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TERMO DE ACUSAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ORDINÁRIO No 12/2016 

DEFENDENTES: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. 

GUILHERME DIAS FERNANDES BENCHIMOL 

JULiO CAPUA RAMOS DA SILVA 

FELIPE TRINDADE 

DAVl MIRANDA QUIXADA 

1. O Diretor de Autorregulação da BM&FBOVESP A Supervisão de Mercados -

BSM ("BSM"), no exercício da competência que lhe é confetida pela Instrução da 

Comissão de Valores Mobiliários ("ICVM") n° 46112007, determina a instaw·ação de 

Processo Administrativo, sob o rito ordinário, em face de: 

LMF/ SJUR 

(i) XP Investimentos CCTVM S.A.,  

   

 

 ("Corretora" ou "XP"); 

(ii) Guilherme Dias Fernandes Benchimol,  

CPF/MF sob o n° , com endereço na  

, Diretor Responsável pela ICVM 505/11 desde 30.4.2013 

("Guilherme"); 
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(iii) Julio Capua Ramos da Silva,   

 com endereço na  

 

Diretor de Controles Internos desde 30.4.2013 ("Julio"); 

(v) Felipe Trindade,    

 

 

, operador de mesa da XP desde 3.1 2.2012 

("Felipe"); 

(vi) Davi Miranda Quixada,  

 

 

operador de mesa da XP no período de 3.12.2012 a 8.7.2015 ("Davi"); 

em razão dos fatos e elementos de autoria e materialidade de infração apw-ados no Parecer 

da Superintendência de Acompanhamento de Mercado ("SAM") n° 144/2015 ("Parecer"), 

que é parte integrante deste Termo de Acusação (doc. 1). 

1. INTRODUÇÃO 

2. A XP desenvolveu mecanismo (doravante denominado "Mecanismo") para a 

realização de negócios nos mercados administrados pela BM&FBOVESP A entre seus 

clientes de varejo que operam via DMA 1 e contas de natureza de carteira própria de 

1 Manual de Acesso à Infraestrutura Tecnológica da BM&FBOVESPA. 
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números , conjuntamente denominadas "Carteira Própria", 

criadas especificamente para tal propósito. 

3. O Mecanismo consiste no registro de negócio direto intencional entre Cliente 

XP e a Carteira Própria, a partir do desvio de ordens inseridas por seus clientes de varejo 

que operam via DMA. 

4. Conforme exposto pela XP, o Mecanismo foi criado para conferir liquidez aos 

clientes cujas ordens resultariam em ofertas agressoras, que operam nos Segmentos BM&F 

e Bovespa. O Mecanismo melhoraria as condições de execução das Ordens Desviadas a 

partir (a) da execução dessas ordens a preços melhores ou (b) da execução dessas ordens 

no melhor nível de preço existente no livro da BM&FBOVESPA, quando não houvesse 

ações/contratos suficientes no livro para atendê-las no melhor nível de preço. 

5. As operações objeto deste Termo de Acusação foram realizadas com contrato 

futuro de taxa de câmbio de reais por dólar comercial (DOL), mini contrato futuro de taxa 

de câmbio de reais por dólar comercial (WDO), mini contrato futuro de índice (WlN) e 

com ações nos mercados à vista e de opções, no período de 2.1.2015 a 31.8.2016 (doc. 1, 

p. 1). 

6. A seguir, passa-se à descrição do objetivo e do funcionamento do Mecanismo. 

Em seguida, será demonstrado que os negócios diretos intencionais executados a preços 

iguais aos preços das ofertas dos clientes que negociam na mesma ponta de atuação da 

Carteira Própria impedem que tais clientes sejam atendidos em benefício da Carteira 

9. MODELOS DE DMA - ACESSO DIRETO AO MERCADO 
9.1 DEFINiÇÃO DO MODELO DE DMA DA BM&FBOVESPA 
O modelo de DMA representa, para o cliente final , acesso direto ao ambiente eletrônico de negociação em 
bolsa, autorizado por uma corretora e sob a responsabilidade desta, que lhe permite enviar as próprias ofertas 
ao sistema de negociação e receber, em tempo real, as informações de difusão ao mercado, incluindo o livro 
de ofertas do sistema eletrônico de negociação. 
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Própria. Após, serão abordadas as condutas da XP, do Diretor de Relações com o Mercado, 

do Diretor responsável pela ICVM 505111, do Diretor de Controles Internos e dos 

Operadores envolvidos. 

