GUIA DE UTILIZAÇÃO HOME BROKER – V1. 04_2012
O objetivo deste material é prestar ao investidor uma formação básica de conceitos e informações que possam
auxiliá-lo na tomada de decisões antes da realização de seus investimentos. Apresentamos abaixo o GUIA DE
UTILIZAÇÃO HOME BROKER, lembrando que informações adicionais podem ser observadas nos manuais do
fornecedor operacional.
NESTE GUIA APRESENTAREMOS INFORMAÇÕES SOBRE:










Informações Básicas do Mercado à Vista
Informações sobre o que é Home Broker.
Seguranças do sistema
Orientações de segurança do usuário
Tipos de Ordens
Procedimentos em leilão especial.
Fluxo de Garantias
Ciclo de Negociação
Fiscalizadores

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO MERCADO ACIONÁRIO:
Operação no Mercado a Vista.
É a compra ou venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço estabelecido em pregão. Assim,
quando da realização de um negócio, ao comprador cabe despender o valor financeiro envolvido na operação e ao
vendedor a entrega dos títulos-objeto da transação, nos prazos estabelecidos pela BM&FBOVESPA.
Títulos-Objeto.
Todas as ações de emissão de empresas admitidas à negociação na BM&FBOVESPA.
Formação do Preço a Vista.
Os preços são formados em pregão, pela dinâmica das forças de oferta e demanda de cada papel, o que torna a
cotação praticada um indicador confiável do valor que o mercado atribui às diferentes ações.
A maior ou menor oferta e procura por determinado papel está diretamente relacionada ao comportamento
histórico dos preços e, sobretudo, às perspectivas futuras da empresa emissora, aí incluindo-se sua política de
dividendos, prognósticos de expansão de seu mercado e dos seus lucros, influência da política econômica sobre
as atividades da empresa, etc.

Negociação.
A realização de negócios no mercado a vista requer a intermediação de uma sociedade corretora que está
credenciada a executar, em pregão, a ordem de compra ou venda de seu cliente, através de um de seus
representantes (operadores).
Liquidação das Operações.
É o processo de transferência da propriedade dos títulos e o pagamento/recebimento do montante financeiro
envolvido.
Abrange duas etapas:
Disponibilização dos títulos:
Implica a entrega dos títulos à BOVESPA, pela sociedade corretora intermediária do vendedor. Ocorre no segundo
dia útil (D2) após a realização do negócio em pregão (D0). As ações ficam disponíveis ao comprador após a
liquidação financeira;
Liquidação financeira:
Compreende o pagamento do valor total da operação pelo comprador, o respectivo recebimento pelo vendedor e a
efetivação da transferência das ações para o comprador. Ocorre no terceiro dia útil (D3) após a realização do
negócio em pregão.
Mercado de Lote-Padrão e Mercado Fracionário.
Com o objetivo principal de assegurar uma boa formação de preço aos ativos negociados em seus pregões, a
BOVESPA, com base no perfil de negociação de cada título - quantidade de papéis por negócio mais observada,
volume financeiro por negócio, etc. - os distribui pelos diferentes lotes padrão de negociação (quantidade mínima
de títulos para negociação).
Uma transação efetuada no mercado principal da BOVESPA deve envolver obrigatoriamente um lote padrão do
ativo (ou múltiplos desse lote). Negócios com quantidades inferiores são realizados no mercado de frações do
lote (Fracionário).
Por que comprar ações?
Um investidor adquire ações com o objetivo de obter um ganho, uma lucratividade. Esse retorno será proveniente
dos direitos e proventos distribuídos - dividendos, bonificações, direitos de subscrição, etc. - aos acionistas pela
companhia e da eventual valorização de preço das ações.
Esses fatores, por sua vez, dependerão do desempenho da empresa e de suas perspectivas futuras.

