
 
De: Peterson balderrama dos reis Reis [mailto:arapabalderrama@gmail.com]  

Enviada em: sábado, 23 de junho de 2018 15:57 
Para: AudPublicaSDM0218 
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Assunto: OMC - Zé com Zé - considerar esta 

 

 

Prezados Senhores, 

Sou economista por formação e estou no mercado de ações há 40 anos, operando todos 

os dias. Hoje a B3 está propensa a punir quem realizar Zé com Zé. Discordo e vamos 

aos fatos: 

Existe hoje no terminal Puma , bloqueio que quando você vai inserir uma ordem e por 

acaso, você está vendendo ( isto pode ocorrer e também na ponta inversa, pois é 

comum, inserir varias ofertas tentando comprar ou vender em vários níveis de preços, 

aproveitando distorções),ele não permite que você feche.  

Nos calls ou leilões isto não ocorre, pois o sistema não está preparado pra fazer está 

filtragem. O mercado oscila muito e é normal hora você estar comprando, ora vendendo. 

Vamos imaginar um call ( abertura ou fechamento),um leilão. No momento de formação 

de preço, digamos r$2,00. Neste preço te interessa comprar num momento t0. Depois 

você percebe que em t1, este preço não é interessante comprar e sim vender, pois 

percebe um deslocamento na curva de oferta ou demanda. Você então, lança outra 

ordem em ponta oposta. E se der  

OMC? Sou punido? Ora, a B3 precisa se atualizar para o próprio sistema não casar 

ordens de um mesmo comitente, ou dar um alerta pra avisar que corre-se o risco de dar 

OMC.  

Em papéis de alta liquidez ou média, é normal, ter leilões e o mesmo comitente mudar a 

“mão”. 

Não é justo! Que se faça justiça! 

Outra coisa: 

É sabido a importância das operações de alta frequência que são usuais em vários países 

do mundo (Robô). Pois bem, se monto uma estratégia querendo criar mercados de 

opções em um papel que não tem liquidez, e coloco para o robô fazer apregoações de 

compra e de venda, sou multado, pois foram geradas muitas ordens e não se realizou 

negócios. Estou tentando criar, e sou punido? 

Hoje os robôs em vários papéis trabalham com ofertas escondidas, pois se apregoarem e 

não gerarem negócios são multados. Como se cria mercado se o comprador e vencedor 

estão escondidos? 

Quero comprar um carro, não posso anunciar . Tem um vendedor, não pode anunciar . 

Tem  negócio se não são apresentados? 

Vários papéis que tinham liquidez no mercado de opções acabaram, pois as ofertas estão 

escondidas e não geram negócio.  

Agradeço a atenção e me coloco à disposição para falar pessoalmente se assim 

desejarem. 

Muito obrigado  

Peterson Balderrama dos Reis 

Enviado do meu iPhone 
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