
Conheça o mecanismo usado pelas principais 
Bolsas do mundo que traz benefícios para o 
investidor pessoa física. 

Relatório RLP
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Introdução

O mercado de capitais está em constante evolução.  

Uma das evidências disto pode ser observada com o 
chamado RLP (Retail Liquidity Provider).  

A oferta RLP visa fortalecer o mercado ao aumentar a 
liquidez para negociação de ativos, podendo melhorar 
o preço de execução das operações.

Trata-se de uma opção para o investidor que deseja se 
beneficiar com um recurso para a abertura e 
fechamento de operações. 

Desde seu lançamento em 2019 até recentemente, era 
possível negociar apenas contratos de mini índice 
(WIN) e mini dólar (WDO) com o RLP ativo. Porém, a 
CVM e a B3 aprimoraram o programa, trazendo 
melhorias nos minicontratos e expandindo os 
benefícios para o mercado de ações também – 
novidade que passou a vigorar desde 31/1/2022. 

Vamos conhecer melhor o assunto! 
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O que é RLP?

RLP (Retail Liquidity Provider - Provedor de Liquidez do Varejo) é um tipo de oferta 
exclusiva para ordens agressoras (ou seja, ordens de compra ou venda a mercado). 

Este mecanismo permite que as corretoras - ou que seus próprios clientes - sejam a 
contraparte das ordens de compra e venda de títulos e valores mobiliários de seus 
clientes de varejo. 

“Só o fato do RLP ser opcional já demonstra a seriedade do modelo. Vale ressaltar 
que o modelo só funciona para ordens agressoras, ou seja, isso reduz 
significativamente o chamado slippage. No caso de quem pendura ordem, não 
acontece absolutamente nada, segue fluxo normal. Sendo assim, certamente as 
ordens agressoras serão executadas no melhor preço possível”, explica Nato Souza, 
head de produtos da Terra Investimentos.  

Nato Souza destaca ainda que o modelo 
RLP é amplamente usado no maior 
mercado de capitais do mundo (Nyse 
nos EUA):  

“O modelo foi validado pelas maiores 
autoridades operacionais do mercado e 
o Brasil, em franca expansão no
mercado de capitais, resolveu replicar o
mecanismo e operacionalizou todo o
sistema”, explica.



Vantagens 
do RLP

Maior liquidez para realizar negociações
nos mercados operados pela B3;

Possibilidade de melhoria nos preços de 
ativos no momento do fechamento dos 
negócios;

Garantia ao cliente de que o preço da 
operação será sempre igual ou melhor 
do que o preço disponível no livro 
central de ofertas; 

Cumprimento dos princípios de Best 
Execution;

Adequado funcionamento do processo
de formação de preços;

Fortalecimento da base de investidor
pessoa física.
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Como
funciona 

A oferta RLP não fica visível no livro central 
de ofertas, mas após o fechamento do 
negócio as informações tornam-se 
transparentes ao público.

Quando o cliente de varejo enviar uma 
ordem agressora para o livro de ofertas, a 
B3 fechará a operação com a oferta RLP 
da Corretora, após atendimento das 
condições de preterimento e respeitando 
o melhor nível de preço do mercado.

O preço é ajustado pela B3 de forma 
contínua e automática para oferecer as 
melhores condições de liquidez e preço 
ao cliente.

A oferta RLP não terá prioridade sobre 
as ofertas de demais clientes da 
Corretora que possam ser fechadas 
pela oferta agressora (condição de 
preterimento).
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A adesão ao RLP é opcional.

Lembramos que a oferta RLP pode aumentar a liquidez (mitigando 
eventuais problemas de comunicação com servidores de negociação 
- latência) e melhorar o preço de suas operações, sem nenhum custo
adicional por isso.

Para contar com este benefício, siga os passos a seguir:

2. Se já é cliente, faça o login para acessar o Portal do Cliente (caso não
tenha conta aberta, faça seu cadastro primeiramente).

