguindo-se o pronto depósito de garantias adicionais de
titularidade destes, quando necessário; e/ou
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identificar as operações objeto de repasse para outras Corretoras ou PLDs, realizadas no
sistema de negociação eletrônico; e/ou
reverter a mercado as operações de maior impacto sobre o limite operacional, seguindose a pronta especificação dos correspondentes comitentes;
(iii) caso o Negociador não providencie o enquadramento de seu limite operacional no prazo
estabelecido, a Câmara pode, a seu critério:




exigir do Membro de Compensação responsável o depósito de garantias adicionais em favor
do Negociador, concedendo-lhe prazo adicional para tal; ou
debitar o Membro de Compensação responsável na Liquidação dos Membros de
Compensação, em valor correspondente ao montante dele exigido em garantia; ou
conceder prazo adicional ao Negociador caso julgue que o atraso observado para
enquadramento de seu limite decorra de problemas operacionais alheios a sua vontade, a seu
exclusivo critério;

(iv)
caso o Negociador não providencie o enquadramento de seu limite operacional no prazo
estabelecido pela Câmara, além das medidas previstas no item (iii), o Diretor Presidente da
BM&FBOVESPA pode:
suspender temporariamente o acesso do Negociador aos seus sistemas de negociação e
de registro; e/ou
suspender temporariamente a possibilidade de o Negociador receber repasses de
operações realizadas por outros Negociadores, notificando os demais participantes –
detentores de Direitos de Negociação e de Liquidação - da BM&FBOVESPA acerca
dessa determinação; e/ou
determinar a reversão a mercado de parte ou de todas as operações sob a
responsabilidade do Negociador, tomando as providências necessárias para tal fim.
(vi). adotada qualquer das medidas previstas nos itens anteriores, eventuais custos ou prejuízos
decorrentes da suspensão do acesso do Negociador aos sistemas de negociação e de registro, bem
como decorrentes da reversão de operações a mercado, são de inteira responsabilidade do
Negociador e do Membro de Compensação responsável.
A Câmara disponibiliza aos Negociadores e Membros de Compensação envolvidos, bem como ao
Diretor Geral da BM&FBOVESPA, relatório dos casos de violação do limite operacional do
Negociador ocorridos no período anterior. Caso o relatório aponte reincidência não justificada de
violação do limite operacional em curto espaço de tempo, o seguinte procedimento é adotado:
(i)
a Câmara pode alertar formalmente o Negociador e o Membro de Compensação acerca do
ocorrido; e
(ii)

além da medida prevista acima, o Diretor Presidente da BM&FBOVESPA pode:
aplicar multa ao Negociador e/ou ao Membro de Compensação; e/ou
exigir do Negociador e/ou do Membro de Compensação a manutenção de depósito de
garantias adicionais na Câmara, por prazo estabelecido pela BM&FBOVESPA, em
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montante suficiente para reduzir a possibilidade de se observar futuras violações do
limite operacional; e/ou
suspender temporariamente as atividades do Negociador e/ou do Membro de
Compensação, notificando os demais participantes – detentores de Direitos de
Negociação e de Liquidação - da BM&FBOVESPA de tal determinação.
Conforme mencionado no capítulo sobre o Serviço de Registro de Operações, a alteração e o
cancelamento de especificação de um negócio não são livremente admitidos, sendo condicionados à
análise de risco e, conforme o caso, à aprovação da Câmara. Tal restrição deve-se à possibilidade de
uma alteração de especificação causar violação do limite operacional do Negociador responsável,
tornando inócuo o esforço de monitoramento do risco intradiário realizado até então. É o caso, por
exemplo, de alteração de especificação de comitentes que possuem volume suficiente de garantias
para outros que não o possuam, ou ainda de comitentes cujos portfólios produzam compensação de
risco para outros que não o façam. Em caso de erro operacional, as alterações de especificação
ocorrem de acordo com o seguinte procedimento:
o Negociador indica nos sistemas da Câmara as operações cujas especificações pretende
alterar, informando os dados necessários para a nova especificação;
o valor do limite operacional do Negociador é simulado, no SRI, supondo a aceitação
das alterações de especificação – a simulação reflete, inclusive, a atualização do cálculo
do risco dos comitentes envolvidos; sejam LO e LO os valores de limite operacional
obtidos, respectivamente, sem as alterações de especificação e com as alterações de
especificação;
se LO 0 ou LO LO 0 , então as alterações de especificação são aceitas pelos
sistemas de registro da Câmara;
se LO 0 e LO LO 0 , então as alterações de especificação são classificadas pelos
sistemas da Câmara como pendentes - sob análise, preservando-se o conjunto de
especificações originais; a Câmara, então, pode autorizar as alterações de especificação
mediante solicitação formal do Negociador, contendo a devida justificativa para os erros
de especificação cometidos.
Em qualquer caso, a autorização para a alteração de especificação pode ser condicionada ao pronto
depósito de garantias adicionais na Câmara, conforme o caso.
Outro procedimento vinculado ao monitoramento de risco intradiário é a retirada de garantias
depositadas. A cada atualização do cálculo do limite operacional, as novas operações especificadas
são incorporadas às carteiras dos respectivos comitentes e os riscos de tais carteiras são
recalculados. Caso um comitente possua saldo livre de garantias depositadas na Câmara e, após a
atualização do cálculo de risco, apresente aumento do risco, tal excesso de garantias é
automaticamente bloqueado pelos sistemas de risco intradiário e de garantias, na mesma proporção
do aumento de risco. Além da verificação do saldo livre, os sistemas da Câmara verificam se o
mesmo comitente apresenta saldo devedor de garantias sob outros Negociadores e saldo devedor na
janela de liquidação. A liberação do saldo livre sob determinado Negociador é condicionada ao
prévio atendimento da chamada de margem, pelo comitente, ou à existência de garantias
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disponíveis, sob todos os demais Negociadores. A composição do saldo livre de garantias é
apresentada no Manual de Administração de Risco da Câmara.
A retirada de garantias de titularidade do Negociador ou do Membro de Compensação responsável,
depositadas na Câmara a favor do Negociador com a finalidade de ampliar seu limite operacional,
obedece ao seguinte o procedimento:
o Negociador ou o Membro de Compensação, conforme o caso, solicita a retirada à
Câmara;
o valor do limite operacional do Negociador envolvido é simulado, supondo a retirada
das garantias; seja LO o valor simulado do limite operacional;
se LO 0 , então a retirada de garantias é automaticamente aceita pelos sistemas da
Câmara; e
se LO

0 , então a retirada de garantias é rejeitada pelos sistemas da Câmara.