Por que vender ações?
Um investidor vende ações para obter liquidez, isto é, para convertê-las em dinheiro, que será utilizado na
aquisição de novos títulos ou em outro destino qualquer.
Uma ação normalmente é vendida quando o investidor avalia que suas perspectivas a médio e longo prazos são
relativamente menos favoráveis em comparação a outras ações ou mesmo outras alternativas de investimento.
INFORMAÇÕES SOBRE HOME BROKER.
O Home Broker é uma ferramenta que permite a negociação de ações via internet. Ele está ligado ao sistema de
negociações da Bovespa - Mega Bolsa - e permite que o investidor envie através do site da SLW ordens de compra
e venda de ativos, como ações e opções e operações da BM&F (Bolsa de Mercadorias & Futuros).
Qualquer operação via Rede Mundial de Computadores (Internet), está sujeita a interrupções devido a problemas
temporários de comunicação entre o seu computador e os servidores da SLW e os servidores da Bolsa de Valores.
Estas interrupções podem invalidar ordens e negociações
Como é a segurança do sistema?
Para confirmar a segurança oferecida é só clicar duas vezes no cadeado que se encontra na barra de status do
seu Browser, e conferir os dados da certificação de segurança. Com esta tela de segurança aberta o usuário pode
até verificar se o certificado se encontra no período válido ou não.
Adicionalmente possuímos: (i) Segurança de acesso com validações no cliente e no(s) servidor(es); (ii) Unicidade
de login, não permitindo conexões simultâneas com o mesmo código de usuário; (iii) Log de todas as operações
realizadas no sistema; (iv) Toda a informação relativa ao roteamento de ordens é trafegada sobre protocolo TCPIP protegido por camada de criptografia SSL, garantindo a confidencialidade e integridade da comunicação.
As senhas de usuário são criadas, armazenadas e mantidas na forma criptografada em ambiente protegido por
firewalls dentro da infra-estrutura da corretora.
As senhas do usuário são de uso pessoal e não devem ser fornecidas a estranhos
Dicas para senha segura:
- Evitar usar senhas relacionadas a datas de nascimento, casamento, iniciais dos nomes, placas de carro,
nomes e assim por diante;
- Evitar usar senha igual ao login;
- Evitar usar senhas óbvias como, 1234, 4321, 1111;
- Evitar utilizar palavras existentes, para evitar ferramentas que automatizam a tentativa de adivinhá-las
por meio de palavras de dicionários;
- Use outros caracteres permitidos,alternado com letras e números;
- Trocar a senha no máximo a cada 45(QUARENTA E CINCO) dias;

- Não forneça sua senha a ninguém;
- Não armazene a senha em máquinas conectadas em rede;
Tipos de Ordens Aceitas.
Todas as ofertas, de compra ou venda, enviadas pelo Homebroker são transmitidas diretamente para o pregão da
Bovespa e serão sempre consideradas do tipo limitada, ou seja, que o cliente tem que, obrigatoriamente, definir a
quantidade e o preço da oferta.
Qualquer ordem sem um preço ou quantidade não será aceita pelo sistema eletrônico de ordens da BM
&Fbovespa.
Forma de Transmissão das Ordens.
Todas as ordens emitidas pelo Homebroker, seja qual for a via de transmissão serão sempre consideradas como
sendo por escrito.
Registro das Ordens de Operação.
As ordens enviadas através do Homebroker devem ser consideradas aceitas somente depois que a mensagem de
confirmação de aceite.
O Homebroker emitirá sua ordem diretamente para o pregão eletrônico da BM&Fbovespa. Ao captar a ordem, a
BM&Fbovespa verifica se é uma ordem válida (limitada, com o código da conta do emissor, a quantidade múltipla
do lote mínimo do papel, etc) e coloca-a no mercado ao mesmo tempo que emite a mensagem de confirmação de
aceite que é retransmitida para o Homebroker. Caso a oferta não seja aceita, a BM&Fbovespa emite uma
mensagem informando que a ordem não é válida, que é repassada para o Homebroker.
Cancelamento de Ordens.
As solicitações de cancelamento de ordens envidas pelo Homebroker serão repassadas diretamente para o
pregão eletrônico e somente deve ser considerado cancelado quando a mensagem de aceitação do cancelamento
for informada no Homebroker.
Ao emitir a solicitação de cancelamento de uma determinada ordem, o Homebroker repassa imediatamente a
solicitação para a BM &Fbovespa que a avalia. Caso a ordem esteja em condições de ser cancelada (não esteja
bloqueada ou totalmente negociada), a BM &Fbovespa executa o cancelamento da oferta, que sai do mercado, e
imediatamente emite uma mensagem de cancelamento de oferta para o Homebroker.
Alteração de Ordens.
As solicitações de alteração de ordens enviadas pelo Homebroker serão manipuladas pelo sistema de ordens para
emitir o cancelamento da ordem original e a emissão de uma nova ordem com os dados alterados e mais o
restante dos dados da oferta original. Deve ser considerada alterada somente quando a mensagem de aceite da
nova ordem for mostrada.

