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12 de agosto de 2021 

090/2021-PRE 

O F Í C I O  C I R C U L A R  

Participantes do Listado B3 

Ref.: Limites de Posição em Aberto por Mercado – Novos Limites 

Como é de conhecimento do mercado, a B3 estabelece limites para o volume 

total de posições em aberto nos mercados de opção, termo, futuro e de 

empréstimo (BTB) com base em percentuais aplicados sobre o número de ações 

em circulação no mercado. 

Nesse sentido, informamos que, a partir de 16/08/2021, serão aplicados novos 

limites de posição conforme descrito na tabela a seguir, revogando e substituindo 

os limites de posição divulgados no Ofício Circular 023/2013-DP, de 15/03/2013. 

 
Limite de posição 

Opções 35,0% 

Empréstimo (BTB) 25,0% 

Termo 15,0% 

Futuro 5,0% 

Adicionalmente, conforme disposto no Manual de Administração de Riscos da 

Câmara B3, esses limites podem ser alterados para atendimento ao aumento de 

demanda em mercados específicos. 

 

Revogado pelo Ofício Circular n° 144-2022-PRE, de 27 de outubro de 2022
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Os valores dos limites de posição em aberto estão disponíveis para consulta em 

www.b3.com.br, Produtos e Serviços, Compensação e Liquidação, Clearing B3, 

Administração de riscos, Consulta limites de posição, Regras para Limites. 

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Diretoria de Administração 

de Risco, pelos telefones (11) 2565-4263/7232. 

Gilson Finkelsztain 

Presidente 

Mario Palhares 

Vice-Presidente de Operações – 

Negociação Eletrônica e CCP 
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