Os detalhes técnicos podem ser encontrados no Manual de Administração de Risco da Câmara de
Derivativos.
3.4. Constituição e Movimentação de Garantias
O depósito de Garantias deve ser efetuado em espécie - em dólares americanos, para investidores
não-residentes 2.687, e em moeda nacional para os demais participantes – podendo ser substituído
pelo depósito de outros ativos / instrumentos, a critério da Câmara. O rol de ativos passíveis de
aceitação em substituição à moeda é composto por:
Títulos públicos federais nacionais;
Títulos privados nacionais;
Ouro ativo financeiro;
Ações de empresas listadas no Segmento Bovespa da BM&FBOVESPA e custodiadas
na Central Depositária da BM&FBOVESPA;
Cotas de fundos de investimento selecionados;
Cartas de fiança bancária;
Títulos de emissão do Tesouro norte americano; e
Outros ativos ou instrumentos financeiros.
Apenas os participantes investidores não residentes 2.687 estão autorizados a constituir garantias
em moeda estrangeira e títulos de emissão do Tesouro norte-americano, sendo estas as únicas
formas disponíveis a estes investidores. Os valores da margem de garantia requerida em dólares são
convertidos pela taxa de câmbio referencial da BM&FBOVESPA, publicada em seu boletim diário.
Os ativos depositados em garantia das operações de um participante devem ser de sua própria
titularidade, ou seja, ativos pertencentes ao participante A não podem servir de garantia para as
operações do participante B, sendo os Negociadores e Membros de Compensação responsáveis pelo
cumprimento desta disposição. Exceção a esta condição é a utilização de carta de fiança bancária
como garantia de operações de um participante que não o afiançado, mas a ele vinculado. É o caso
da utilização de parte dos recursos representados por uma carta de fiança - cujo afiançado é uma
Corretora de Mercadorias, emitida a favor da Câmara - para cobertura de margem de um ou mais
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clientes dela (a chamada fiança guarda-chuva, cuja utilização é facultada a Membros de
Compensação e a Negociadores para cobertura de risco de seus clientes).
A aceitação de cada tipo de ativo / instrumento financeiro está condicionada a critérios relativos à
aplicação de deságio, à imposição de limites de utilização e de emissão, ou qualquer outra condição
que a Câmara julgar necessário definir. Tais critérios são estabelecidos e definidos em função,
principalmente, da condição de liquidez dos ativos / instrumentos.
É considerada líquida a garantia cujo prazo para conversão em reserva bancária (monetização)
quando de sua execução é compatível com a janela de liquidação da Câmara. Inversamente,
considera-se ilíquida a garantia cujo prazo para monetização supera o prazo disponível até o horário
previsto para a liquidação.
Além do depósito em moeda nacional, podem ser consideradas líquidas as garantias constituídas por
títulos públicos federais, cotas de fundos selecionados e cartas de fiança com cláusula de liquidação
em D+0, emitidas conforme os modelos definidos pela BM&FBOVESPA.
Destaca-se que
os limites relacionados às garantias podem ser alterados pela BM&FBOVESPA a
qualquer momento, com aplicação imediata das novas restrições;
a Câmara reserva-se o direito de, a seu exclusivo critério, recusar qualquer ativo /
instrumento apresentado em garantia; e
independentemente do fato de a Câmara aceitar um ativo em garantia das posições e
operações de um Comitente, o Negociador e o Membro de Compensação a elas
vinculados são responsáveis por sua emissão e autenticidade, bem como por sua
imediata substituição, por determinação da Câmara. Tal responsabilidade vale mesmo
para os casos em que a Câmara entender que uma determinada garantia teve sua
integridade ou exeqüibilidade afetada. Nesses casos, o Negociador e/ou o Membro de
Compensação podem mesmo ser chamados a efetuar o depósito do correspondente valor
em dinheiro.
Os valores das garantias são apurados diariamente a mercado, em moeda nacional, e estão sujeitos à
redução por conta do desconto de custos de realização e da aplicação de deságios. Os custos de
realização abrangem os custos de transação relevantes e eventuais impostos. Os percentuais de
deságio são determinados em função
do risco de mercado associado ao ativo / instrumento dado em garantia, inclusive o risco
cambial, para aqueles denominados em moeda estrangeira;
do risco de crédito da instituição emissora, inclusive o risco país, para ativos
internacionais;
do risco de liquidez associado ao prazo necessário à monetização da garantia; e
de outros riscos, inclusive o de evento.
As garantias emitidas / depositadas no exterior têm seus valores convertidos para moeda nacional de
acordo com a taxa de câmbio apropriada.
A movimentação de uma garantia - depósito, retirada e distribuição - ocorre, de maneira geral, em
três etapas, quais sejam:
a solicitação de movimentação à Câmara;
a avaliação da solicitação pela Câmara; e
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a efetivação da movimentação, se autorizada pela Câmara, nas condições por ela
determinadas.
Uma garantia pode ser movimentada, ou substituída, apenas por solicitação do participante
depositante, mediante autorização específica da Câmara.
O participante responsável pela movimentação de garantias utiliza, para tal procedimento, o Piloto
de Garantias, através do qual solicita a movimentação, identificando a garantia a ser movimentada,
e acompanha a situação da movimentação, observando-se que:
a movimentação de garantias de um Comitente é solicitada à Câmara pelo Negociador
ou PLD, conforme o caso, responsável pelas operações e posições por elas cobertas,
inclusive no caso de haver um Intermediário por Conta interpondo-se ao Comitente e o
Negociador;
Membros de Compensação e PLDs têm acesso ao Piloto de Garantias para
movimentação das garantias próprias e para distribuição de garantias aos participantes
que estejam diretamente sob a sua responsabilidade; e
os participantes pertencentes às categorias de Operador Especial, Operador Especial de
Mercadorias Agrícolas, Fundidor e Fornecedor de Ouro não têm acesso ao Piloto de
Garantias, sendo a movimentação de suas garantias executada com o auxílio da Câmara,
mediante solicitação do participante, via carta.
Ao avaliar uma solicitação de movimentação de garantias, para deliberar sobre sua aceitação, são
analisadas as características do ativo a ser movimentado e o impacto da movimentação sobre a
exposição da Câmara aos riscos dos participantes envolvidos, sejam eles o titular da garantia, os
responsáveis pelas posições que a garantia alcança, ou alcançará, ou os emissores dela. A
solicitação de movimentação é indeferida caso a movimentação da garantia resulte em alguma nãoconformidade dos participantes aos respectivos limites e restrições definidos pela Câmara.
O depósito de garantia é o procedimento de constituição de uma garantia em favor da Câmara.
Tendo aceito tal constituição, a Câmara determina o respectivo preço de aceitação, conforme seus
critérios. À exceção de recursos aportados em moeda nacional, qualquer ativo está sujeito
à aplicação de deságio e conforme a natureza do ativo;
a restrições quanto ao volume mantido em garantia sob a forma de um mesmo ativo ou
grupo de ativos vis-à-vis o risco da carteira à qual a garantia se destina e o risco de seu
emissor; e
a outras condições que a Câmara considerar prudente impor.
A distribuição horizontal de uma garantia é o procedimento por meio do qual a garantia deixa de
cobrir o risco da posição de titularidade de um Comitente, sob responsabilidade de um Negociador e
um Membro de Compensação, para destinar-se à cobertura do risco da posição de titularidade do
mesmo Comitente, porém atribuída a outro Negociador e/ou Membro de Compensação.
A distribuição vertical de uma garantia é o procedimento por meio do qual o participante (Membro
de Compensação ou Negociador) titular da garantia dispõe uma parcela ou a totalidade de seu valor
a um participante a ele vinculado (respectivamente Negociador ou Comitente), de acordo com as
regras, restrições e condições estabelecidas pela Câmara.
A retirada de uma garantia é o procedimento inverso ao depósito, ou seja, o procedimento pelo qual
um determinado ativo deixa de ser caracterizado como garantia. O procedimento de retirada da
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garantia de um Comitente deve ser executado, junto à Câmara, pelo Negociador que a depositou,
mesmo que seu valor financeiro tenha sido, ao longo do tempo, distribuído para cobertura das
posições do Comitente sob outro(s) Negociador(es).
Ao avaliar uma solicitação de retirada, a Câmara verifica a suficiência das garantias remanescentes
da retirada vis-à-vis sua exposição ao participante envolvido, considerando, para tanto, Valores de
Liquidação Multilateral devedores a pagar e o risco das posições do participante, atualizadas com as
operações realizadas no dia até o momento da avaliação, segundo os critérios do monitoramento de
risco intradiário. Em tal avaliação, são consideradas as posições do Comitente sob responsabilidade
de outros Negociadores e/ou Membros de Compensação.
A figura a seguir ilustra, de forma esquemática e bastante generalizada, as etapas dos procedimentos
de depósito, retirada e distribuição de uma garantia. Não constam da figura as especificidades
operacionais de cada ativo / instrumento.
M ovimentação de garantia – depósito e retirada

Participante
titular da garantia

1 - Solicitação de movimentação
(depósito ou retirada) da garantia

3 - Autorização para
proceder à
movimentação
solicitada

4 - Comunicação
sobre a
transferência

CENTRAL DEPOSITÁRIA
5
O ativo é transferido à Câmara
(se depósito) ou ao participante
titular da garantia (se retirada)

Negociador
PLD / PLE
2 - Solicitação de
movimentação
da garantia

CÂM ARA

4 - Comunicação sobre a
transferência

PILOTO DE GARANTIAS

M ovimentação de garantia - distribuição horizontal

Comitente
titular da garantia

1 - Solicitação da
disponibilização da garantia,
em valor financeiro

2 - Solicitação da
disponibilização do
valor financeiro da
garantia solicitado

4 - Solicitação da alocação
da garantia solicitada

Negociador
Destino

Negociador
Origem

5 - Solicitação da alocação do valor
disponibilizado para a conta do
Comitente sob o Negociador Destino
6 - Confirmação da alocação para o
Negociador Destino

Figura 10 – Depósito, retirada e distribuição de garantia
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3 - Autorização para
proceder à
distribuição
solicitada