Impossibilidade de Transmissão.
Se houver alguma impossibilidade de transmissão da ordem pelo Homebroker (interrupção da Internet ou da
Linha Privada, impossibilidade do uso do computador onde está instalado, etc) a ordem pode ser feita pelo
telefone (chamado ordem verbal emitida) diretamente com o operador da SLW no telefone (11) 3048-9800.
Da Confirmação dos Negócios.
Toda oferta colocada no mercado está sujeito a negociação a qualquer momento. Portanto as ofertas emitidas
pelo Homebroker e aceitas no mercado pela BM &Fbovespa também estão sujeitas ás regras do mercado. Quando
uma oferta do usuário é negociada no mercado, uma mensagem é enviada imediatamente para o Homebroker
informando quem é a contraparte e se a operação executou a oferta totalmente ou parcialmente.
O cliente deve ter ciência de que a indicação de execução de determinada ordem não representa negócio
irretratável, pois caso se constate na transação qualquer infração às normas do mercado de valores mobiliários, a
BM &FBOVESPA e a CVM têm poderes para cancelar os negócios realizados.
LEILÃO DA BOLSA
Todos os negócios realizados com ações na Bolsa estão sujeitos ao disposto na instrução CVM nº 168, de
23/12/1991. Essa instrução estabelece, entre outros pontos, parâmetros de quantidade e preço que, se
ultrapassados, obrigam os negócios realizados a serem submetidos a leilão, com duração definida. Dependendo
das características das operações realizadas pelos clientes, elas podem ser submetidas a este procedimento
especial antes do seu registro no sistema. Em outros casos, quando a Bolsa identifica que um ou vários negócios
infringirem a legislação após o seu registro, a Bolsa providencia o cancelamento e os submete a leilão.
Síntese da Instrução: Serão submetidas a procedimentos especiais (leilão) as operações realizadas em Bolsa de
Valores que infringirem os seguintes parâmetros: QUANTIDADE Em relação à média nacional negociada nos
últimos 30 pregões:
Com lote entre 5 e 10 vezes a média nacional

Leilão imediato*

Com lote acima de 10 vezes a média nacional

Leilão com prazo de 1 hora

Em relação ao capital social das empresas:
Com lote entre 0,5% e 0,99% das ações ordinárias

Leilão imediato*

Com lote entre 1% e 2,99% das ações ordinárias

Leilão com prazo de 1 hora

Com lote entre 3% e 6% das ações ordinárias

Leilão com prazo de 24 horas

Com lote acima de 6% das ações ordinárias

Leilão com prazo de 48 horas

Com lote entre 1% e 2,99% das ações preferenciais

Leilão com prazo de 15 minutos

Com lote entre 3% e 4,99% das ações preferenciais

Leilão com prazo de 1 hora

Com lote entre 5% e 20% das ações preferenciais

Leilão com prazo de 24 horas

Com lote acima de 20% das ações preferenciais

Leilão com prazo de 48 horas

EM RELAÇÃO À COTAÇÃO
Com oscilação de 5% a 19,99% sobre o último preço, dos 30 papéis mais
Leilão imediato*
negociados no último trimestre
Com oscilação de 10% a 19,99% sobre o último preço

Leilão imediato*

Com oscilação igual ou superior a 20% sobre o último preço

Leilão com prazo de 15 minutos

Com ação não negociada nos últimos 5 pregões

Leilão com prazo de 15 minutos

Com ação estreando na Bolsa

Leilão com prazo de 15 minutos

* Para ações com negociação exclusiva no sistema eletrônico, considera-se como leilão imediato, leilão com
prazo de 5 minutos.
Para analisar o enquadramento das operações que infrinjam os parâmetros de quantidade, a Bolsa de Valores
deve considerar os negócios consecutivos de um mesmo comitente em um ou mais pregões, ou através de uma
ou mais sociedades corretoras, podendo, inclusive, cancelar negócios já realizados.
Para efeitos desta Instrução considera-se como sendo um mesmo comitente, pessoas físicas ou jurídicas que
atuem representando um mesmo interesse. As operações de financiamento que se enquadrem nos parâmetros
que exigirem edital, serão submetidas a leilão de 1 hora. Durante um leilão, se o preço deste atingir um limite de
100% acima do preço inicial ou 50% abaixo desse preço, a apregoação será interrompida por 15 minutos para
divulgação ao mercado do novo preço, desde que essa interrupção ocorra dentro do horário de funcionamento do
pregão.
Essa interrupção só ocorrerá uma vez e não será aplicada para leilões com divulgação de 24 ou 48 horas
(Editais). No caso em que uma operação deva ser submetida a leilão por mais de um critério (preço ou
quantidade) deverá ser adotado o leilão de maior prazo. Independente dos critérios acima, o Gerente de Pregão
poderá determinar que uma operação seja submetida a leilão, quando, a seu critério, o tamanho do lote a ser
negociado exceda a quantidade considerada normal ou para assegurar a continuidade dos preços.
Nota: Em razão dessas condições, a indicação de execução de determinada ordem não representa um negócio
irretratável, pois caso se constate qualquer irregularidade na transação, a BOVESPA tem poderes para cancelar
negócios realizados.
Dessa forma, ordens transmitidas à Corretora diretamente através do sistema Home Broker somente serão
consideradas efetivamente executadas quando não se constatar qualquer infração às normas do mercado de