7. Para fins deste Termo de Acusação, a expressão "Ordem Desviada'' será 

utilizada como a ordem inserida por cliente que opera via DMA, que agrediria as ofertas 

registradas no livro da BM&FBOVESP A no melhor nível de preço, mas que foi desviada e 

fechada contra a Carteira Própria, por meio de negócio direto intencional. A expressão 

"Cliente Preterido" será utilizada para designar os clientes que estavam com ofertas 

registradas no livro da BM&FBOVESPA, na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, 

ao mesmo preço e no milissegundo do registro dos negócios diretos intencionais entre a 

Ordem Desviada e a Carteira Própria. 

2. DESCRIÇÃO DOS FATOS 

2.1. Investidores cujas ordens, ofertas e operações são objeto do Termo de 

Acusação 

8. Os investidores cujas ordens, ofertas e operações são referidas neste Termo de 

Acusação e no Parecer SAM compreendem os clientes da XP e os clientes da Clear 

CoiTetora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("Clear"). 

9. A Clear, na qualidade de Participante de Negociação dos mercados 

administrados pela BM&FBOVESPA e sociedade integrante do conglomerado finaceiro da 

XP desde 28.7.2014, tem as ordens de seus clientes executadas por intermédio da XP, que 

tem dever fiduciário em relação a esses clientes da Clear. 
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1 O. As ofertas dos clientes da Clear que estão registradas no livro da 

BM&FBOVESPA são referenciadas, indistintamente, como ofertas de clientes da 

Corretora de código 3, que é o código da Corretora XP na BM&FBOVESPA. 

11. Assim, ao longo deste Termo de Acusação, todas as referências a Clientes XP, 

Ordens Desviadas e ordens dos clientes que agrediriam o livro da BM&FBOVESPA 

abrangerão clientes da XP e da Clear. 

2.2. Objetivo do Mecanismo 

12. A XP informou que criou as contas  no final do ano de 20 14 

para dar início à operação de facilitaLion para seus clientes nos segmentos BM&F e 

BOVESP A. O objetivo dessa atuação é prover liquidez aos clientes de forma a protegê-los 

de possíveis oscilações bruscas de mercado (doc. 5, p. 2). 

13. Nesse sentido, conforme entendimento da XP, o Mecanismo tem como 

objetivo a melhora das condições de execução das Ordens Desviadas ao permitir sua 

execução a melhor preço (doc. 5, p. 2). Além disso, o Mecanismo também tem como 

objetivo a melhora do preço médio de execução da Ordem Desviada quando não há 

quantidade suficiente de ofertas no livro da BM&FBOVESPA para atendê-la ao melhor 

nível preço. O interesse da XP é atender o fluxo de ordens que resultaria em ofertas 

agressoras em condições melhores do que aquelas disponiveis no livro de ofertas da 

BM&FBOVESP A. 

14. Client facilitation é a atuação da corretora na contraparte de seus clientes, 

principalmente, com o propósito de gerar beneficios a tais clientes, além daqueles que a 

execução centralizada produziria Essa atuação é legítima e, em determinadas situações, 

importante para os clientes. 
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15. No entanto, como toda atuação de carteira própria na contraparte de clientes, o 

conflito de interesses é inerente. Por isso, é necessário que o intermediário identifi que 

potenciais situações de conflito de interesses em seu negócio com o propósito de prevení

las e gerenciá-las para não prejudicar seus clientes. 