CÂM ARA

PILOTO DE GARANTIAS

A figura da Central Depositária, no esquema descritivo dos procedimentos de depósito e retirada de
garantia, representa a entidade onde está depositado / registrado / custodiado o ativo objeto da
movimentação. No caso de títulos públicos federais e CDBs, por exemplo, trata-se do SELIC e da
Cetip, respectivamente.
A toda garantia depositada está associada uma finalidade. A finalidade de uma garantia indica sua
destinação e deve ser definida quando da solicitação de depósito ou de transferência do ativo /
instrumento financeiro. Uma garantia pode ter como finalidade a cobertura de margem de
operações, constituição de contribuição a fundos mutualizados componentes das salvaguardas
financeiras da Câmara, ampliação de limites operacionais, entre outras. A alteração da finalidade de
uma garantia deve obedecer aos critérios estabelecidos pela Câmara e não deve resultar em
desconformidade dos participantes envolvidos em relação aos limites que lhe são atribuídos.
São apresentados a seguir os aspectos relevantes dos procedimentos operacionais para
movimentação de garantias. O atendimento da chamada de margem ou da antecipação da chamada
de margem deve obedecer às grades de horários e aos prazos mencionados nas seções 3.2 e 3.3 que
precedem esta seção.
Moeda Nacional
São duas as alternativas operacionais para movimentação de garantias em dinheiro, quais sejam, via
Membro de Compensação e via Banco BM&F.
Via Membro de Compensação, os recursos são transferidos entre a Câmara e o Membro de
Compensação responsável através da Liquidação Multilateral dos Membros de Compensação,
sendo o correspondente valor incorporado ao VLM do Membro de Compensação – adicionado ou
subtraído, conforme tratar-se de retirada ou depósito de garantia em dinheiro.
Via Banco BM&F, no depósito de recursos, estes são transferidos pelo participante (Negociador,
PLD ou Membro de Compensação, conforme o caso) para conta corrente específica da Câmara no
Banco BM&F, denominada conta margem. As informações do depósito são transmitidas ao Sistema
de Garantias, após o quê o participante deve, através do Piloto de Garantias, alocar os recursos para
os respectivos clientes, indicando as devidas finalidades. Apenas após a alocação dos recursos
considera-se efetivada a cobertura da margem com tais recursos.
A retirada de recursos é solicitada pelo participante através do Piloto de Garantias. Acatada a
solicitação, após avaliação do risco do Comitente, o Banco BM&F, mediante instrução da Câmara,
transfere os recursos da conta margem da Câmara para a conta corrente indicada pelo participante,
quando da solicitação da retirada.
Título Público Federal
A constituição de garantias sob a forma de título público é processada por meio de transferência dos
títulos no Selic, com sua vinculação em favor da Câmara via mensagens do sistema financeiro mensagens do STR dos grupos SEL – Controle de Operações Selic e LDL para Gerência de
Colateral, ou de Movimentação de Títulos, sendo as do segundo grupo utilizadas apenas para
retirada de garantia.
São considerados de alta liquidez os títulos que podem ser utilizados para o redesconto do
Bacen.Tais títulos são aceitos automaticamente e avaliados diariamente pelos respectivos valores
para redesconto divulgados pelo Bacen, passíveis de redução através da aplicação de deságio, a
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critério da Câmara. A aceitação dos demais títulos depende de prévia avaliação da Câmara,
avaliação que abrange aspectos de risco de mercado, risco de crédito, liquidez e vencimento.
Os títulos depositados em garantia devem ser substituídos previamente aos respectivos
vencimentos, com antecedência determinada pela Câmara.
Ação de empresa listada na BM&FBOVESPA
A Câmara pode aceitar a prestação de garantias mediante caução de ação de empresa listada no
Segmento Bovespa, cuja propriedade seja comprovada no ato do depósito e que esteja custodiada na
Central Depositária da BM&FBOVESPA, inclusive Exchange Traded Funds (ETF). Sua
constituição como garantia é processada por meio de transferência para a BM&FBOVESPA, que
atua como agente de custódia junto à Central Depositária da BM&FBOVESPA, após solicitação de
depósito via Piloto de Garantias.
A aceitação de uma ação não pertencente à carteira teórica do Ibovespa está condicionada à
avaliação da Câmara no que diz respeito aos riscos de mercado e de liquidez.
As ações são avaliadas pela menor cotação, dentre os preços médio e de fechamento observados no
dia útil imediatamente anterior, com aplicação de deságio conforme a participação da ação na
carteira teórica do Ibovespa. Não sendo representativa a referida cotação, a Câmara pode arbitrar o
valor a ser empregado.
Títulos Privados
A constituição de garantias na forma de título privado é processada por meio da transferência do
título para a conta da Câmara na instituição depositária ou custodiante em que o título estiver
registrado, conforme a grade de horários da respectiva instituição.
Os títulos depositados em garantia devem ser substituídos previamente aos respectivos
vencimentos, com antecedência determinada pela Câmara.
Certificado de Depósito Bancário (CDB)
São aceitos como garantia Certificados de Depósito Bancário (CDBs) registrados na Cetip e
emitidos por bancos autorizados pela BM&FBOVESPA, previa e devidamente cadastrados como
emissores. O depósito é processado por meio de transferência do título para a conta da
BM&FBOVESPA na Cetip, vinculando-o em favor da Câmara. Tal transferência é efetivada através
de duplo comando – da Câmara e da instituição custodiante do CDB.
Os CDBs são avaliados a mercado considerando-se as taxas de juro prevalecentes para instrumentos
de prazo e risco semelhantes, além de percentuais de deságio. Na impossibilidade de se observar as
taxas de juro prevalecentes no mercado para operações de prazo e risco semelhantes, os CDBs são
avaliados pelo respectivo valor de emissão (principal), com possibilidade de aplicação de percentual
de deságio, a critério da Câmara.
A BM&FBOVESPA estabelece limites de emissão e utilização de CDBs em conjunto com cartas de
fiança bancária. Os critérios relativos a tais limites são apresentados adiante.
Cédula de Produto Rural (CPR)
São aceitas CPRs registrados no SRCA, devidamente avalizadas por instituições financeiras
autorizadas pela BM&FBOVESPA.
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Os critérios para aceitação e utilização de CPRs em garantia, bem como as regras para avaliação
dos títulos depositados, são estabelecidos de acordo com o tipo do título – CPR financeira, CPR
física, etc.
CPRs financeiras pré-fixadas são aceitas independentemente do produto subjacente. CPRs
financeiras indexadas ao preço do produto subjacente e CPRs físicas são aceitas mediante avaliação
e autorização prévia da Câmara, à exceção daquelas cujo produto subjacente seja Café Arábica. A
aceitação está condicionada também ao prazo até o vencimento do título.
Os limites de utilização de CPRs são definidos de forma variável, a fim de permitir maior utilização
delas durante período de entrega de contratos agropecuários, exclusivamente no atendimento à
chamada de margem adicional, prevista durante o período de entrega. Os percentuais de deságio
também variam quando da alteração dos limites nestas situações.
As CPRs são avaliadas a mercado utilizando-se as taxas de juro prevalecentes para instrumentos de
prazo semelhantes e os preços futuros do produto subjacente, conforme o caso, além de percentuais
de deságio.
Carta de Fiança Bancária
São passíveis de admissão como garantia Cartas de Fiança emitidas, conforme os modelos e
padrões estabelecidos pela BM&FBOVESPA, por bancos devidamente cadastrados como
emissores.
Uma vez autorizado o depósito de carta de fiança em garantia, o depósito ocorre mediante envio da
carta à Gerência de Garantias e Custódia, que então procede à verificação da adequação do
documento ao padrão definido pela BM&FBOVESPA e à conferência das informações nele
contidas.
As cartas de fiança depositadas em garantia devem ser substituídas previamente aos respectivos
vencimentos, com antecedência determinada pela Câmara.
Os limites de emissão e utilização são definidos em conjunto para CDBs e Cartas de Fiança
Bancária. Os critérios relativos a tais limites são apresentados adiante.
Cota de Fundo de Investimento
São aceitas em garantia cotas de fundos de investimento previamente autorizados pela Câmara,
constituídos exclusivamente com tal propósito. As cotas adquiridas são automaticamente
caucionadas em favor da Câmara e somente ela pode autorizar sua liberação para resgate, cabendo
ao administrador de cada fundo o controle das aplicações realizadas. Os recursos aplicados no
fundo são vinculados à cobertura de margem junto à Câmara através do Contrato de Cessão de
Direitos Creditórios. Tal contrato pode estar contido no regulamento do fundo ou ser firmado entre
o Negociador ou Membro de Compensação, conforme o caso, a BM&FBOVESPA, o administrador
do fundo e a instituição, se houver, através da qual são efetivadas as aplicações e resgates de cotas.
O valor depositado na forma de cotas de fundo é corrigido automaticamente, conforme a freqüência
de atualização de cada fundo.
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A movimentação de cotas deve obedecer aos procedimentos operacionais estabelecidos pela
Câmara e pelo administrador de cada fundo, especialmente relativos a horários, fluxos de
autorizações e confirmações, entre outros.
Conforme o fundo será permitido (i) utilizar as cotas disponíveis - não bloqueadas pela Câmara para
cobertura de margem - para liquidação de débitos junto à Câmara; e/ou (ii) transferir recursos
provenientes de resgate de cotas ao Membro de Compensação responsável, através da Liquidação
dos Membros de Compensação; e/ou transferir recursos provenientes de resgate de cotas ao
Negociador por meio do Banco BM&F.
Ouro Ativo Financeiro
A utilização de ouro para a cobertura de margem se dá por meio de caução de certificados
representativos de ouro ativo financeiro depositado no Sistema de Custódia Fungível de Ouro da
BM&FBOVESPA. A valorização é dada pelo mínimo entre os preços médio e de fechamento
observados no pregão da BM&FBOVESPA do dia útil imediatamente anterior, podendo ser
aplicados deságios.
Moeda Estrangeira - Dólares dos Estados Unidos da América
A Câmara aceita o depósito de dólares americanos para cobertura da margem dos participantes que
operam nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional no 2.687.
Em qualquer caso, a constituição de garantia em dólares depende de consulta prévia à Câmara, que
pode estabelecer limites para a utilização de tal modalidade de garantia.
O depósito é processado por meio da transferência de dólares para a conta de depósito mantida pela
Câmara em bancos no Exterior.
O valor dos dólares depositados em garantia é convertido diariamente para reais com base na taxa
de câmbio de reais por dólar vigente no dia, conforme definição da BM&FBOVESPA.
O deságio sobre o valor dos dólares reflete o risco de variação da taxa de câmbio e, a critério da
Câmara, outros riscos e/ou custos relacionados à execução dos dólares depositados em garantia.
Títulos do Governo dos Estados Unidos da América (Treasuries)
Treasuries são aceitos para cobertura da margem dos participantes que operam nos termos da
Resolução 2.687, do CMN.
O depósito de treasuries em garantia depende de consulta prévia à Câmara, que pode estabelecer
limites para a utilização dessa modalidade de garantia.
A constituição do depósito é processada por meio da transferência dos títulos para a conta mantida
pela Câmara em instituições depositárias no Exterior.
Os treasuries são avaliados diariamente por seu valor de mercado, convertido para reais com base
na taxa de câmbio de reais por dólar vigente no dia, conforme definição da BM&FBOVESPA. O
deságio sobre o valor dos treasuries reflete o risco de variação de preço dos treasuries em dólares e
o risco de variação da taxa de câmbio, bem como, a critério da Câmara outros riscos e/ou custos
relacionados à execução dos treasuries depositados em garantia.
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Outros Ativos e Instrumentos
Os critérios para aceitação, os limites, a forma de avaliação e os percentuais de deságio são
definidos em cada caso submetido à apreciação da Câmara.
3.4.2. Limites à Utilização de Garantias
A BM&FBOVESPA estabelece dois grupos de limites que restringem a utilização de garantias,
descritos nas subseções a seguir:
limites referentes às garantias constituídas por cartas de fiança bancária e CDBs; e
limites referentes à utilização de garantias ilíquidas.
3.4.2.1 . Limites Referentes a Cartas de Fiança Bancária e CDBs
A Câmara pode, a seu exclusivo critério, conceder a cada Banco Emissor limite para emissão de
Cartas de Fiança e CDBs a serem depositados em garantia, observados os procedimentos,
parâmetros e condições a seguir descritos.
Os limites associados a Cartas de Fiança Bancária e CDBs referem-se a volume de emissão, volume
depositado, troca de garantias, utilização de garantias guarda-chuva, entre outros. Para definição de
tais limites, podem ser considerados, dentre outros fatores, a exposição a risco das posições detidas
pelos Bancos Emissores em seus ambientes de compensação e de liquidação, bem como as
características das garantias por ele depositadas e as demais garantias de sua emissão, de outras
categorias, como Cédulas do Produto Rural (CPRs) com aval bancário. Os limites estabelecidos
podem ser alterados pela Câmara a qualquer momento, sendo imediatamente aplicados os novos
limites.
Os limites são atribuídos somente aos Bancos Emissores previamente cadastrados, que enviem
regularmente o balanço e os documentos relativos às alterações em sua estrutura societária e/ou
administrativa, e que mantenham atualizados os cartões de assinatura dos diretores e procuradores
com poderes para assinar Cartas de Fiança Bancária.
Para verificação da adequação dos participantes aos limites, a Câmara pode considerar de forma
conjunta instituições pertencentes ao mesmo conglomerado econômico e/ou financeiro.
São os seguintes os limites referentes à utilização de cartas de fiança e CDBs:
Limite para Emissão por Banco Emissor;
Limite para Emissão por Comitente;
Limite para Depósito de Carta de Fiança e CDB via Negociador ou Membro de
Compensação Ligado ao Banco Emissor; e
Limite de Utilização de Carta de Fiança Guarda-Chuva.
Estão definidos a seguir as características, as vedações e os critérios de ampliação de tais limites.
Limite para Emissão por Banco Emissor
O Limite para Emissão é atribuído a cada Banco Emissor e abrange o valor total de Cartas de
Fiança e de CDBs por ele emitidos e depositados em garantia na Câmara;
A BM&FBOVESPA pode considerar, no cálculo de tal limite, outras garantias depositadas que
representem risco de crédito do emissor, como CPRs com aval bancário;
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LE
O Limite para Emissão atribuído a um Banco Emissor, Banco Emissor , não supera 40% do valor do
patrimônio líquido do banco ou 1 vez o patrimônio líquido da BM&FBOVESPA, dos dois o menor,
ressalvado o disposto no próximo parágrafo.