valores mobiliários e após esgotados ao prazos para realização dos procedimentos especiais previstos na
Instrução CVM 168/91.
Prioridade na Distribuição dos Negócios.
As ordens enviadas através do Homebroker não concorrem, quando da distribuição dos negócios, com os demais
negócios executados pela Corretora.
Impossibilidade de Transmissão.
Se houver alguma impossibilidade de transmissão da ordem pelo Homebroker (interrupção da Internet ou da
Linha Privada, impossibilidade do uso do computador onde está instalado, etc) a ordem pode ser feita pelo
telefone (chamado ordem verbal emitida) diretamente com o operador da SLW no telefone (11) 3048-9800.
Da Confirmação dos Negócios.
Toda oferta colocada no mercado está sujeito a negociação a qualquer momento. Portanto as ofertas emitidas
pelo Homebroker e aceitas no mercado pela BM &Fbovespa também estão sujeitas ás regras do mercado. Quando
uma oferta do usuário é negociada no mercado, uma mensagem é enviada imediatamente para o Homebroker
informando quem é a contraparte e se a operação executou a oferta totalmente ou parcialmente.
Nos casos em que a quantidade de ações ou o preço de um negócio exceda a alguns dos parâmetros
estabelecidos na Instrução CVM nº 168 , este negócio deve ser submetido a um leilão, cuja duração pode ser,
entre outras, de 5 minutos, 15 minutos, 1 hora ou até 48h.
O cliente deve ter ciência de que a indicação de execução de determinada ordem não representa negócio
irretratável, pois caso se constate na transação qualquer infração às normas do mercado de valores mobiliários, a
BM &FBOVESPA e a CVM têm poderes para cancelar os negócios realizados.
Prioridade na Distribuição dos Negócios.
As ordens enviadas através do Homebroker não concorrem, quando da distribuição dos negócios, com os demais
negócios executados pela Corretora.
A ferramenta de Home Broker deve ser utilizada somente pelo titular da conta-cliente, a senha dá acesso à
plataforma, onde o cliente poderá acompanhar o mercado e consultar suas posições e saldos.
A assinatura digital serve para autorizar operações de compra e venda de ativos negociados em bolsa, como
também validar quaisquer transações.
Somente o cliente deve ter acesso a senha.
A SLW não precisa da sua senha. Seus sistemas foram projetados para que seus funcionários ou fornecedores não
tenham possibilidade de acesso a sua senha e assinatura digital.

A senha e assinatura digital são criadas pelo sistema no momento do preenchimento do cadastro e da solicitação
do cliente da abertura do Home Broker e disparada por e-mail sem o conhecimento da mesma pela corretora.
O compartilhamento da senha pelo cliente será considerada para fins contratuais como uma infração grave,
podendo a SLW para tanto encerrar toda e qualquer prestação de serviços.
MARGENS DE GARANTIA
SEGMENTO BOVESPA
Margem de Garantia:
É o depósito inicial no valor determinado pela Bolsa para a realização das operações nos mercados a termo,
futuro e de opções (não requisitada ao comprador da opção) com o objetivo de cobrir eventuais riscos de
inadimplência. O valor de margem de garantia é devolvido no encerramento da operação. O depósito de margem
inicial e adicional é efetivado em D+1.
Ajuste Diário:
As operações do mercado futuro estão sujeitas a ajustes financeiros de posições mantidas em aberto, onde os
compradores são creditados com a elevação do preço referente às operações realizadas e debitados com a queda
do preço referente às operações realizadas. Os preços dos ajustes financeiros de cada mercadoria são definidos
conforme regras da Bolsa. Os financeiros dos ajustes são efetivados em D+1.
SEGMENTO BM&F
Margem de Garantia:
É o depósito no valor determinado pela Bolsa para cada tipo de contrato, com o objetivo de cobrir eventuais riscos
de inadimplência (não requerida no caso de compra de opções de Ouro disponível). O depósito de margem inicial e
adicional é efetivado em D+1.
Ajuste Diário:
São ajustes financeiros de posições onde os compradores são creditados com a elevação do preço da mercadoria
e debitados com a queda do preço da mercadoria, e aos vendedores, é aplicável a operação inversa. Os preços de
ajuste de cada mercadoria são definidos conforme regras da Bolsa e são liquidados em dinheiro. Os financeiros
dos ajustes são efetivados em D+1.