2.3. Funcionamento do Mecanismo da XP 

16. Segundo a XP, a dinâmica do Mecanismo é a seguinte: o cliente envia urna 

ordem para o sistema de gerenciamento de ordens da XP. A XP verifica se a ordem 

resultaria em ofe11a agressora, se o ativo se encontra no rol dos ativos atendidos pelo 

facilitalion e se está dentro dos parâmetros de gestão de risco da XP. Caso positivo, a XP 

altera a sessão de negociação do cliente DMA para sessão Mesa e interpõe a Carteira 

Própria como contraparte dessa ordem, registrando negócio direto intencional na 

BM&FBOVESPA. Caso contrário, a ordem é direcionada para o livro da 

BM&FBOVESPA para execução como uma ordem DMA (doc. 5, p. 2). 

17. O desvio da ordem proveniente de Sessão DMA pode ser parcial. Nesse caso, 

parte da ordem será executada por meio de negócio direto intencional, via Sessão Mesa, e 

parte da ordem será direcionada ao livro da BM&FBOVESP A, via Sessão DMA (doc. 1, p. 

5 e doc. 5, p. 3). 

18. O diagrama a seguir ilustra o fluxo de funcionamento do Mecanismo, conforme 

descrito acima (doc. 1, p. 4, Figura 1 -Funcionamento do fluxo do mecanismo da XP): 
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l 

Ordem 

Sim ~ 

.... 

Si.t~mn <.!e -xcfociação 
ll~ I&FBOYESP. \ 

Direto lntcncion:ll do 
Cliente conlr.l :1 C:n1erra 
Prôpria ,;a sessão~ lesa 

'----- Não --"""!--~ 
Livro de Ofertas da 

BM&FBOVESPA via 
sessão DUA 

\ 

1----------- Tomada de decisão 
Execução das ------- ----t--- ofertas ----1 

Fome: BM&FBOVESPA 

19. A XP relatou que o "preço apregoado será sempre o melhor preço de compra 

e de venda. Dessa forma, na medida em que os clientes enviam ofertas agressoras, o 

algoritmo realiza um negócio direto entre a conta facilitation e o cliente, realizando a 

execução para ambos. Após a execução, o algoritmo detecta que facilitou uma operação 

para o cliente e automaticamente apregoa uma ordem de zeragem, para neutralizar a sua 

exposição" (doc. 5, pp. 2/3). De acordo com a XP, o Mecanismo está programado para não 

executar ordens a preço pior do que o preço inserido pelo cliente (doc. 5, p. 3). 

20. Ao longo deste Termo de Acusação, a referência a Ordem Desviada dirá 

respeito ao fluxo destacado em vermelho no diagrama. 
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21. Após a atuação da XP1 por meio do Mecanismo, há três situações possíveis 

para o fluxo de ordens dos clientes XP: ( 1) as ordens que não resultariam em ofertas 

agressoras, são direcionadas ao livro da BM&FBOVESP A porque não atendem aos 

parâmetros do Mecanismo; (2) as ordens que resultariam em ofertas agressoras e que 

atendem aos parâmetros do Mecanismo e requisitos de atuação da Carteira Própria são 

desviadas e fechadas como negócio direto intencional; (3) as ordens que resultariam em 

ofertas agressoras de lotes acima do volume de exposição do Mecanismo, são desviadas 

parcialmente. Assim, são executadas parcialmente como negócios diretos intencionais e 

parcialmente enviadas ao livro da BM&FBOVESPA. 

22. Ao assim atuar, a XP abre day trades com o fluxo de ordens de compra e os 

encerra com o fluxo de ordens de venda. A Carteira Própria da XP abre o day frade por 

meio da compra do ativo, registrada sob a forma de negócio direto intencional, por 

exemplo, e o encerra por meio da venda do ativo, registrada sob a forma de negócio direto 

intencional. 