LEBanco Emissor

min 0,4

PLBanco Emissor , PLBM & F

(6)

O Limite para Emissão pode ser aumentado além do estabelecido em (iii), desde que o Banco
Emissor efetue o depósito de títulos públicos federais junto à Câmara, conforme o disposto em
Ampliação de Limites;
Em situação caracterizada como troca de garantias (por exemplo, quando o banco A ou as empresas
a ele ligadas utilizam garantias emitidas por um banco B e, simultaneamente, o banco B ou as
empresas a ele ligadas utilizam garantias emitidas pelo banco A), os Limites para Emissão dos
Bancos Emissores / beneficiários são duplamente impactados. O mesmo princípio pode ser aplicado
caso se constate a participação de mais do que duas instituições no processo de troca de garantias.
Limite para Emissão por Comitente

LE
Do Limite para Emissão atribuído a determinado Banco Emissor, Banco Emissor , não mais do que
25% pode ser utilizado pelo mesmo Comitente em garantia de suas posições em aberto, ou seja,
Limite para Emissão por ComitenteBanco Emissor

0,25 LEBanco Emissor

(7)

O Limite para Emissão por Comitente pode ser aumentado além do estabelecido em (i), desde que o
Banco Emissor efetue o depósito de títulos públicos federais junto à Câmara, conforme o disposto
em Ampliação de Limites.
Limite para Depósito de Carta de Fiança e CDB Via Negociador ou Membro de Compensação
Ligado ao Banco Emissor ( LDPL )
O Limite para Depósito via Negociador ou Membro de Compensação Ligado ao Banco Emissor
incide sobre o valor das Cartas de Fiança e dos CDBs emitidos pelo mesmo Banco Emissor e
depositados em garantia por participantes que liquidem suas operações por meio de Negociador ou
Membro de Compensação ligado, subsidiário, controlado ou controlador do Banco Emissor;
O Limite para Depósito via Negociador ou Membro de Compensação Ligado ao Banco Emissor
deve ser inferior ao valor total das garantias depositadas para o FDO pelo conglomerado econômico
ao qual o Banco Emissor pertença, ressalvado o disposto em (iii), a seguir; e
O Limite para Depósito via Negociador ou Membro de Compensação ligado ao Banco Emissor
pode ser aumentado além do estabelecido em (ii), desde que o Banco Emissor efetue o depósito de
títulos públicos federais junto à Câmara, conforme o disposto em Ampliação de Limites.
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Limite de Utilização de Carta de Fiança Guarda-Chuva
O Limite de Utilização de Carta de Fiança Guarda-Chuva corresponde à parcela máxima do total
das Cartas de Fiança cujo afiançado é um Negociador, passível de alocação em garantia das
posições de um mesmo Comitente;
O Limite de Utilização de Carta de Fiança Guarda-Chuva é inferior a 10% do valor total das Cartas
de Fiança emitidas em favor do Negociador ou ao valor total das garantias depositadas pelo
Negociador para o FDO, dos dois o maior; e
Quando se tratar de garantia para a carteira própria do Negociador ou de empresas a ele ligadas, o
limite ao qual se refere (ii) pode ser ampliado para até 100% do valor das cartas de fiança, a critério
da BM&FBOVESPA.
Ampliação de Limites referentes a Cartas de Fiança Bancária e CDBs
A BM&FBOVESPA pode, a seu exclusivo critério, permitir a utilização de cartas de fiança e CDBs
em montante superior ao estabelecido pelos limites para Emissão por Banco Emissor, para Emissão
por Comitente e para Depósito via Negociador ou Membro de Compensação Ligado ao Banco
Emissor, caso o Banco Emissor deposite em garantia títulos públicos federais em favor da Câmara.
Tais garantias estão sujeitas às mesmas normas e aos mesmos procedimentos operacionais
aplicáveis ao conjunto de garantias e salvaguardas da Câmara, nos termos da regulamentação em
vigor.
Como regra geral, para ampliação do nível de utilização de cartas de fiança e CDBs, o depósito de
títulos é exigido na razão de 1 para 1, observados os critérios descritos a seguir.
Situação em que não há garantias emitidas para Comitentes vinculados a Negociador ou Membro de
Compensação ligado ao Banco Emissor
Considere a variável GARComitente , que representa o montante exigido em garantia em função do
excesso de emissão para Comitente:
N

GARComitente

Gi
i 1

,

Gi

max VEi

0,25 LEBanco Emissor , 0

(8)

Onde

VEi

:

LEBanco Emissor

N

:

valor emitido pelo Banco Emissor para o i -ésimo Comitente;
:
Limite para Emissão, atribuído pela BM&FBOVESPA ao Banco Emissor; e
quantidade de Comitentes que possuem garantias emitidas pelo Banco Emissor.

Gi representa o montante exigido do Banco Emissor como garantia, em função do valor emitido
para o i -ésimo Comitente, caso tal valor supere o valor equivalente a 25% do limite para emissão
LE
do Banco Emissor, Banco Emissor .
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O montante exigido em garantia do Banco Emissor em função do excesso de emissão total,
desconsiderando-se a parcela cujo risco já esteja coberto pelo depósito de títulos, é dado por

N

GARTotal

max

VEi

GARComitente

LEBanco Emissor , 0

i 1

(9)

O valor das garantias exigidas do Banco Emissor para ampliação do uso de cartas de fiança e CDBs
é dado por

Garantia exigida

GARComitente

GARTotal

(10)

Situação em que há garantias emitidas para Comitentes vinculados a Negociador ou Membro de
Compensação ligado ao Banco Emissor
Considere a variável

GARComitente

, definida de forma idêntica à da situação anterior,

N

GARComitente

Gi
i 1

.

Considere as variáveis

VEi ,PL

e

ECRi ,PL

assim definidas:

VEi ,PL

:
valor das cartas de fiança e dos CDBs emitidos pelo Banco Emissor para o i -ésimo
Comitente e utilizados em garantia de suas posições sob Negociador ou Membro de Compensação
ligado ao Banco Emissor; o sub-índice PL indica participante ligado; e

ECRi ,PL

:
exposição de crédito residual do i -ésimo Comitente no Negociador ou no Membro
de Compensação ligado ao Banco Emissor, ou seja, o valor das garantias emitidas para o Comitente
e utilizadas em garantia de suas posições sob responsabilidade do Negociador ou do Membro de
Compensação, descontado do valor dos títulos públicos depositados pelo Banco Emissor em função
do excesso de emissão para o Comitente:

ECRi ,PL

max VEi ,PL Gi , 0

(11)

O montante exigido em garantia do Banco Emissor em função do excesso de emissão para
Comitentes sob responsabilidade do Negociador ou do Membro de Compensação a ele ligado,
desconsiderando-se a parcela emitida para cada Comitente cujo risco já esteja coberto pelo depósito
de títulos, é dado por
N

GARPL

max

ECRi ,PL LDPL , 0
i 1

(12)
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onde LDPL é o Limite para Depósito de Carta de Fiança e CDB via Negociador ou Membro de
Compensação Ligado ao Banco Emissor.
O montante exigido em garantia do Banco Emissor em função do excesso de emissão total,
desconsiderando-se a parcela emitida cujo risco já esteja coberto pelo depósito de títulos, é dado por

N

GARTotal

max

VEi

GARComitente

GARPL

LEBanco Emissor , 0

i 1

(13)

Por fim, o valor das garantias exigidas do Banco Emissor para ampliação do uso de cartas de fiança
e CBDs é dado por

Garantia exigida GARComitente

GARPL GARTotal

(14)

Efetua-se o depósito de títulos para ampliação do uso de cartas de fiança e CDBs observando-se os
preços de aceitação dos títulos. A Câmara pode, a qualquer momento, modificar a quantidade de
títulos exigida do Banco Emissor, para mais ou para menos, caso verifique alteração em seus preços
de aceitação.
Os títulos depositados pelo Banco Emissor permanecem bloqueados pela Câmara enquanto o banco
fizer uso da ampliação de seu limite.
A aceitação de uma solicitação de movimentação de tais garantias depende da conformidade dos
participantes envolvidos aos limites aplicáveis, descritos anteriormente. Na solicitação de depósito
ou transferência e inexistindo violação dos limites, o valor do depósito solicitado é reservado para o
participante solicitante até a efetivação do depósito.
Vedações à Utilização de Cartas de Fiança Bancária e CDBs
É proibido utilizar cartas de fiança e CDBs para garantia de carteira própria do Banco Emissor ou
de empresas, financeiras ou não-financeiras, a ele ligadas, inclusive não-residentes, cabendo ao
Banco Emissor, ao Negociador e ao Membro de Compensação a responsabilidade pelo
cumprimento desta disposição;
É proibido utilizar cartas de fiança e CDBs como contribuição ao Fundo de Liquidação de
Operações quando o Membro de Compensação contribuinte for empresa ligada, controlada ou
controladora do Banco Emissor;
É proibido utilizar como guarda-chuva a carta de fiança cujo afiançado é um participante não
pertencente à categoria de Corretora de Mercadorias; e
É proibido utilizar carta de fiança guarda-chuva em garantia de operações de captação de recursos
(box) nos mercados de opção.
3.4.2.2 Limites de Utilização de Garantias Ilíquidas
Conforme definido anteriormente, é considerada líquida a garantia cujo prazo para conversão em
reserva bancária (monetização), quando de sua execução, é compatível com a janela de liquidação
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da Câmara. Inversamente, considera-se ilíquida a garantia cujo prazo para monetização supera o
prazo disponível até o horário previsto para a liquidação.
Sob tal definição, títulos públicos federais podem ser considerados líquidos, uma vez que, em caso
de necessidade, a Câmara pode realizar operação de venda, definitiva ou compromissada, de tais
títulos, recebendo os correspondentes recursos financeiros em sua Conta de Liquidação, no mesmo
dia, em prazo inferior ao de sua janela de liquidação. Por outro lado, a título de exemplo, ações
listadas no Segmento Bovespa são consideradas ilíquidas, uma vez que a liquidação de operações
de compra e venda de tais ativos ocorre somente no terceiro dia útil após o registro do negócio, ou
seja, em D+3.
O que permite à Câmara aceitar determinadas garantias ilíquidas são os contratos de conta garantida
e os contratos de assistência à liquidez.
Por meio do contrato de conta garantida, firmado entre a BM&FBOVESPA e um banco nacional,
este oferece à BM&FBOVESPA a possibilidade de sacar recursos de forma imediata e
incondicional, conforme limites contratuais, sendo este empréstimo lastreado em recursos próprios
da BM&FBOVESPA. Em caso da falha de liquidação de um participante cujas operações estejam
cobertas somente por garantias ilíquidas, os recursos da conta garantida podem ser utilizados para o
cumprimento dos pagamentos devidos pela Câmara na janela de liquidação, sendo devolvidos os
recursos sacados após a finalização do processo de execução das garantias depositadas pelo
participante faltoso.
O contrato de assistência à liquidez, firmado entre a BM&FBOVESPA e um banco, prevê a
monetização de uma garantia, em geral em montante limitado, no prazo da janela de liquidação da
Câmara. Tal contrato permite, portanto, transformar uma garantia ilíquida em garantia líquida.
Para controlar sua exposição às garantias ilíquidas e mitigar os riscos relacionados ao processo de
liquidação financeira, a Câmara impõe restrições à utilização das garantias depositadas. Para tanto,
a Câmara classifica as garantias depositadas por um participante como líquidas ou ilíquidas, em
função dos mecanismos de fornecimento de liquidez em situação de falha na liquidação, utilizando
metade da capacidade de monetização de cada tipo de garantia para lhe assegurar a capacidade de
cumprir suas obrigações, mesmo que ocorra inadimplência simultânea de dois participantes.
Tome como exemplo dólares depositados em garantia, que são, em princípio, considerados
ilíquidos, pois as operações de compra e venda de moeda estrangeira são, em geral, liquidadas dois
dias úteis após a contratação, ou seja, em D+2. Todavia, havendo a BM&FBOVESPA firmado com
bancos nacionais contratos de abertura de limite para compra e venda de dólares com cláusula
específica de liquidação em D+0 e no prazo da janela de liquidação da Câmara,
o valor dos dólares, depositados em garantia por um participante, que não ultrapassar a
metade do limite total previsto nos contratos mencionados é considerado líquido; e
o valor dos dólares depositados pelo mesmo participante que ultrapassar a metade do
referido limite é considerado ilíquido.
De maneira similar, treasuries depositados em garantia também são, em princípio, considerados
ilíquidos. Com o intuito de propiciar um processo de monetização veloz e eficiente, a
BM&FBOVESPA pode contratar, junto aos bancos custodiantes dos referidos títulos, linhas de
liquidez pré-aprovadas, em dólares e plenamente colateralizadas pelos treasuries depositados nas
contas da Bolsa nos custodiantes. Do ponto de vista econômico, tal linha, denominada overdraft
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account, equivale a uma operação de repo (repurchase agreement) com os treasuries, realizada entre
a BM&FBOVESPA e o banco custodiante, permitindo a monetização, em dólares, dos referidos
títulos. Do ponto de vista operacional, contudo, o saque de recursos de uma linha pré-aprovada
tende a ser mais veloz que a liquidação de operações com títulos, pois não requer a movimentação
dos títulos entre contas distintas. Portanto, por meio da utilização da linha de liquidez, o processo de
monetização de treasuries traduz-se na operação de venda de dólares, sacados da linha, para um
banco com o qual a BM&FBOVESPA tenha celebrado contrato de abertura de limite de compra e
venda de dólares.
Para a definição dos limites aplicáveis à utilização de garantias ilíquidas por determinado
participante, sejam as seguintes variáveis:

