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FUTURO DE AÇÕES 

 

1. Informações do Produto 

Objeto de Negociação Ação 

Variação Mínima de Apregoação 

(Tick Size) 
R$ 0,01 

Tamanho do Contrato 1 ação 

Cotação Em pontos, cada ponto valendo R$ 1,00 

Lote-Padrão 100 contratos 

Meses de Vencimento Todos os Meses 

Vencimento 

3º segunda-feira do mês de vencimento. Caso não haja 

sessão de negociação na data, o vencimento ocorrerá na data 

com sessão de negociação imediatamente posterior 

Último dia de Negociação 

3º segunda-feira do mês de vencimento. Caso não haja 

sessão de negociação na data, o vencimento ocorrerá na data 

com sessão de negociação imediatamente posterior 

Código de Negociação 

▪ AAAAYZXX , onde: 

AAAA: Código da empresa, 

Y: indicado do tipo/classe do papel 

Q: indicador do mês de vencimento do contrato 

XX: ano de vencimento do contrato 

 

Exemplo: 
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B3SAOF22 – Futuro de B3SA3 – vencimento Janeiro 2022 

Onde, para Y: 

O – ON 

P – PN 

I – unit 

A – PNA 

B – PNB 

W - Other 

Horário de Negociação 9h – 17h55 

Horário de alocação de Ativos 19h30 

Modelo de Tarifação 

Cobrança por bps fixo, diferenciado por day trade: 

• Emolumento e Registro: Cobrados no dia seguinte da 

negociação do contrato. 

• Permanência: A permanência é apurada diariamente 

na forma de um valor em Basis Points aplicado 

sobre o valor da posição em aberto, e cobrada 

mensalmente. 

• Liquidação: Valor em Basis Points cobrado sobre o 

valor dos contratos que são levados até o vencimento 

Liquidação Financeira 

Preço de ajuste diário 
Formado via call de fechamento do Futuro (no mesmo 

horário do call do à vista) 

Preço de Liquidação Preço do fechamento do mercado à vista 
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Horário do Call de Ajuste/Call de 

Fechamento 

Existência de 2 calls: 

(Ajuste) – Idem ao horário do mercado à vista  

(Fechamento) – Idem ao horário do Futuro de 

Ibovespa 

Horário de alocação de Ativos Mesmo horário dos Derivativos (19h30) 

Ativos-objeto selecionados PETR4 / B3SA3 / VALE3 / PSSA3 / KROT3 / CCRO3 / CIEL3 
/ USIM5 / VVAR3 / CMIG4 / HYPE3 / PCAR4 

 

 

2. Mensagens do Controle de Posição 

Mensagens e Arquivos do Controle de Posições 

Transferência de Posição Msg Correspondente Alteração? 

bvmf.028 - não 

bvmf.031 - não 

bvmf.033 - não 

Arquivos Msg Correspondente Alteração? 

bvbg.017 bvmf.027 não 

bvbg.016 bvmf.025 não 

bvbg.075 bvmf.182 não 

bvbg.027 bvmf.077 não 

 

 