23. A XP informou que o Mecanismo não avalia quem são os clientes cujas ordens 

são desviadas e também não avalia quem são os investidores com ofertas registradas no 

livro da BM&FBOVESPA quando do registro dos negócios diretos intencionais. A atuação 

da XP desconsidera a identidade e a corretora dos investidores que negociam com os 

mesmos ativos que a Carteira Própria. A XP denominou como "cega" essa forma de 

atuação que não identifica quem são os clientes que estão com ofettas registradas no livro 

da BM&FBOVESP A no milissegundo do registro do negócio direto intencional: 
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"O algoritmo não 'enxerga' os clientes beneficiados, os 

investidores com ofertas pendentes no livro, nem as corretoras a 

eles vinculadas. O sistema foi propositalmente desenvolvido para 
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atuar 'cego' e, dessa fotma, evitar qualquer priorização ou 

preterimento na sua atuação" (doc. 5, p. 3). 

24. Com esse formato, a XP garantiria a isenção na execução e impediria a 

oconência da prática defront running ou outras práticas abusivas (doc. 5, p. 3). 

25. Com relação à característica dos ativos negociados pela Carteira Própria, o 

Mecanismo atua apenas com ativos de elevada liquidez, que possuem o maior fluxo de 

ordens de compra e venda e um grande número de negócios. É o caso do contrato futuro de 

mini de taxa de câmbio de reais por dólar comercial (WDO), ativo mais negociado pelo 

Mecanismo da XP (doc. 1, p. 5). 

26. O Mecanismo opera com baixa quantidade de contratos, o que facilita a 

simetria na abertura e fechamento dos day trades. A maior parte do fluxo de Ordens 

Desviadas utilizadas pelo Mecanismo é composta por ordens de pequena quantidade de 

ativos. Veja-se que 90% dos day trades realizados com o ativo WDO foram executados 

com lotes de até 5 contratos, como se observa do gráfico abaixo (doc. 1, p. 6, Gráfico 1 -

Tamanho dos negócios que a Carteira Própria desviou com WDO no período de 

04.01.2016 a 31.08.2016 no segmento BM&F): 
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27. A exposição da Carteira Própria é parametrizada de acordo com a quantidade 

de ativos ofertados no fluxo de ordens de compra e de venda para a formação de day trade, 

sem considerar as ofertas dos demais clientes que estão registradas no livro da 

BM&FBOVESPA e a profundidade em cada nível de preço. Assim, a exposição da XP nos 

day frades é proporcional ao fluxo de ordens de seus clientes. O gráfico abaixo demonstra 

que no pregão de 16.5.20 16, a Carteira Própria se expôs às condições de mercado, em 98% 

dos casos, em até 50 contratos, tanto na posição comprada quanto na vendida (doc. 1, p. 7, 

Gráfico 2- Exposição da Carteira Própria com WDOM16 no pregão de 16.05.2016 (em 

quantidade de contratos)). 
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28. Conforme gráfico a seguir, a exposição média diária de compra e de venda da 

Cruteira Própria com WDOM16 no período de 4.1.2016 a 29.7.2016, em quantidade de 

contratos, não superou 50 contratos (doc. 1, p. 8, Gráfico 3 - Exposição Média Diária de 

compra e de venda da Carteira Própria com WDO no período de 04.01.2016 a 31.08.2016 

(em quantidade de contratos)). 
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29. A XP realiza a gestão intradiária das operações executadas pela Carteira 

Própria a partir de duas premissas: (1) conhecimento do fluxo de ordens compradoras e 

vendedoras de seus clientes; (2) controle da exposição da Carteira Própria, conforme 

demonstrado no Gráficos 2 e 3, com o propósito de sempre zerar sua posição contra o 

fluxo de ordens. 

30. Nos pregões em que os negócios realizados pela Carteira Própria geram 

resultado positivo, o Mecanismo executa negócios até o final do pregão. Nos pregões em 

que os negócios realizados pela Carteira Própria geram resultado negativo, a atuação do 

Mecanismo é interTompida. Portanto, a gestão intradiária das operações, a partir do 

conhecimento do fluxo de ordens de seus clientes e da administração da exposição da 

Carteira Própria, permite que a XP gerencie seus resultados dentro dos limites de sua 

exposição de risco, inclusive, com a interrupção da atuação do Mecanismo (doc. 1, pp. 