Vi

:
valor, em moeda nacional, do total de garantias do tipo i , i 1,2, , n , depositadas
pelo participante, com exceção das garantias constituídas por dólares e treasuries norte-americanos;
VDol
:
valor, em moeda nacional, dos dólares depositados em garantia pelo participante;
VTreas
:
valor, em moeda nacional, dos treasuries depositados em garantia pelo participante;
LIQi :
limite, em moeda nacional, para monetização da garantia do tipo i , i 1,2, , n , no
prazo da janela de liquidação da Câmara, de acordo com os contratos de fornecimento de liquidez;
para a garantia do tipo i considerada líquida, independentemente da existência de contrato de
monetização, LIQi assume valor infinito.

LIQDol

:
limite, em moeda nacional, para monetização de dólares no prazo da janela de
liquidação da Câmara, de acordo com os contratos de fornecimento de liquidez; e
LIQTreas
:
valor da linha de liquidez, em moeda nacional, contratada pela Câmara junto ao
banco custodiante dos treasuries depositados em garantia.
A denominação “tipo i ” de garantia refere-se ao tipo de ativo, ou instrumento, que compõe a
garantia. São tipos de garantia ações, CDBs, títulos públicos etc.
A parcela da garantia depositada Vi , i 1,2, , n , que é considerada ilíquida pela Câmara é dada
pelo valor de tal garantia que excede metade do limite disponível para a sua monetização:

Vi Iliq

max Vi

LIQi
,0
2

(15)

A parcela da garantia Vi que é considerada líquida, por outro lado, é dada por:

Vi Liq

Vi

Vi Iliq

min Vi ,

LIQi
2

(16)

Considerando todo o conjunto de garantias V1 , V2 ,
como ilíquida e líquida, as parcelas
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, Vn , a Câmara considera, respectivamente

n

V Iliq

n

Vi Iliq
i 1

V Liq

e

Vi Liq
i 1

(17)

Devido ao fato de a monetização de treasuries em moeda nacional depender, em última instância,
dos limites para operação de compra e venda de dólares, são determinadas de forma conjunta as
parcelas líquidas e ilíquidas das garantias constituídas por treasuries e dólares.
Iliq

A parcela de treasuries que não pode ser imediatamente monetizada em dólares, denominada VTreas ,
é dada pelo valor dos treasuries depositados em garantia que excede a metade do valor da linha de
liquidez em dólares para tais ativos:

Iliq
VTreas

max VTreas

LIQTreas
,0
2

(18)

Iliq

Na medida em que o valor VTreas não pode ser imediatamente monetizado em dólares, também não
pode ser imediatamente monetizado em moeda nacional, sendo considerada, portanto, como
ilíquida.
A parcela de treasuries que pode ser imediatamente monetizada em dólares é dada por
Liq
VTreas

VTreas

Iliq
VTreas

(19)

Do ponto de vista do processo de monetização de garantias, tal parcela é tratada da mesma forma
que os dólares depositados em garantia, ou seja, sua monetização em moeda nacional depende
apenas de operação de venda de dólares.
A parcela dos dólares e dos treasuries monetizados em dólares considerada ilíquida, denominada
Iliq
VDol

Iliq
VDol

, é dada por

max VDol

Liq
VTreas

Iliq

LIQDol
,0
2

(20)

Iliq

A soma dos termos VTreas e VDol , por conseguinte, representa a parcela do valor total das garantias
depositadas em Nova Iorque, sob a forma de dólares e/ou treasuries, que não pode ser monetizada
no prazo da janela de liquidação da Câmara, sendo caracterizada como ilíquida. Na medida em que
a monetização dessa parcela não se faz possível, sua utilização deve ser suportada pelo mecanismo
de conta garantida.
O valor total das garantias ilíquidas depositadas pelo participante é dado por
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Iliq
VTotal

V Iliq

Iliq
VTreas

Iliq
VDol

(21)
Iliq

Em caso de inadimplência, o valor correspondente a VTotal não poderá ser prontamente monetizado,
devendo ser suportado pelo mecanismo de conta garantida. Para o adequado controle de risco de
liquidez, a Câmara estabelece como limite para a utilização de garantias ilíquidas uma fração do
valor disponível via conta garantida, sendo o valor de garantia ilíquida considerado para a cobertura
de margem dado por

Valor Garantia Ilíquida
Considerado

Iliq
min VTotal
,

1
ValorContaGarantida
N

(22)

Onde N é parâmetro definido pelo Comitê de Risco, em valor maior ou igual a 1,33.
É permitido depositar garantias ilíquidas acima do mencionado limite, mas os valores excedentes
não são aproveitados para cobertura de margem, a qual deve atendida somente por meio do depósito
de garantias líquidas.
A parcela do valor total dos dólares e treasuries depositados em garantia considerada líquida,
Liq
denominada VDol , é dada por

Liq
VDol

VDol

Iliq
VTreas VTreas

Iliq
VDol

(23)

O valor total das garantias considerado líquido, portanto, é
Liq
VTotal

V Liq

Liq
VDol

(24)

À luz deste critério de determinação das garantias líquidas e ilíquidas, o valor efetivamente
considerado pela Câmara para cobertura da margem requerida do participante é

Valor Total Considerado para V Liq
Total
Cobertura de Margem

Iliq
min VTotal
,

1
ValorContaGarantida
N
(25)

Está representada na figura a seguir a classificação das garantias.
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Apuração das parcelas líquidas e ilíquidas das garantias

V1Iliq

V1Liq

Tipo 1

Tipo 2

V2Liq

V2Iliq

Tipo n

VnLiq

VnIliq

LIQDol 2

VDol

Dólar
US Treasury

Liq
Treas

V

VDol

Iliq
Treas

V

Liq
VDol

Liq
VTreas

Iliq
VDol

Apuração do valor total de garantias considerado para cobertura de margem

Iliq
VTotal

Liq
VTotal

V1Liq

V2Liq

Liq
VDol

VnLiq

V1Iliq
1
N

V2Iliq

Iliq
Iliq
VDol
VnIliq VTreas

ValorConta
Garantida

Valor da Garantia Ilíquida
Considerado

Liq
VTotal

Valor Total Considerado
para Cobertura de Margem

Figura 11 – Apuração do valor de garantia efetivamente utilizado para cobertura de margem
A Câmara divulga, periodicamente, a lista das garantias consideradas líquidas e das consideradas
ilíquidas, bem como os limites financeiros a partir dos quais garantias ilíquidas são consideradas
líquidas em função da existência de contratos específicos de monetização.
O exemplo a seguir ilustra o cálculo das parcelas líquidas e ilíquidas de garantia e do valor
efetivamente considerado para cobertura de margem.
Exemplo 1: Considere que a BM&FBOVESPA tenha negociado junto aos bancos os seguintes
limites:

ValorContaGarantida

:

LIQDol

:

R$ 1 bilhão

LIQTreas

:

R$ 1,5 bilhão

R$ 600 milhões
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Considere também que um participante apresente as seguintes variáveis, correspondentes às
garantias por ele depositadas, que totalizam R$ 860.000.000:
VDol
:
R$ 350.000.000
VTreas
:
R$ 300.000.000
V Iliq

V

:

R$ 210.000.000

:

R$ 0

Liq

Do total de R$ 860.000.000 depositado pelo participante em garantia, apenas R$ 800.000.000 é
efetivamente considerado para cobertura de margem. De fato, as parcelas de garantia consideradas
ilíquidas são
Iliq
VTreas

