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27 de março de 2020 

040/2020-PRE 

O F Í C I O  C I R C U L A R  

Participantes dos Mercados da B3 – Segmento BM&FBOVESPA 

Ref.: Alteração de Parâmetros nos Programas de Formador de Mercado 

do Segmento BM&FBOVESPA da B3 

Em virtude do cenário que tem caracterizado os mercados nas últimas semanas 

e consequente transformações significativas nos patamares de preço e níveis de 

volatilidade, a B3 tem monitorado e adotado medidas para proteção dos 

investidores e formadores de mercado, a exemplo de várias bolsas em outros 

mercados.  

A atuação dos formadores de mercado é importante na medida em que esses 

agentes absorvem a demanda de outros investidores, provendo liquidez e 

viabilizam o fechamento de negócios.  

Para manter a fluidez do mercado e proteger os investidores e, mesmo em um 

período de mudança abrupta de cenário, a B3 informa as ações definidas para 

viabilizar a atuação dos formadores de mercado e o cumprimento de suas 

obrigações. 

Para tanto, a partir de 30/03/2020, os formadores de mercado credenciados em 

programas do Segmento BM&FBOVESPA, bem como formadores de mercado 

contratados por emissores de ativos admitidos à negociação nesse segmento, 

poderão atuar com as obrigações de spread máximo e quantidade mínima – 
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estabelecidas em seus respectivos programas e contratos – multiplicadas de 

acordo com os valores observados na tabela abaixo. 

Produtos 
Multiplicador do 

spread máximo 

Multiplicador da 

quantidade mínima 

Ações, BDRs, ETFs de renda 

variável, FIIs e demais 

fundos listados 

3 (três) vezes 1 (uma) vez 

Opções de ações, units e 

ETFs 
Conforme Anexo 1 (uma) vez 

Opções de índices de 

equities 
3 (três) vezes 1 (uma) vez 

Futuros de ações e units 2 (duas) vezes 1 (uma) vez 

Futuros de índices de 

equities 
3 (três) vezes 1 (uma) vez 

Futuro de US Treasury Note 

de 10 Anos (T10) 
2 (duas) vezes 1 (uma) vez 

Futuro de Cupom de IPCA 

(DAP) 
3 (três) vezes 1/2 (um meio) vez 

ETFs de renda fixa1 4 (quatro vezes) 1/2 (um meio) vez 

Futuros de moedas 

(pares em USD) 
4 (quatro vezes) 1/2 (um meio) vez 

Opções de dólar e 

míni opções de dólar (mensal 

e semanais) 

4 (quatro vezes) 1/2 (um meio) vez 

1 Para programas com obrigações em faixas, o formador de mercado será obrigado a respeitar 
os parâmetros obrigatórios apenas da 1º camada. 

Para calcular o spread máximo e a quantidade mínima de cada ativo em que o 

formador atua, deverá ser aplicado o multiplicador acima, de acordo com a 

categoria de produto, ao spread máximo e à quantidade mínima de cada ativo 

definido no programa ou contrato. 

Essa alteração terá validade até 30/04/2020, podendo ser prorrogada a 

exclusivo critério da B3. 
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A partir de 04/05/2020, os formadores de mercado deverão atuar de acordo com 

as obrigações já estabelecidas nos programas em que são credenciados, ou 

contratos firmados com os emissores. 

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Diretoria de Negociação 

Eletrônica, pelo telefone (11) 2565-5026 ou pelo e-mail 

formadordemercadob3@b3.com.br. 

Gilson Finkelsztain 

Presidente 

 

José Ribeiro de Andrade 

Vice-Presidente de Produtos 

e Clientes 
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Anexo do Ofício Circular 040/2020-PRE  

Multiplicadores de opções de ações 

Ticker Multiplicador do spread máximo 

ABEV3 3 (três) vezes 

B3SA3 3 (três) vezes 

BBAS3 3 (três) vezes 

BBDC3 3 (três) vezes 

BBDC4 3 (três) vezes 

BBSE3 3 (três) vezes 

BOVA11 6 (seis) vezes 

BOVV11 6 (seis) vezes 

BRAP4 6 (seis) vezes 

BRDT3 3 (três) vezes 

BRFS3 3 (três) vezes 

BRKM5 3 (três) vezes 

BRML3 3 (três) vezes 

CCRO3 3 (três) vezes 

CIEL3 3 (três) vezes 

CMIG4 3 (três) vezes 

COGN3 3 (três) vezes 

CPLE6 6 (seis) vezes 

CSAN3 6 (seis) vezes 

CSNA3 3 (três) vezes 

CYRE3 6 (seis) vezes 

ECOR3 3 (três) vezes 

EGIE3 6 (seis) vezes 

ELET3 3 (três) vezes 

ELET6 3 (três) vezes 

EMBR3 3 (três) vezes 

ENBR3 3 (três) vezes 

EQTL3 3 (três) vezes 

GGBR4 3 (três) vezes 

GOAU4 3 (três) vezes 

HYPE3 6 (seis) vezes 

ITSA4 3 (três) vezes 

ITUB4 3 (três) vezes 

JBSS3 3 (três) vezes 

KLBN11 3 (três) vezes 

LAME4 6 (seis) vezes 

LREN3 6 (seis) vezes 
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Ticker Multiplicador do spread máximo 

MRFG3 6 (seis) vezes 

MRVE3 3 (três) vezes 

MULT3 6 (seis) vezes 

NTCO3 3 (três) vezes 

PCAR3 6 (seis) vezes 

PETR4 3 (três) vezes 

QUAL3 3 (três) vezes 

RADL3 6 (seis) vezes 

RAIL3 6 (seis) vezes 

RENT3 3 (três) vezes 

SANB11 3 (três) vezes 

SBSP3 3 (três) vezes 

SMLS3 3 (três) vezes 

SUZB3 3 (três) vezes 

TAEE11 3 (três) vezes 

TIMP3 3 (três) vezes 

UGPA3 6 (seis) vezes 

USIM5 3 (três) vezes 

VALE3 3 (três) vezes 

VIVT4 6 (seis) vezes 

WEGE3 6 (seis) vezes 

YDUQ3 3 (três) vezes 

 