Margem Adicional
A Corretora e/ou a Bolsa poderá solicitar margens adicionais para cobertura de negociações diárias que envolvam
riscos. A oscilação desses valores é acompanhada diariamente para complementação da garantia inicial
outorgada às obrigações assumidas pelos investidores.
Ativos aceitos para os segmentos Bovespa e BM&F
Moeda corrente nacional (sem correção monetária).
Ouro ativo financeiro.
Títulos públicos.
Títulos privados.*
Títulos do Tesouro norte-americano.**
Carta de Fiança Bancária.*
Ações de Empresas listadas na BM&FBovespa e custodiadas na Central Depositária BM&FBovespa,
constantes na Relação de Ações Aceitas para Garantias e seus intervalos.
http://www.cblc.com.br/cblc/ControleRisco/FormConsultaCmTims.asp?tit=7
Outros ativos: para o segmento BM&F: Cotas de FIC BBM&F e para o segmento Bovespa: Cotas de ETFs
* Mediante consulta prévia e sujeito ao ?limite máximo? de utilização estabelecida pela BM&FBovespa
** Somente para investidores não-residentes nos termos da Resolução 2.689 do CMN
Segmento BM&F
Margem de Garantia:
É o depósito no valor determinado pela Bolsa para cada tipo de contrato, com o objetivo de cobrir eventuais riscos
de inadimplência (não requerida no caso de compra de opções de Ouro disponível). O depósito de margem inicial e
adicional é efetivado em D+1.
Ajuste Diário:
São ajustes financeiros de posições onde os compradores são creditados com a elevação do preço da mercadoria
e debitados com a queda do preço da mercadoria, e aos vendedores, é aplicável a operação inversa. Os preços de
ajuste de cada mercadoria são definidos conforme regras da Bolsa e são liquidados em dinheiro. Os financeiros
dos ajustes são efetivados em D+1.

Procedimentos e Horários para Transferência de Ativos para SLW Corretora
A SLW Corretora acompanha por meio do sistema de administração de risco CM-TIMS (Clearing Members Theoretical Intermarket Margin System) da BM&FBovespa/ CBLC diariamente as garantias necessárias para
cumprimento das obrigações assumidas pelos investidores no mercado futuro e em empréstimos de títulos
(aluguel de ações).
Segmento BM&F - Cobertura de Margens
O envio de recursos para cobertura de margens deverá ser efetuado até às 12 horas do mesmo dia que solicitado
para processamento com a BM&FBovespa até às 13 horas;
O depósito de recursos para cobertura de margens de negociações realizadas no dia e/ou substituição de ativos
deverá ser efetuado até às 17 horas do dia da solicitação para processamento com a BM&FBovespa até às
17h30;
Segmento Bovespa - Cobertura de Margens
O envio de recursos para cobertura de margens referentes ao fechamento das posições em aberto do dia anterior
deverá ser efetuado até às 12 horas para processamento com a BM&FBovespa / CBLC até às 12h30;
O envio de recursos para cobertura de margens referente:
aluguel de ações tomador;
movimentação (transferência) de ações tomadas por aluguel (BTC), antes das 10 horas, para cobertura
de vendas;
movimentação (transferência) de posição de opções vendedor;
movimentação (transferência) de posição de termo comprador.
OBS: Os itens acima mencionados requerem cobertura imediata de margens para validação pela BM&FBovespa.
O envio de recursos para substituição e aportes de garantias deverá ser efetuado até as 16 horas da data da
solicitação para processamento com a BM&FBovespa até às 17 horas, como, por exemplo, nas seguintes
situações:
entrega de títulos vendidos em D-3 (terceiro dia após a data da venda)
entrega de contratos de empréstimos de títulos (aluguel de ações) para cobertura de vendas em D-3
(terceiro dia após a data da venda) e/ou de valores compulsórios
lançamentos de opções descobertas de D-1 (primeiro dia após o lançamento/venda)
transferências de títulos para a carteira de garantias.
A SLW Corretora informa os valores necessários para cobertura de margem para o cumprimento das obrigações
acima mencionadas das 8h00 às 9h30m e das 10h30m às 11h30m.