Iliq
VDol

max VTreas

max VDol

LIQTreas
,0
2
Iliq
VTreas VTreas

max 300.000.000

V Iliq

Liq
VDol

VDol

Liq
VTotal

V Liq

Iliq
VTreas

Iliq
VDol

Iliq
VTreas VTreas

Liq
VDol

0

LIQDol
,0
2

max 350.000.000 300.000.000 0
Iliq
VTotal

1.500.000.000
,0
2

210.000.000
Iliq
VDol

0 150.000.000

150.000.000
360.000.000

350.000.000 300.000.000 0 150.000.000 500.000.000

0 500.000.000

Valor Total Considerado para V Liq
Total
Cobertura de Margem

1.000.000
,0
2

500.000.000

Iliq
min VTotal
,

1
ValorContaGarantida
N

500.000.000 min 360.000.000,

600.000.000
2

800.000.000

Se a margem requerida do participante for de R$ 900.000.000, o depósito de apenas R$ 40.000.000
não será suficiente para a cobertura desta margem, mesmo que na forma garantias líquidas. Uma
alternativa para atender ao requerimento é o depósito de R$ 100.000.000 adicionais, exclusivamente
sob a forma de garantias líquidas.
3.5. Limites de Posição em Aberto
Os limites de posição em aberto, ou limites de concentração de posições, representam restrições ao
tamanho da posição em aberto de um participante. A BM&FBOVESPA estabelece limites de
posição em aberto, aplicáveis à quantidade de contratos detidos por um Comitente ou grupo de
Comitentes atuando em conjunto.
A imposição de limites de posição em aberto destina-se ao controle e à mitigação dos riscos de
liquidez, de crédito, de manipulação de preços e de córner.
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A Câmara impõe limites ao tamanho das posições assumidas nos mercados derivativos,
diferenciados por tipo de contrato derivativo, ativo-objeto e vencimento. Monitora-se a adequação
das posições aos limites por Comitente ou grupo de Comitentes atuando em conjunto, podendo ser
consolidadas todas as suas posições, independentemente dos Negociadores e dos Membros de
Compensação responsáveis. As posições de titularidade de Operadores Especiais estão sujeitas às
mesmas regras.
O limite de posição em aberto em um contrato C , de vencimento v , é dado por

Limite C,v

max p C,v

Q C,v , L C,v

(26)

ou seja, a posição do i -ésimo participante, no vencimento v do contrato C , está enquadrada ao
respectivo limite se

Qi C,v

max p C,v

Q C,v , L C,v

(27)

onde
p C,v

parâmetro, em valor percentual, definido para o vencimento v do contrato

:

C;
L C,v

:
volume de risco; e

quantidade-limite definida para o vencimento v do contrato C , em função do

para posição em contrato futuro:
Qi C,v

Qi

:

quantidade de contratos da posição em aberto do i -ésimo participante,

:

quantidade de contratos da posição em aberto total do mercado;

0; e

Q C,v

para posição em contratos de opção sobre um mesmo ativo-objeto
Qi C,v

Q C,v

Q C,v

1
2

Qi C,v

:

quantidade delta-equivalente da posição em aberto do i -ésimo participante; e

:

a quantidade delta-equivalente da posição em aberto total do mercado,
Qi C,v

i

qi call,v,X
X

(28)
call,v,X

qi put,v,X

put,v,X

(29)

X

com
qi call,v,X

quantidade de contratos de opção de compra com preço de exercício X e
vencimento v , na posição do i -ésimo participante, qi 0 se posição comprada em opção, qi 0
se posição vendida em opção;
:

qi put,v,X

:
quantidade de contratos de opção de venda com preço de exercício X e
vencimento v , na posição do i -ésimo participante;
Página 111

call,v,X

put,v,X

delta da opção de compra com preço de exercício X e vencimento v ; e
delta da opção de venda com preço de exercício X e vencimento v .

:
:

Exemplo 2: Considere que a BM&FBOVESPA estabeleça para o contrato futuro de taxa de câmbio
R$ / US$ (FUT DOL) de qualquer vencimento, a quantidade-limite de 10.000 contratos e percentual
de 20% do total de contratos em aberto no mercado, ou seja, os limites de posição em aberto deste
contrato, para qualquer vencimento v , são dados por

Limite FUT DOL,v

max 0,2 Q FUT DOL,v , 10.000

Considere um participante (participante 1) com posição em aberto em 2 vencimentos do FUT DOL,
v1 e v2 , respectivamente vendida em 25.000 contratos e comprada em 12.000 contratos. Supondo
que os totais em aberto nestes vencimentos sejam de 200.000 e 37.000 contratos, respectivamente,
então
Q1 FUT DOL,v1

25.000

e Q1 FUT DOL,v 2

12.000

Q FUT DOL,v1

200.000

e Q FUT DOL,v 2

37.000

Limite FUT DOL, v1

max 0,2 200.000 , 10.000

Limite FUT DOL, v2

max 0,2 37.000 , 10.000

40.000
10.000

O participante possui, portanto, uma posição enquadrada e uma desenquadrada:
- a posição no vencimento v1 está enquadrada, pois Q1 FUT DOL,v1 25.000 40.000
- a posição no vencimento v2 está desenquadrada, pois Q1 FUT DOL,v2 12.000 10.000 .
Exemplo 3: Considere que a BM&FBOVESPA estabeleça para o contrato de opção sobre a taxa de
câmbio R$ / US$ (OPC DOL) de qualquer vencimento, a quantidade-limite de 8.000 contratos e
percentual de 20% do total de contratos em aberto no mercado, ou seja, os limites de posição em
aberto são

Limite OPC DOL,v

max 0,2 Q OPC DOL,v , 6.000

Considere disponíveis à negociação os seguintes contratos OPC DOL de vencimento v : duas
opções de compra, com preços de exercício X1 e X2 , e uma opção de venda com preço de exercício

X3

. A posição do mercado está descrita na tabela a seguir.
OPC DOL – calls
Participante

Preço de exercício X1
Delta 0,3

OPC DOL – put
X
Preço de exercício
Preço de exercício 3
X2
Delta -0,5
Delta 0,9
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Participante1

-15.000

20.000

-12.000

Participante2
Participante3

3.000
12.000

0
-20.000

-14.000
26.000

Para se calcular a quantidade delta-equivalente da posição em aberto total do mercado, é necessário
obter as posições delta-equivalentes de cada participante, conforme equação (29).
Qi OPC DOL,v

qi call,v,X

call,v,X

qi put,v,X

X

qi call,v ,X1
qi put,v ,X 3
Q1 OPC DOL,v

put,v,X

X

call,v ,X1

qi call,v ,X2

put,v ,X 3

15.000 0,3 20.000 0,9 12.000

Q2 OPC DOL,v

3.000 0,3 0 0,9 14.000

Q3 OPC DOL,v

12.000 0,3 20.000 0,9 26.000

Q OPC DOL,v

1
2

Qi OPC DOL,v
i

call,v ,X2

1
2

0,5

0,5

19.500

7.900
0,5

27.400

19.500 7.900 27.400

27.400

O limite de posição em aberto no contrato OPC DOL vale, portanto,
Limite OPC DOL, v

max 0,2 27.400 , 8.000

8.000

Dado este limite, apenas a posição do Participante2 está enquadrada, pois
Q1 OPC DOL,v