9/10). 

31. O gráfico a seguir traz exemplo de gestão intradiária das operações realizadas 

pela Carteira Própria com o ativo WDOM16, no pregão de 16.5.2016, em que a Carteira 
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Própria está exposta às condições de mercado em até 50 contratos (em vermelho), que 

resultou em lucro de R$ 54.830,00 em day frade (doc. 1, p. 9, Gráfico 4 - Resultado 

financeiro positivo da Carteira Própria com WDOM16 durante o pregão de 16.05.2016). 
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32. No período de 2.1.2015 a 31.8.2016, a Carteira Própria da XP realizou 

1.033.556 day frades , em 411 pregões, com contratos de DOL, WDO, WIN, ações e 

opções de ações, por meio de 4.477.001 negócios diretos intencionais, que resultaram em 

lucro bruto de R$ 17.111.098,01, conforme se observa da tabela a seguir (doc. 1, pp. 12/13, 

Tabela 3 - Resultado financeiro para a Carteira Própria com a utilização do mecanismo no 

período de Janeiro/2015 a Agosto/2016): 
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Segmento 
N° de 

Pregões 

Bovespa 309 

Total Bovespa (A) 

BM&F 285 

Total BM&F (B) 

Lucro Ca r teira Própria (A+B) 

*Contrato futuro de taxa de câmbio de reais por dólar comercial. 
•• Futuro mini de taxa de câmbio de reais por dólar. 
••• Futuro mini de lbovespa. 
Fonte: BM&FBOVESPA 

Ativo 

Ação 

Opção de ação 

DOL* 

WOO** 

WIN*** 

Lucro (R$) 

47.343,5 1 

1.237.418,00 

1.284.761,51 

-819.693,25 

16.205.319,54 

440.710,20 

15.826.336,49 

17.111.098,00 

33. O gráfico a seguir demonstra o resultado obtido pela Carteira Própria, em base 

mensaJ, consolidado por mercado de atuação (doc. 1, p. 14, Gráfico 6 - Resultado 

financeiro do mecanismo da XP no período de 02.01.2015 a 31.08.2016): 
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2.4. Análise dos interesses envolvidos na atuação defacilitation da XP 

34. A atuação do intermediário por meio da Carteira Própria pode gerar conflito de 

interesses com seus clientes. Assim, com o propósito de verificar se a atuação de 

facilitation da XP materializou tal conflito, identificamos os interesses envolvidos, bem 

como se foram atendidos e se houve confl ito de interesses e práticas abusivas. 

35. Desse modo, a BSM identificou os interesses (1) dos Clientes XP que tiveram 

suas ordens desviadas; (2) da Carteira Própria e (3) dos Clientes XP que estavam com 

ofertas registradas no livro da BM&FBOVESPA no melhor nível de preço e que não foram 

atendidas pelo tluxo de Ordens Desviadas. 

36. Em relação aos Clientes XP cujas ordens foram desviadas, como a atuação de 

facililation da XP na sua contraprute não foi solicitada, representaremos os interesses 

desses clientes a pattir dos objetivos do Mecanismo, conforme descrito pela XP, isto é: 

a) Melhor execução (melhora de preço de execução em relação ao 

melhor preço disponível no livro de ofertas da 

BM&FBOVESPA). 

b) Redução do risco de execução (evitar piora do preço médio). 

37. Em relação aos clientes que estavam com ofertas registradas no livro da 

BM&FBOVESPA, na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, e seriam agredidos 

peJas Ordens Desviadas, foram considerados os seguintes interesses: 

a) Ser executado conforme as condições e regras de mercado; 

b) Não sofrer prática abusiva ou práticas relacionadas a situações 

de conflitos de interesses. 

38. Em relação à Carteira Própria, foram considerados os seguJntes interesses: 
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a) Gerar beneficio aos clientes XP, conforme definido pelo 

Mecanismo; 

b) Gerar resultado financeiro para a Carteira Própria. 

