
 

  

RLP | Retail Liquidity Provider  
 

 

O que é ?  

A oferta RLP é a sigla em inglês para Retail Liquidity Provider, ou Provedor de Liquidez 

ao Varejo, que possibilita que a própria corretora, seja a contraparte das ordens de 

compra e venda de títulos e valores mobiliários de seus clientes, trazendo maior liquidez 

aos clientes para realizarem suas negociações nos mercados operados pela B3.  

Esta ferramenta entrou em vigor em 05/08/2019, baseado na ferramenta já utilizada 

nos mercados norte-americanos.  

RLP é regulamentado pela B3 visando ao benefício dos clientes que negociam 

minicontratos futuros de índice (WIN), de dólar (WDO) e as ações selecionadas pela B3. 

 

Como Funciona ?  

Ela permitirá que um intermediador possa prover liquidez aos clientes, participando 
ativamente da negociação. 
 
Será uma oferta que não estará visível no Book, podendo ser usada pelo 
intermediador sempre no spread do mercado e se tornando pública apenas no 
fechamento do negócio. 
 
Conforme o exemplo: 

 

Book de Ofertas  

QTD. COMPRA VENDA QTD.2 

3 106,000 106,005 5 

7 105,995 106,005 3 

5 105,990 106,010 2 

2 105,985 106,015 1 

    

 

  

    

 

 

 

 Com RLP Ativo 

Você venderia 

10 
Lotes 

106,000 

    Sem RLP Ativo 

Você Venderia 

3 + 7 
  Lotes        Lotes 
106,000    105,995 
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Como observado no exemplo acima a A oferta RLP não fica visível no livro central de 

ofertas, contudo no momento em que o negócio for fechado, ele fica transparente, 

imediatamente, para o público.  

O preço é ajustado pela plataforma de negociação, de forma contínua e automática, 

para oferecer as melhores condições de liquidez e preço ao cliente pessoa física. Ou 

seja: ao fechar um negócio, ele terá sempre um preço igual ou melhor do que o 

disponível no livro central de ofertas, poderá conferir o fechamento do negócio no Times 

and Trades.  

 

 

 

Benefícios & Vantagens: 

✓ Maior liquidez para o mercado e bom funcionamento do processo de formação 

de preços. 

✓ Garantia ao cliente de varejo de que o preço da operação será sempre igual ou 

melhor do que o preço disponível no livro central de ofertas. 

✓ Transparência pré e pós-trade 

✓ Com o RLP poderá ter maior liquidez em suas em suas operações de forma 

independente para o mercado de derivativos (WIN e WDO) e o mercado de 

ações* juntos ou individuais.  

 

 

 

Como Aderir ? 

Acesse o sua conta Mirae Asset, selecione o Menu Campanhas -> RLP. 

Pronto! Faça a adesão GRATUITA! E aproveite todas as vantagens.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Na Mirae Asset será fornecido o serviço de RLP para ordens enviadas nos mercados de derivativos da B3. 

  

As regras da RLP foram aprovadas pelo Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) em 21/05/2019 e divulgadas ao mercado em 10/06/2019, por meio do Ofício 

Circular 019/2019-VOP-B3. 

Para mais informações, consulte este material preparado pela B3. 

 Mirae Asset Wealth 

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

