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Tempo máximo (milissegundos) de permanência da ordem no OMS, considerando o tempo transcorrido entre o recebimento da ordem no OMS e o envio 

da ordem para a B3 (PUMA Trading System): 

Abril 2021 

Tempo Mínimo:  2,00 

Tempo Máximo: 49 

Tempo Médio:    8,58 

 
 

 

  
  

  

  

  
  

Obs. 1: O número de contratos com melhora se refere ao somatório do excedente da quantidade disponível no livro  

no momento da entrada das ordens, bem como da quantidade negociada entre os melhores preços de compra e de  

venda quando o spread era superior a   tick size. 1   

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

item V.i é igual o item I   

  

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a equipe de Acompanhamento da  Negociação através do   

telefone (11) 2565 - 5181.   

  Corretora:   262       

Métrica         WDO   WIN   

  
Item   Descrição   

    

Contratos contra  

RLP   
4   I   Volume (contratos) negociado pelo intermediário utilizando a oferta RLP   14.505   94.355   

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

negociação contra carteira própria seja por venda de fluxo   
X   X   

% Clientes atendidos  

pelo RLP   
11   III   Percentual de clientes atendidos pela oferta RLP   % 48   % 49   

    8   III.i   Clientes de varejo que negociaram a mercadoria   194   278   

    9   III.ii   Clientes que negociaram via RLP   94   136   

Clientes com  

melhora   
10   IV   

Quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta  

RLP (melhora de preço ou quantidade)   
63   111   

Ofertas contra RLP   5   V   
Quantidade de contratos e ofertas de  cliente de varejo executadas contra a  

oferta RLP   
        

        V.i   Contratos   14.505   94.355   

        V.ii   Ofertas   8.042   26.135   

Ofertas com  

melhora   
7   VI   Quantidade de ofertas melhoradas   1.639   4.985   

Contratos com  

melhora   
6   VII   Quantidade de contratos melhorados.    2.748   22.272   
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