39. Uma vez identificados os interesses envolvidos, passa-se, a seguir, a verificar 

se a XP atuou em conflito com os interesses de seus clientes. Para tanto, primeiramente 

será demonstrada a métrica utilizada na análise de conflito de interesses e, em seguida, o 

resultado da aplicação dessa métrica aos negócios executados pela Carteira Própria. 

40. A métrica utilizada pela BSM, para avaliar o atendimento dos interesses 

descritos acima, leva em consideração duas situações possíveis aos Clientes XP cujas 

ordens e ofertas são afetadas pela atuação da Carteira Própria. 

41. Na Situação I , encontram-se as Ordens Desviadas e atendidas pela Carteira 

Própria por meio de negócios diretos intencionais. Na Situação 2 , encontram-se as ofertas 

de Clientes XP que estavam registradas no livro de ofertas da BM&FBOVESPA no melhor 

nível de preço e seriam atendidas pelas Ordens Desviadas. 

42. As duas situações referidas acima estão ilustradas no diagrama abaixo (doc. 1, 

p. 17, Figura 2 - Situações de clientes da XP identificadas nas métricas aplicadas pela 

BSM): 
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43. 

Ordens dos cli<tltes que 
resultariam c:-m ofenas agressoras 
e que foram dcsvi3das e areudidas 

I 
pela Carteira Própria da XP por 

meio ~e neg~io~ diretos 
Ultet!CIOD31S. 

(Situação I ) 

L-----------------~ 

·Mecanismo 
XI' 

I 

Ofertas de clientes que estavam 
no li\ To de ofertas no melhor 

Bene:fkio p311t o cliente 
agreisor 

(Situação lA e IB) 

Indiferonte para o cliente 
agressor 

(Situ.'ç~o I C) 

Nào executou 
(SitUàçAo 2A) 

nível de preço e seri;un atendidas t------ --'!>1 Executou depois m~ a preço 
L----~ pela ordem que foi desvioda pelo pior 

mec,lllismo. (Situa~o 2B) 
(Situação 2) 

l Executou depois 
(Si mação 2C) 

Melhora no prtço 
(Situação IA) 

Melhora na liquidez 
(Situação IB) 

ClícntcsXP 
(Or·dcm desviada) 

Clientes da Corretora 
que tinham ofcl'tas 
disponíveis no livro 

(Preterição) 

Como demonstrado acima, as situações 1 e 2 foram subdivididas nos seguintes 

subgrupos: 
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Situação 1 -Ordens dos clientes que resultariam em ofertas agressoras e 

que foram desviadas e atendidas pela Carteira Própria por meio de 

negócios diretos intencionais 

Situação lA: Ordens Desviadas beneficiadas por melhoria de preço. O preço de 

registro do negócio direto intencional foi melhor do que o melhor preço 

disponível no livro de ofertas da BM&FBOVESPA, no milissegundo do 

registro do negócio direto intencional; 

Situação lB: Ordens Desviadas beneficiadas por liquidez. A quantidade 

disponível no livro de ofertas da BM&FBOVESPA não seria suficiente para 
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atender a Ordem Desviada. A Ordem Desviada não seria atendida integralmente ao 

melhor preço disponível no livro da BM&FBOVESPA, no milissegundo do 

registro do negócio direto intencional; e 

Situação 1 C: Ordens Desviadas para as quais a realização do negócio direto 

intencional foi indiferente. O preço e a quantidade obtidos pela Ordem 

Desviada na contraparte da Carteira Própria são iguais ao preço e a quantidade 

da melhor oferta disponível no livro da BM&FBOVESPA, no milissegundo do 

registro do negócio direto intencional. 