3. Após logado, clique no ícone no topo superior à direita e selecione
o item RLP.

4. Daí é só clicar no botão Ativar. Dentro de até 24h, o RLP estará ativo
em sua conta.

Como aderir

1. Acesse o site da Terra Investimentos - www.terrainvestimentos.com.br 
– ou o app Terra Investimentos Digital.

https://www.terrainvestimentos.com.br/
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Últimas novidades 
sobre RLP 
Fique por dentro da mudança nas regras de RLP de 
minicontratos e ações  

Trabalhando com a CVM e o mercado para dar suporte ao desenvolvimento dos investidores 
de varejo das corretoras, a B3 implementou melhorias nas ofertas RLP válidas para a 
negociação de minicontratos, além de ter expandido a oferta RLP para algumas ações, 
conforme já explicamos.  

Uma das mudanças da nova regra passou a ser a exigência de margem mínima para 
operações day trade.  

Com o objetivo de controlar a alavancagem dos investidores pessoa física, as margens 
passaram a ser de R$ 100 para cada minicontrato de índice e de R$ 150 para cada 
minicontrato de dólar. 

Por outro lado, as instituições que utilizam a oferta RLP devem disponibilizar aos clientes 
conteúdos educacionais e monitorar os indicadores dos investidores.   

Vamos detalhar melhor cada um desses pontos a seguir!
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Foco crescente nos conteúdos educacionais   

O investidor pessoa física passa a ter acesso a diversos conteúdos educacionais gratuitos em 
sua corretora como: 

Introdução ao day trade e minicontratos. 

Tipos de ofertas, funcionamento, desvantagens e custos de ofertas a mercado. 

Gerenciamento de riscos, explicando os benefícios da utilização da metodologia de stop 
loss e ordem a ser disparada sempre que o ativo chegar a um determinado patamar 
definido pelo investidor. 

Vieses comportamentais. 

Aqui na Terra Investimentos, o cliente tem acesso exclusivo a estes conteúdos 
desenvolvidos pela nossa área Educacional com a supervisão da B3 Educação. 

Acompanhamento do investidor 
De acordo com as novas regras anunciadas pela Bolsa, 
as instituições passam a monitorar os resultados 
financeiros dos investidores pessoas físicas, a 
utilização de ofertas limitadas e a quantidade de 
zeragens compulsórias. 

Além disto, as corretoras devem se comunicar de 
forma ativa com os clientes que tenham perdas; que 
não utilizam ofertas limitadas; e que tenham muitas 
zeragens compulsórias, enviando os materiais 
educacionais.  
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Na prática, como funciona isso?

Após primeiro trade e após primeira perda diária superior a R$ 1.000,00, o investidor receberá 
material educacional, abordando os seguintes pontos: 

Riscos dos minicontratos e alavancagem (com estatísticas de day trade na B3) 

Guia sobre Gerenciamento de Risco e importância da metodologia de Stop Loss 

Importância do uso da oferta limitada e diferenças em relação às ordens a mercado 

Custos da zeragem compulsória 

Vieses comportamentais 

Ao atingir perda de 10% e de 25%, o cliente receberá conteúdo educativo com os 
seguintes tópicos: 

Nos 15 primeiros dias de operação sem utilização de ofertas limitadas e no envio de 
mais do que 85% de ofertas a mercado (of a mercado/of limitada) nos primeiros 30 
dias de operação, o cliente receberá conteúdo educativo com os seguintes tópicos: 

Incentivo ao uso da metodologia de stop loss 

Alertas sobre perdas e sugestões para evitar perdas futuras  

Vantagens do uso de ordem limitada 

Custos implícitos nas ofertas a mercado 

Explicação detalhada sobre como enviar uma ordem limitada  

Na primeira e na quinta zeragem compulsória, o cliente receberá o conteúdo da 
iniciação e será incentivado a realizar cursos gratuitos para sua jornada educacional. 
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Contato
Dúvidas sobre RLP?  

Basta entrar em contato com nosso atendimento através dos telefones (11) 3165.6065 
(São Paulo e região metropolitana) e 0800 940 0006 (demais localidades) em dias 
úteis das 9h às 18h ou pelo e-mail: atendimento@terrainvestimentos.com.br 

Conte com mais este benefício e bons negócios! 

mailto:atendimento@terrainvestimentos.com.br