19.500

8.000

Q2 OPC DOL,v

7.900 8.000

Q3 OPC DOL,v

27.400

8.000

Os limites são divulgados ao mercado por meio de publicação no website da BM&FBOVESPA e
em Ofício Circular.
Além dos limites definidos por vencimento de contrato, a BM&FBOVESPA pode determinar limite
de posição em aberto para o somatório das quantidades das posições em todos os vencimentos de
um mesmo contrato;
Ressaltam-se os seguintes aspectos:
A BM&FBOVESPA pode, sempre que julgar necessário e a qualquer momento, alterar
os limites de posição em aberto para um ou mais participantes, de forma particularizada
ou para o mercado como um todo, observando, inclusive, a natureza do risco do conjunto
de operações do portfólio do participante;
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Havendo violação dos limites de posição em aberto estabelecidos, a BM&FBOVESPA
pode determinar a redução das posições em aberto e/ou o depósito de garantias
adicionais, a seu exclusivo critério. No último caso, o valor da exigência de garantias
adicionais pode ser determinado de forma proporcional à violação do limite de posição
em aberto ou segundo outro critério estabelecido pela BM&FBOVESPA;
É facultado ao Negociador, a seu critério, estabelecer para seus clientes limites de
posição em aberto inferiores (mais restritivos) aos determinados pela BM&FBOVESPA,
a ele cabendo o controle da adequação das posições aos limites mais rígidos – o controle
efetuado pela BM&FBOVESPA contempla os limites por ela definidos;
Para o controle da adequação aos limites de posição em aberto, a BM&FBOVESPA
pode considerar as posições de cada Comitente ou grupo de Comitentes atuando em
conjunto, consolidadas independentemente do Negociador e do Membro de
Compensação por elas responsáveis. Em tais casos, a BM&FBOVESPA pode contatar
todos os Negociadores sob os quais o Comitente mantenha posição em aberto; e
Ocorrendo redução da quantidade total de contratos em aberto no mercado, a
BM&FBOVESPA pode, a seu critério, permitir que o detentor de posição em aberto não
adequada ao limite, por motivo alheio à sua vontade, não seja obrigado a reduzir sua
posição. Analogamente, a BM&FBOVESPA pode permitir que a posição adequada ao
respectivo limite seja integralmente rolada para outro vencimento, mesmo que
temporariamente permaneça desenquadrada neste vencimento em decorrência de
reduzida quantidade total em aberto do novo vencimento.
3.6. Limites de Oscilação de Preços
Limite inferior (superior) de oscilação de preço é a mínima (máxima) variação admitida para a
cotação de um contrato, durante um dia de negociação, em relação à uma cotação de referência, em
geral do último dia de negociação.
A imposição de limites de oscilação de preços visa impedir que aumentos súbitos e/ou excessivos
de volatilidade gerem valores excessivamente elevados para liquidação em um único dia,
promovendo uma convergência ordenada para um novo patamar de preço. Por conseguinte, os
limites de oscilação constituem importante mecanismo de mitigação do risco de liquidez da Câmara
e de seus participantes.
A BM&FBOVESPA pode impor tais limites para os contratos com liquidação diária de ajuste,
diferenciados por ativo-objeto, vencimento ou série, conforme o tipo de derivativo. Os valores dos
limites são definidos pelo Comitê de Risco e divulgados ao mercado através de Ofício Circular.
Havendo limite inferior (superior) de oscilação, não são aceitas ofertas de venda (compra) a preço
inferior (superior) ao preço correspondente ao limite de oscilação.
Os limites inferior e superior de oscilação de um contrato são suspensos a partir do N-ésimo dia de
negociação anterior
ao vencimento do contrato, para contratos com liquidação financeira; e
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ao início do período para apresentação do Aviso de Entrega, para contratos com
liquidação por entrega, sendo N um parâmetro definido e divulgado pela
BM&FBOVESPA.
Qualquer limite de oscilação de preço pode ser revogado ou alterado pela BM&FBOVESPA, a
qualquer momento, mesmo no decurso do pregão e inclusive para contratos / vencimentos / séries
sem limites, mediante comunicação ao mercado com 30 minutos de antecedência.
4. Falhas de Liquidação
Uma falha de liquidação ocorre quando do descumprimento das obrigações previstas.
O descumprimento de qualquer obrigação, por um participante, perante a Câmara ou perante os
demais participantes, exceto quando decorrente de motivos de ordem operacional (hipótese em que
ele será, também, temporário), é caracterizado como inadimplemento. Sendo o descumprimento
decorrente de motivos de ordem operacional, assim reconhecidos pela BM&FBOVESPA, o
participante faltoso não assume a condição de inadimplente, mas sim de devedor operacional.
Em qualquer caso, o participante faltoso – inadimplente ou devedor operacional - é responsável,
perante a Câmara e/ou perante os demais participantes, por quaisquer danos, prejuízos ou custos
decorrentes de sua falta. Cabe ao correspondente participante credor, quando houver, comunicar à
Câmara a situação do participante faltoso.
4.1. Caracterização da Condição de Devedor Operacional
Uma vez formalizada junto à Câmara a comunicação da falha de um participante na liquidação,
cabe exclusivamente à Câmara a caracterização do participante faltoso como devedor operacional.
4.2. Procedimentos em Caso de Existência de Devedor Operacional
Na situação em que um participante é caracterizado como devedor operacional, a Câmara utiliza,
para o cumprimento de suas obrigações junto aos demais participantes, as garantias por ele
depositadas, podendo utilizar as linhas de crédito de que dispõe, caso não haja tempo suficiente para
a execução das garantias antes do horário previsto para pagamento aos credores da Câmara.
4.3. Caracterização do Inadimplemento
O Comitente é declarado inadimplente pelo Negociador responsável, ou pelo Intermediário por
Conta responsável, conforme o caso, quando deixar de efetivar, na forma e nos prazos
estabelecidos,
(i) os pagamentos e/ou
(ii) as entregas ou transferências de ativos, documentos ou títulos em atendimento à chamada de
margem devidos ao Negociador ou ao Intermediário por Conta, respectivamente.
O Intermediário por Conta é declarado inadimplente pelo Negociador responsável quando deixar de
efetivar, na forma e nos prazos estabelecidos,
(i) os pagamentos e/ou
(ii) as entregas ou transferências de ativos, documentos ou títulos em atendimento à chamada de
margem devidos ao Negociador.
O Negociador é declarado inadimplente pelo Membro de Compensação responsável quando deixar
de efetivar, na forma e nos prazos estabelecidos,
(i) os pagamentos e/ou
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(ii) as entregas ou transferências de ativos, documentos ou títulos em atendimento à chamada de
margem devidos ao Membro de Compensação.
O Membro de Compensação é declarado inadimplente pela Câmara quando
não efetivar a entrega de recursos devidos à Câmara, não transferindo integralmente o
VLM devedor ao correspondente Liquidante, na forma e no prazo por ela determinados;
ou
não entregar ativos, documentos ou títulos dele requeridos, na forma e nos prazos
previstos.
4.4. Procedimentos em Caso de Inadimplemento
Conforme estabelecido em seu Regulamento, em caso de inadimplemento de um participante – e
tais providências são aplicáveis também para os casos de caracterização de um participante como
devedor operacional - a Câmara pode, conforme o caso
encerrar compulsoriamente as posições do participante inadimplente;
utilizar as garantias dos participantes envolvidos para a cobertura de eventuais saldos
devedores;
efetuar as comunicações cabíveis, ao mercado e às autoridades competentes;
aplicar as penalidades cabíveis, previstas no Regulamento da Câmara;
transferir as posições sob responsabilidade de Membros de Compensação ou
Negociadores inadimplentes a outros Membros de Compensação ou Negociadores,
respectivamente, mediante prévia aceitação destes;
executar as transferências de recursos necessárias através de outros Liquidantes que não
o inadimplente;e
fazer uso de outros mecanismos que assegurem o cumprimento tempestivo das
obrigações perante os demais participantes.
Em caso de inadimplemento de um Comitente, o Negociador responsável deve declarar à Câmara a
situação do inadimplente e solicitar à Câmara a execução das garantias dele. A comunicação da
situação de inadimplemento do Comitente à Câmara deve ser formalizada mediante apresentação de
correspondência de declaração de inadimplemento, no padrão definido pela BM&FBOVESPA,
acompanhada dos documentos requeridos.
VI. SERVIÇOS DE CUSTÓDIA
1. Serviço de Custódia Fungível de Ouro
Por conta das operações nos mercados a vista e de derivativos referenciados em ouro, a Câmara
dispõe da Custódia Fungível de Ouro da BM&FBOVESPA, por meio da qual exerce o controle do
estoque de lingotes de ouro depositados em Bancos Custodiantes previamente credenciados pela
BM&FBOVESPA. Por intermédio do sistema de custódia, o metal é mantido registrado em nome
da Câmara junto a esses bancos. A Câmara, por sua vez, controla a posição de cada Comitente,
segregada em duas carteiras – uma posição escritural e uma posição de Certificados de Custódia de
Ouro, emitidos pelos Bancos Custodiantes e endossados para a BM&FBOVESPA.
O ouro mantido em conta de custódia escritural está disponível para:
venda no Mercado de Bolsa da BM&FBOVESPA;
venda no mercado de balcão, desde que devidamente registrada no Teleouro;
retirada de ouro, em lingotes, pelos Comitentes, desde que solicitada a baixa de custódia;
e
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transferência de saldo.
Tais movimentações são executadas mediante solicitação do Comitente proprietário dos lingotes,
através do Negociador sob a qual estejam registrados no serviço de custódia da BM&FBOVESPA.
Os lingotes de ouro registrados na custódia da BM&FBOVESPA podem prestar-se à liquidação de
operações ou à cobertura de margem de garantia requerida pela Câmara, à ampliação de limite
operacional, à contribuição para o Fundo de Liquidação de Operações e como garantia para
Fundidor ou Fornecedor de Ouro.
A Câmara mantém controle de todos os lingotes registrados na Custódia da BM&FBOVESPA,
processando as transferências entre Bancos Custodiantes ou entre as agências ou dependências de
um mesmo Banco Custodiante. Enquanto o ouro estiver registrado no Sistema de Custódia Fungível
da BM&FBOVESPA, a taxa de custódia devida ao Banco Custodiante é recolhida dos participantes
pela Câmara, que se encarrega de repassá-la.
1.1. Responsabilidades
A Câmara é responsável, perante os usuários do Serviço de Custódia, pela integridade, pelo sigilo,
pela atualização, pelo depósito e pela retirada do ouro custodiado, inclusive para fins de liquidação
das operações, bem como pela manutenção do sistema de contas individualizadas.
A Câmara exime-se de qualquer responsabilidade caso o usuário do Serviço de Custódia não
cumpra suas obrigações para com o Negociador que o representa, independentemente dos motivos
da falta. Da mesma forma, não se responsabiliza pela movimentação indevida do ouro custodiado
em seu nome pelo Negociador.
O Banco Custodiante é responsável pela emissão dos Certificados de Custódia de Ouro e pelo peso
dos lingotes de ouro sob sua custódia.
O Fundidor e o Fornecedor são responsáveis pelo teor de pureza dos lingotes de ouro por eles
fundido / fornecido.
O Negociador e o Intermediário por Conta respondem pelos Comitentes sob sua responsabilidade,
usuários do Serviço de Custódia, bem como pelo cadastro destes, pela veracidade das informações
nele contidas, pelo registro de ativos em contas segregadas, pela integridade e pelo sigilo dos ativos
custodiados em seu nome. O Negociador e o Intermediário por Conta isentam a Câmara de
responsabilidade no caso de perdas, danos e prejuízos causados pelo Comitente a eles vinculados ou
por terceiros. São responsáveis, perante os Comitentes, pelo fiel depósito, pela retirada e pela
movimentação dos ativos por ordem de seus titulares, inclusive para fins de liquidação de
operações.
1.2. Controle do Saldo em Custódia
A conta de custódia é controlada em quantidade de ouro contido, ou seja, o saldo de uma conta de
custódia é tão-somente a quantidade, expressa em gramas, de ouro contido de propriedade de seu
titular, não trazendo as identificações de Fundidor e/ou Fornecedor, Banco Custodiante, números,
pesos nominais e teores de pureza dos lingotes, sendo fungível em todos esses aspectos.
A quantidade total de ouro contido de uma conta equivale ao somatório das quantidades de ouro
contido apuradas, conforme a equação a seguir, para cada lingote nela depositado.
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Ouro Contido

Peso nominal Teor de pureza
1.000

Despreza-se o resultado a partir da quarta casa decimal, se inferior a 0,0005 (cinco décimos de
milésimo) de grama e, nesse caso, adiciona-se uma unidade à terceira casa decimal, ou seja, 0,001
(um milésimo) de grama.
Resultam em acréscimo e decréscimo de saldo na conta de custódia os seguintes eventos,
respectivamente indicados por A e D:
A1
o recebimento de Certificado de Custódia de Ouro ou de carta de transferência
escritural devidamente confirmada pelo Banco Custodiante;
A2
compra de ouro em Mercado de Bolsa da BM&FBOVESPA;
A3
compra de ouro em mercado de balcão, devidamente registrada no Teleouro, após a
liquidação da operação; e
A4
recebimento de ouro transferido de conta distinta de custódia.
D1
D2
D3
D4

-

baixa (retirada) de custódia;
venda de ouro em Mercado de Bolsa da BM&FBOVESPA;
venda de ouro em mercado de balcão, devidamente registrada no Teleouro; e
transferência de ouro para conta distinta de custódia.

