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C O M U N I C A D O  E X T E R N O  

Participantes dos Mercados da B3 – Segmento BM&FBOVESPA 

Ref.: EntryPoint – Interface de Envio de Ordens: Atualização das 
Especificações Técnicas e do Dicionário FIX para Lançamento da 
Funcionalidade de Exercício Automático de Opções 

Informamos que, como parte da preparação para o lançamento da funcionalidade 
de exercício automático de Opções sobre Ações, Units e ETFs, as especificações 
técnicas e o Dicionário FIX da interface EntryPoint foram atualizados. 
  
Nova tag 
 
Será disponibilizada nova tag, denominada ContraryInstructionIndicator (719), na 
mensagem PositionMaintenanceRequest (35=AL), para identificar a solicitação de 
um contra-exercício de uma posição titular para exercer automaticamente uma 
opção “at the money” (ATM) ou “out of the money” (OTM), ou não exercer 
automaticamente uma opção “in the money” (ITM). 
 
Novos domínios 
 
Para identificar os parâmetros dos comandos de exercício automático e de contra-
exercício, serão disponibilizados novos domínios para a tag PosTransType (709), 
já existente nas mensagens PositionMaintenanceRequest (35=AL) e 
PositionMaintenanceReport (35=AM), conforme a seguir. 
 

• Mensagem PositionMaintenanceRequest (35=AL) 
 
Tag PosTransType (709): identifica o comando a ser executado. Os novos 
domínios dessa tag nessa mensagem são: 
 

− 105 (Automatic Exercise): indica a solicitação de contra-exercício de 
posições “at the money” (ATM) e “out of the money” (OTM), ou seja, 
manifesta a intenção da posição titular de exercer automaticamente o saldo 
informado para determinada opção; 
 

− 106 (Do Not Automatic Exercise): indica a solicitação de contra-exercício 
de opções “in the money” (ITM), ou seja, manifesta a intenção da posição 
titular não exercer automaticamente o saldo informado para uma 
determinada opção. 
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• Mensagem PositionMaintenanceReport (35=AM) 
 
Tag PosTransType (709): identifica o comando executado. Os novos domínios 
dessa tag nessa mensagem são: 
 

− 103 (Snapshot Holder): informa a quantidade em uma posição titular 
passível de exercer automaticamente; 
 

− 104 (Snapshot Issuer): informa a quantidade em uma posição lançadora 
passível de ser exercida automaticamente; 
 

− 105 (Automatic Exercise): informa o aceite, rejeição ou execução de 
contra-exercício quando solicitado para exercer automaticamente;  
 

− 106 (Do Not Automatic Exercise): informa o aceite, rejeição ou execução 
de contra-exercício quando solicitado para não exercer automaticamente. 

 
As especificações técnicas do EntryPoint, bem como o Dicionário FIX, estão 
disponíveis em www.b3.com.br, Soluções, Plataformas, PUMA Trading System, 
Desenvolvedores e vendors, EntryPoint – Entrada de ofertas. 
 
Ressaltamos que a data de implementação do exercício automático de opções 
sobre ações, units e ETFs nos ambientes de produção e de certificação, bem como 
seus detalhes funcionais, serão divulgados oportunamente. 
  
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Superintendência de 
Suporte à Negociação, pelo telefone (11) 2565-5021 ou pelo e-mail 
suporteanegociacao@b3.com.br. 
 
 
 
 
 
Cícero Augusto Vieira Neto 
Vice-Presidente de Operações, Clearing e Depositária 
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