CICLO DE NEGOCIAÇÃO OPERACIONAL
Como funciona
A CBLC é responsável pela compensação e liquidação de operações feitas nos mercados a vista, a termo e de
opções da BMF&BOVESPA, além dos negócios com títulos de renda fixa realizados no BOVESPA FIX. A CBLC também
realiza a compensação e liquidação das operações realizadas nos mercados de balcão organizado (SOMA), de
títulos públicos da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (SISBEX) e do Mercado Atacadista de Energia - MAE. As
atividades de compensação e liquidação são realizadas por seus Agentes de Compensação.
Todas as operações realizadas na BMF&BOVESPA devem ter o investidor final identificado pelas corretoras que
atuam como seus intermediários. Essa informação é confidencial, sendo seu acesso restrito apenas aos
funcionários responsáveis pelo monitoramento do mercado.
À medida em que os títulos são entregues, mediante instruções dos Agentes de Custódia e Usuários Especiais de
Custódia, o Serviço de Custódia Fungível CBLC transfere os mesmos da conta do titular vendedor ao titular
comprador. A entrega das ações é feita com base na quantidade bruta negociada, ou seja, operação por operação.
Os pagamentos são feitos por meio da CETIP, a Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos. A CETIP
opera em todo o país por intermédio de uma rede própria de comunicação eletrônica, que conecta quase todas as
instituições financeiras brasileiras, inclusive o Banco Central do Brasil.
O ciclo de liquidação de operações na CBLC é completado em três dias. A entrega dos títulos ocorre em D+2,
enquanto o pagamento é feito em D+3. As ações transferidas aos compradores ficam bloqueadas na CBLC até que
o pagamento seja concluído.
Mercado à vista
Ciclo de Liquidação D+0
Toda operação é registrada automaticamente na BM&FBOVESPA ou SOMA e informada ao sistema de
compensação e liquidação da CBLC. A comparação das informações das partes compradoras e vendedoras e a
validação dos negócios são feitas automaticamente pelo sistema eletrônico de registro.
Após registradas as operações, os corretores devem iniciar o processo de especificação dos comitentes finais
(investidores). O processo de identificação dos comitentes é obrigatório e é feito por meio da Rede de Serviços
CBLC.
Ciclo de Liquidação D+1
D+1 é o último dia para a especificação de investidores da operação.

Ciclo de Liquidação D+2
D+2 é o último dia para entrega dos títulos. Na noite de D+2, o Serviço de Custódia Fungível CBLC debita a conta de
custódia do vendedor e credita os títulos na conta de custódia do comprador. É importante observar que, apesar
de serem transferidos para a conta do comprador nesse dia, os títulos ficam bloqueados até que o pagamento
pelos mesmos seja compensado.
Ciclo de Liquidação D+3
Os Agentes de Compensação devem confirmar o pagamento das operações à CBLC em D+3. O Agente de
Compensação pode verificar na manhã de D+3 se os títulos comprados foram devidamente creditados na conta
de seu cliente. O Agente de Compensação do investidor comprador não pagará pelos títulos se os mesmos não
tiverem sido devidamente recebidos na conta de custódia indicada.
A CBLC envia aos Agentes de Compensação um relatório completo com as operações cuja liquidação estão sob sua
responsabilidade, indicando o valor líquido que os Agentes de Compensação devem pagar ou receber naquele dia.
O pagamento das operações é feito pelo valor líquido referente ao saldo das operações sob responsabilidade de
cada Agente de Compensação.
Caso os títulos objeto de uma determinada operação não sejam devidamente entregues em D+2, a CBLC lançará
em D+3 um débito correspondente a 30% do valor bruto da operação em default ao Agente de Compensação
responsável. Esse valor corresponde a uma garantia financeira relativa à falha de liquidação e apenas será
devolvido pela CBLC no primeiro dia útil após a regularização da operação, sem qualquer remuneração pelos dias
de enção.
Ciclo de Liquidação D+4
Em D+4, quase todas as operações feitas em D+0 já estão liquidadas. Caso as ações não tenham sido entregues
em D+2, os Agentes de Compensação das partes vendedoras devem entregá-las até D+4, que corresponde ao
último dia para a regularização da entrega de títulos. Caso contrário, a CBLC dará início ao processo de recompra
das ações. Todos os custos resultantes da operação de recompra serão debitados da conta do Agente de
Compensação responsável pela contraparte vendedora em default.
Mercado a Termo
Ciclo de Liquidação D+0
Toda operação é registrada automaticamente na Bolsa de Valores de São Paulo e informada ao sistema de
compensação e liquidação da CBLC. A comparação das informações das partes compradoras e vendedoras e a
validação dos negócios são feitas automaticamente pelo sistema eletrônico de registro.