Situação 2 - Ofertas de Clientes XP registradas no livro da 

BM&FBOVESPA no melhor nível de preço e que seriam agredidas pelas 

Ordens Desviadas 

Situação 2A: Ofertas de Clientes XP registradas no livro da BM&FBOVESP A 

no melhor nível de preço que seriam agredidas pela Ordem Desviada e não 

foram executadas até o final do pregão; 

Situação 2B: Ofertas de Clientes XP regisn·adas no livro da BM&FBOVESPA 

no melhor nível de preço que seriam agredidas pela Ordem Desviada e foram 

executadas a preço pior em relação ao preço de registro do negócio direto 

intencional; 

Situação 2C: Ofertas de Clientes XP registradas no livro da BM&FBOVESPA 

no melhor nível de preço que seriam agredidas pela Ordem Desviada e foram 

executadas após o registro do negócio direto intencional. 

44. Na análise das situações descritas acima, a BSM considerou a configuração do 

livro de ofertas da BM&FBOVESPA no mesmo milissegundo do registro do negócio 

direto intencional, em que uma das partes era a Carteira Própria, operando por intermédio 
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dos terminais dos operadores Felipe ou Davi (doc. 1, p. 17/ 18). Todas as informações 

utilizadas pela BSM na elaboração do Parecer SAM, reproduzidas no Termo de Acusação, 

estavam disponíveis àXP (doc. 1, p. 2). 

45. A seguir passa-se à análise do resultado da atuação da Carteira Própria em 

relação aos interesses dos clientes cujas ordens foram desviadas (Situação 1) e dos clientes 

que estavam com ofertas registradas no livro da BM&FBOVESPA, na mesma ponta de 

atuação da XP, no mesmo preço e milissegundo do registro do negócio direto intencional e 

deixaram de ser atendidos pelas Ordens Desviadas (Situação 2). 

2.5. Situação 1: Ordens dos clientes que resultariam em ofertas agrassoras e 

que foram desviadas e atendidas pela Carteira Própria por meio de negócios diretos 

intencionais 

46. A fim de verificar se os interesses dos clientes cujas Ordens Desviadas foram 

atendidos pelo Mecanismo, a BSM analisou: (Situação lA) se Ordens Desviadas foram 

executadas a preço melhor, quando comparado ao melhor preço disponível no livro de 

ofertas da BM&FBOVESPA no milissegundo do registro do negócio direto intencional; 

(Situação lB) se a quantidade de ações/contratos disponível no livro de ofertas da 

BM&FBOVESPA, no melhor nível de preço, seria insuficiente para atender à quantidade 

de ações/contratos ofertada pela Ordem Desviada. A BSM considerou como indiferente a 

atuação do Mecanismo quando a Ordem Desviada é executada ao preço da melhor oferta 

disponível no livro da BM&FBOVESPA e quando a quantidade de ações/contratos 

disponível é suficiente para atender à quantidade ofertada pela Ordem Desviada (Situação 

lC). 
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47. O diagrama a seguir ilustra as três ocorrências descritas acima, denominada 

como Situação l neste Tetmo de Acusação (doc. 1, p. 19, Figura 3 - Clientes XP que 

tiveram suas ordens desviadas): 

M<lhorn no preço 
(Shuaç~o 1 Al 

Beneficio para o cliente 

I 
agrossor 

{Situaçao IA c IB) 
Onkns dos clientes que ~f<lliorn na liquidez 

resultariam em ofcnas agressoras (Situoç5o IB) 
e que (or:un des>~ot!M e atendidas 

, pela canciro Própri• d:t XP por 
meio de negócios diretos 

imencion..1is. 
(SituatAo I) 

I lndifel'ente par.~ o cliente 
agressor 

M~ismo {Sirooçao I C) 
:\'P 

2.5.1. Situação lA: Ordens Desviadas e executadas a preços melhores do que o 

melhor preço disponível no livro de ofertas da BM&FBOVESPA 

48. Na Situação lA, a BSM considerou os negócios em que os Clientes XP, cujas 

ordens foram desviadas, tiveram suas ordens executadas a preços melhores do que o 

melhor preço disponível no livro da BM&FBOVESPA. 