1.3. Especificação dos Lingotes de Ouro
A Câmara aceita registro de ouro para custódia de lingotes originários de Fundidores e/ou
Fornecedores previamente credenciados pela BM&FBOVESPA, identificados com as punções do
Fundidor, do Fornecedor, do teor de pureza, do peso nominal e do número do lingote e que
apresentem
pesos de 250 e 1.000 gramas, com teor de pureza mínimo de 999 partes de ouro fino por
1000 partes de liga metálica; ou
pesos de 100 e 400 onças-troy, com teor de pureza mínimo de 995 partes de ouro fino
por 1000 partes de liga metálica e com livre curso no mercado internacional; o peso de
tais lingotes pode ser expresso em gramas, sendo-lhes concedida tolerância para o peso
bruto, de até ±5 (cinco) onças-troy.
Em nenhuma hipótese é aceito lingote com peso real, apurado pelo Banco Custodiante, inferior ao
peso declarado pelo Fundidor.
A BM&FBOVESPA divulga, periodicamente, a relação de Fundidores e/ou Fornecedores cujos
lingotes estão desimpedidos para negociação.
1.4. Movimentação de Lingotes de Ouro
A movimentação de lingotes somente pode ser executada mediante solicitação do respectivo
proprietário, através de envio à Câmara, pelo Negociador responsável, de protocolo padrão de cada
tipo de movimentação.
As movimentações devem respeitar os horários estabelecidos pela Câmara, bem como as grades de
horário para movimentação de garantias e para liquidação por entrega, uma vez que o ouro
custodiado pode atender a tais finalidades.
Para o registro de depósito de ouro para custódia, devem ser informados na solicitação:
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a identificação do Membro de Compensação, do Negociador e do Comitente da conta de
custódia a receber o depósito;
número do Certificado de Custódia de Ouro, se for o caso;
peso nominal, teor de pureza e número do lingote;
identificação do Banco Custodiante; e
identificação do Fundidor.
Calcula-se automaticamente a quantidade de ouro contido, para efeito de crédito na conta de
custódia, correspondente a cada lingote depositado.
Para a retirada de ouro custodiado devem ser informados na solicitação:
a identificação do Membro de Compensação, do Negociador e do Comitente da conta de
custódia a ser debitada; e
a quantidade de ouro a retirar, em gramas ou em barras.
Quando da solicitação de retirada, o participante deve manifestar-se quanto à opção pelo
recebimento de certificados de custódia de ouro ou de posição escritural.
Apesar de a Custódia de Ouro da BM&FBOVESPA ser fungível, podem ser especificados, na
retirada de ouro custodiado, o peso nominal e o teor pureza do lingote, o Fundidor e o Banco
Custodiante. A Câmara procura atender à solicitação das características opcionais dos lingotes, de
acordo com sua disponibilidade, não se comprometendo, porém, com o atendimento da solicitação e
reservando-se o direito de cobrar taxas de serviço pelo atendimento dela.
Caso o saldo de uma conta de custódia seja insuficiente para a execução de retirada de um lingote, o
titular da conta pode solicitar à BM&FBOVESPA que lhe venda a quantidade necessária, ou
manifestar-se quanto à opção de venda à BM&FBOVESPA do eventual saldo remanescente de sua
conta de custódia. A venda do resíduo da retirada é atendida conforme os limites estabelecidos pela
BM&FBOVESPA para a quantidade a ser vendida.
Para transferência de saldo entre contas de custódia, são informadas as contas origem e destino do
saldo objeto da transferência, admitindo-se transferências
entre contas de um mesmo Comitente vinculadas a Negociadores distintos;
de conta própria do Negociador para a conta de um Comitente a ele vinculado;
da posição de um Comitente para a conta própria do Negociador; e
entre contas próprias de Negociadores distintos.
Na última modalidade, a BM&FBOVESPA requer, além do envio do protocolo de transferência de
saldo, o envio de Carta de Transferência de Saldo Escritural, por ambos os Negociadores
envolvidos na transferência.
1.5. Taxa de Custódia
A taxa de custódia será cobrada do Negociador nas seguintes situações:
Sempre que o Negociador registrar uma operação de compra no pregão da
BM&FBOVESPA;
A partir da data em que o Negociador efetivar o registro da entrega do ouro do
Comitente para a Custódia da BM&FBOVESPA;
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A partir da data em que o Negociador efetivar o registro de retiradas do ouro do
Comitente da Custodia da BM&FBOVESPA; e
Sobre os saldos mantidos em custodia no Sistema de Custodia Fungível da
BM&FBOVESPA.
O pagamento da taxa de custodia devida ao Banco Custodiante será de inteira responsabilidade da
Câmara, a partir da data efetiva do registro da entrega de ouro, e a mesma será repassada ao
Comitente detentor de saldo, por intermédio do Negociador. O valor da taxa de custodia é
determinado conforme a equação a seguir:
Taxa de Custódia

onde
PmgOZ1

F

:
Scfd :

PmgOZ1 F Scfd
30

:
preço máximo do grama de ouro OZ1 observado na data de referencia;
parâmetro definido pela BM&FBOVESPA; e
saldo de custodia ao final da data de referencia.

Os valores de taxa de custodia são calculados diariamente e acumulados ao longo do mês. A
cobrança ocorre no 4º dia útil do mês subseqüente ou quando da anulação do saldo de custodia – o
que ocorrer primeiro. Em qualquer caso, cobra-se o maior valor dentre a taxa de custodia
acumulada ao longo do período e a taxa de custodia equivalente a 100 gramas de ouro.
2. Serviço de Custódia de Títulos do Agronegócio
O serviço de Custódia de Títulos do Agronegócio é oferecido pela BM&FBOVESPA, cabendo à
Câmara administrar o sistema que o suporta, o Sistema de Registro de Custódia de Títulos do
Agronegócio – SRCA.
O SRCA é um sistema de custódia escritural de títulos. Cabe a ele abrigar o registro da custódia dos
títulos emitidos em razão das atividades desenvolvidas no setor do agronegócio, envolvendo
produtores, exportadores, indústrias, investidores e governo. Além do registro de custódia de títulos,
cabe ao SRCA o registro das movimentações e bloqueios dos títulos nele registrados.
A critério da BM&FBOVESPA são passíveis de registro no SRCA os seguintes títulos:
CPR - Cédula de Produto Rural, física ou financeira;
CDA / WA - Certificado de Depósito Agropecuário e Warrant Agropecuário;
CDCA - Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio;
LCA - Letra de Crédito do Agronegócio; e
outros.
Os títulos CDCA e LCA são emitidos com base em Direitos Creditórios originados de negócios
realizados entre produtores rurais, cooperativas e terceiros, oriundos de financiamentos ou
empréstimos destinados a produção agropecuária. Desse modo, deverão tais títulos possuir
recebíveis vinculados como lastro (garantia do título).
Os emitentes de CDCA e LCA respondem pela origem e autenticidade dos Direitos Creditórios,
bem como pelas correspondentes liquidações física e financeira.
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A critério da BM&FBOVESPA, são passíveis de registro no SRCA os seguintes Direitos
Creditórios:
CPR - Cédula de Produto Rural, física ou financeira;
DM – Duplicata Mercantil;
DR – Duplicata Rural;
CRP – Cédula Rural Pignoratícia;
CRPH - Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária;
CRH – Cédula Rural Hipotecária;
CCB – Cédula de Crédito Bancário;
CCE – Cédula de Crédito a Exportação; e
NCE - Nota de Crédito a Exportação.
A responsabilidade da BM&FBOVESPA na prestação de tal serviço de custódia não alcança a
veracidade ou regularidade das informações prestadas pelos registradores, as negociações realizadas
com o título registrado e correspondentes movimentações financeiras, tampouco o risco de falha, de
qualquer natureza, por parte do emissor do título registrado em seu sistema.
O SRCA não admite a transferência de propriedade escritural de um título registrado, devendo esta
ocorrer, obrigatoriamente, nos sistemas de negociação vinculados à BM&FBOVESPA e a outras
bolsas ou entidades que organizem mercado de balcão, transferindo os títulos nele registrados para
os ambientes de negociação.
O registro de custódia de títulos no SRCA viabiliza a negociação escritural nos mercados primário e
secundário e de balcão, e a transferência de propriedade aos compradores, por meio de endosso
escritural.
Os títulos registrados no SRCA podem ser dados em garantia
em favor da Câmara, para atendimento de chamada de margem das operações registradas
e liquidadas por seu intermédio, conforme as regras e procedimentos definidos pela
Câmara para a constituição de garantias na forma de títulos do agronegócio; ou
de obrigações perante terceiros,
cabendo exclusivamente ao beneficiário da garantia e ao participante que o representar a execução
de tal garantia, conforme a legislação em vigor.
O leitor deve recorrer ao Regulamento do SRCA e ao Manual de Operações do SRCA para obter
detalhes acerca do sistema e dos procedimentos de registro definidos para cada tipo de título.
VII. PENALIDADES E SUSPENSÕES
Os participantes, seus prepostos ou representantes envolvidos no descumprimento de quaisquer
obrigações perante a Câmara e de quaisquer disposições contidas neste Manual, no Regulamento da
Câmara e nas demais normas da BM&FBOVESPA estão sujeitos à imposição das seguintes
penalidades, pelo Diretor Geral ou pelo Conselho de Administração da BM&FBOVESPA:
advertência; e
multa.
Constitui motivo para perda do Direito de Negociação e/ou do Direito de Liquidação ou ainda da
condição de participante da Câmara
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o descumprimento de quaisquer deveres ou obrigações assumidos perante a
BM&FBOVESPA ou perante quaisquer outros participantes da Câmara por força das
normas da BM&FBOVESPA;
a superveniente falta de atendimento de qualquer dos pré-requisitos estabelecidos para
credenciamento; e
a ocorrência de intervenção ou liquidação extrajudicial do participante pelo Bacen.
Qualquer participante está sujeito à suspensão de suas atividades junto à Câmara se, a critério da
BM&FBOVESPA, encontra-se em notório estado de insolvência ou insuficiência de liquidez,
mesmo não tendo ocorrido inadimplemento perante a Câmara.
VIII. CONDIÇÕES DE EMERGÊNCIA
Constituem condições de emergência:
a interrupção das comunicações entre a BM&FBOVESPA e os participantes do Sistema
de Liquidação e Compensação da Câmara;
a redução ou cessação da capacidade das instalações da BM&FBOVESPA de receber,
transmitir, enviar, aprovar ou processar uma mensagem, quer seja de pagamento, quer
seja administrativa; e
a ocorrência de qualquer outra condição de anormalidade que, a critério do Diretor Geral
da BM&FBOVESPA, possa vir a representar a possibilidade de prejuízo ou
descontinuidade das operações da Câmara.
Na ocorrência de condição de emergência, o Diretor Geral da BM&FBOVESPA pode instaurar
regime de contingência e/ou, com a concordância prévia do Bacen,
alterar o horário de operação do Sistema de Liquidação e Compensação da Câmara;
estabelecer sua interrupção total ou parcial, bem como para determinado participante ou
grupo de participantes, até que seja solucionado o problema que ocasionou a situação de
emergência; e
decidir-se por outra ação similar que venha a resguardar a eficácia e a segurança das
operações.
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