Após registradas as operações, os corretores devem iniciar o processo de especificação dos comitentes finais (
investidores). O processo de identificação dos comitentes é obrigatório e é feito por meio da Rede de Serviços que
atende à BM&FBOVESPA e à CBLC.
As operações no mercado a Termo devem ser especificadas no mesmo dia em que são realizadas ( D + 0 ). Este
também é o último dia para que o comprador deposite garantia em ativos dentre os elegíveis pela CBLC. A falta do
depósito de ativos em D + 0 implica em um débito em dinheiro no valor da garantia a ser realizado em D + 1.
O vendedor a termo deverá depositar os ativos objeto da venda ou indicar uma operação de compra a vista,
realizada nesta data, que será utilizada para cobertura de sua operação.
Ciclo de Liquidação D+1 até V-3
(três dias úteis anteriores ao vencimento da operação)
Período em que os compradores a termo poderão liquidar suas posições através da venda a vista dos títulos
objeto da operação a termo. Os compradores deverão, previamente a venda dos títulos, verificar se suas posições
estão efetivamente cobertas. O investidor comprador terá como resultado, em D + 3, a diferença entre o débito do
valor da posição a termo e o crédito da venda a vista dos títulos. O vendedor, por sua vez, será creditado no valor
da operação a termo em D + 3 da solicitação de liquidação por parte do comprador.
Ciclo de Liquidação D+1 até V-2
(dois dias úteis anteriores ao vencimento da operação)
Período em que os compradores a termo poderão solicitar a liquidação antecipada de suas posições.Os
compradores deverão , previamente a solicitação de liquidação, verificar se suas posições estão efetivamente
cobertas. Em D + 1 da solicitação, o investidor comprador será debitado no valor da operação a termo sendo o
vendedor creditado nesta mesma data. Os títulos objeto da operação a termo serão disponibilizados para
movimentação por parte do comprador em D + 2.
Ciclo de Liquidação V0
(data do vencimento da operação)
No vencimento o comprador a termo será debitado no valor da operação a termo sendo o vendedor creditado
nesta mesma data. Os títulos objeto da operação a termo serão disponibilizados para movimentação por parte do
comprador em D + 2.

Mercado de opções
Ciclo de Liquidação D+0
Toda operação e registrada automaticamente na Bolsa de Valores de São Paulo e informada ao sistema de
compensação e liquidação da CBLC. A comparação das informações das partes compradoras e vendedoras e a
validação dos negócios são feitas automaticamente pelo sistema eletrônico de registro.
Após registradas as operações , os corretores devem iniciar o processo de especificação dos comitentes finais (
investidores). O processo de identificação dos comitentes é obrigatório e é feito por meio da Rede de Serviços que
atende à BM&FBOVESPA e à CBLC.
As operações no mercado de opções devem ser especificadas no mesmo dia em que são realizadas ( D + 0 ). Este
também é o último dia para que o lançador ( vendedor da opção) deposite as garantias em ativos dentre os
elegíveis pela CBLC. A falta do depósito de ativos em D + 0 implica em um débito em dinheiro no valor da garantia a
ser realizado em D + 1.
Os lançadores de opções de compra que desejarem cobrir suas posições poderão depositar as ações objeto ou
indicar uma operação de compra a vista, realizada nesta data, que será utilizada para cobertura de sua operação.
Ciclo de Liquidação D+3
Os agentes de compensação devem liquidar financeiramente o prêmio referentes as operações com opções à
CBLC em D + 3.
A CBLC envia aos Agentes de Compensação um relatório completo com as operações cuja liquidação estão sob sua
responsabilidade, indicando o valor líquido que os Agentes de Compensação devem pagar ou receber naquele dia.
A liquidação com a CBLC é feita pelo valor líquido referente ao saldo das operações de cada agente.
Ciclo de Liquidação D+0 até V0
(dia do vencimento)
Os titulares de opções de compra poderão, se assim o desejarem, exercer suas posições dentro do horário
estabelecido pela BM&FBOVESPA.
Os lançadores poderão , dentro do horário fixado pela BM&FBOVESPA, bloquear suas posições, evitando que as
mesmas sejam exercidas, através de uma operação de natureza inversa a mantida (compra de uma opção de
compra sobre o mesmo ativo objeto, com mesmo preço de exercício e mesmo vencimento).

Os lançadores de opções de compra exercídos e cujas posições encontravam se descobertas poderão adquirir no
mercado a vista as ações que serão destinadas a atender a operação de exercício . Aplicam se para as operações
de exercício os mesmos procedimentos operacionais descritos para o mercado à vista.
Ciclo de Liquidação V0
(dia do vencimento)
Os titulares de opções de venda poderão, se assim o desejarem, exercer suas posições dentro do horário
estabelecido pela BM&FBOVESPA.
Os lançadores poderão, dentro do horário fixado pela BM&BOVESPA, bloquear suas posições, evitando que as
mesmas sejam exercidas, através de uma operação de natureza inversa a mantida (compra de uma opção de
venda sobre o mesmo ativo objeto, com mesmo preço de exercício e mesmo vencimento).
Os lançadores de opções de venda exercídos poderão realizar no mesmo pregão a venda a vista das ações
adquiridas.
No caso das opções de compra os procedimentos estão destacados no item acima.
DOS FISCALIZADORES:
Comissão de Valores Mobiliários (CVM): é o órgão normativo do sistema financeiro especificamente focado no
desenvolvimento, disciplina e fiscalização do mercado de Valores Mobiliários não emitidos pelo sistema
financeiro e pelo Tesouro Nacional.
A CVM tem poder fiscalizador e disciplinador sobre as atividades das Bolsas de Mercadorias e Futuros, as
entidades do Mercado de Balcão Organizado e as entidades de Compensação e Liquidação de Operações com
Valores Mobiliários. Estas entidades atuam como órgãos auxiliares da CVM.
Para mais informações acesse: www.cvm.gov.br
Bolsa de Valores de São Paulo - BM&FBOVESPA: é uma associação civil sem fins lucrativos, com autonomia
administrativa, financeira e patrimonial. A bolsa é uma entidade auto-reguladora, que opera sob a supervisão da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A BM&FBOVESPA possui o Poder de Auto-Regulação, que lhe confere faculdade para estabelecer normas e
procedimentos (inclusive de conduta) e para fiscalizar seu cumprimento, os quais deverão ser observados pelas
corretoras, as empresas listadas e investidores.
O descumprimento às normas e procedimentos estabelecidos pela BM&FBOVESPA, bem como daquelas que é
incumbida de fiscalizar (abrangendo também práticas não equitativas e quaisquer modalidades de fraude ou
manipulação no mercado) sujeita o infrator às penalidades que podem ser por ela aplicadas, que são:

advertência, multa, suspensão, exclusão e inabilitação para o exercício de certas funções na própria Bolsa e em
corretora. Vale ressaltar que a instituição possui poderes para cancelar negócios previamente realizados no caso
de serem constatadas infrações a dispositivos legais e regulamentares.
Para mais informações acesse: www.bmf.com.br
Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia - CBLC: instituição auto-reguladora supervisionada pela CVM, que
presta serviços de compensação, liquidação e controle de risco das operações. A CBLC também presta o serviço
de Custódia e Fungível de Ativos e administra o Banco de Títulos (BTC). A empresa foi à BMF&BOVESPA em
novembro de 2008. Vale ressaltar que a venda de ativos cuja aquisição ainda não teve seu processo de liquidação
finalizado gera riscos de falhas passíveis de multa e chamadas de margem pela CBLC.
Para mais informações acesse: www.cblc.com.br
Tesouro Direto: é um programa de compra e venda de títulos públicos a pessoas físicas desenvolvidos pelo
Tesouro Nacional, em parceria com a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia- CBLC. As negociações dos
títulos públicos de renda fixa são realizadas através da rede mundial de computadores e estão sujeitas
interrupções ou atrasos, podendo impedir o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas, nos
termos da instrução 380 da CVM.
Para mais informações acesse: www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro_direto
BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados - BSM: Criada em 2007, a BM&FBOVESPA Supervisão atua na fiscalização
do mercado de valores mobiliários, onde as principais funções são: fiscalizar e supervisionar os participantes do
mercado e a própria BM&FBOVESPA, identificar violações à legislação e à regulamentação vigentes. Vale ressaltar
que a instituição possui poderes para cancelar negócios previamente realizados no caso de serem constatadas
infrações a dispositivos legais e regulamentares.
Para mais informações acesse: www.bsm-autorregulacao.com.br
A SLW AGRADECE A LEITURA.
PARA UMA MELHOR ORIENTAÇÃO DAS DECISÕES DE INVESTIMENTO SUGERIMOS A LEITURA DOS DEMAIS GUIAS.