49. Para essa análise, a BSM identificou qual era o melhor preço de compra e o 

melhor preço de venda no milissegundo do registro do negócio direto intencional entre a 

Carteira Própria e o Cliente XP cuja ordem foi desviada. A BSM analisou a Situação lA 

considerando os seguintes critérios: 
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2) Verificação do preço do negócio direito intencional em 

comparação com o melhor preço disponível no livro de ofertas 

da BM&FBOVESP A. Para o cliente comprador, o preço da 

compra deve ser menor que o melhor preço ofertado na venda 

no livro da BM&FBOVESP A. Para o cliente vendedor, o preço 

da venda deve ser maior que o melhor preço ofertado na 

compra no livro da BM&FBOVESP A; 

3) Se o preço do negócio direto intencional for melhor do que o 

preço ofertado no livro da BM&FBOVESP A, haverá beneficio 

por preço ao Cliente XP cuja ordem foi desviada; 

4) Caso o preço executado não atenda as condições acima, é 

aplicada a métrica de benefício por liquidez, que será explicada 

a seguir na Situação lB. 

50. Abaixo serão demonstrados exemplos da Situação lA~ nos segmentos BM&F e 

Bovespa. 

51. No pregão de 25.2.2016, às 11h04m47s778ms, antes do registro do negócio 

direto intencional entre a Ordem Desviada e a Carteira Própria, a melhor oferta de venda 

era de R$ 42.800,00 e a melhor oferta de compra era de R$ 42.790,00 (doc. 1, p. 21). A 

tabela a seguir reproduz o livro de ofertas de WINJ16 nesse momento. A corretora de 

código 3 é a XP (doc. 1, p. 21, Tabela 4- Livro de ofertas de WINJ16 no pregão de 

25.02.2016, às 11 h04min47s778ms): 
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Ofertas de Compra Oftrtns de Venda 

Hora Cliente Corretora Qtd Preço Preço Qtd Corretorn Cliente li ora 

I 1:03:22.510 3 3 42.790,00 42.800,00 20 3  11 .04:45,059 

I I :03:26.728 3 2 42.790.00 42.800,00  I I :04:46.730 

I I :03:36.069 3 8 42.790,00 42.800.00 5  l i :04:46.73 I 

I I :03:46.088 3 2 42.790,00 42.800,00 2  li :04:46.733 

I 1:03:55.078  I 42.790,00 42.800,00 lO  li :04:47.312 

11 :04: 14.109 3 I 42.790,00 42.800,00 5 3  li :04:47.673 

11 :04:38.059  I 42.790,00 42.805.00 5  li :04:44.365 

F'onh:: BM&F'BOVESPA 

52. Às llh04m47s849ms, a XP desviou ordem de compra de 20 contratos WINJ16 

e executou negócio direto intencional com a Carteira Própria (marcado na cor cinza). O 

negócio foi realizado ao preço de R$ 42.795,00. O preço de execução da ordem de compra 

foi R$ 5,00 menor do que o melhor preço de venda ofertado naquele milissegundo 

(R$ 42.800,00), como se verifica da tabela abaixo (doc. 1, p. 22, Tabela 5 - Livro de 

ofe11as de WINJ16 no pregão de 25.02.2016, às llh04min47s849ms, momento do negócio 

direto intencional entre Cliente XP e Carteira Própria): 

Ofertas de Comprn Ofcrt:ts de Venda 

li ora Cliente Corretora Qtd J>reço Preço Qtd Corretora Cliente 11om 

11 :04:47.849 ClienteXP 3 20 42.795,00 42.795,00 20 3 Carteira Própria 11:04:47.849 

li :03:22.51 o 3 3 42.790,00 42 soo.oo :!O 1  11:04:45.059 

li :03:26.72& 3 2 42.790,00 42.800,00  li :04:46.730 

11 :03:36.069 3 8 42.790,00 42.800,00 5  11:04:46.731 

li :03:46.088 3 2 42.790,00 42.800,00 2  11 :04:46.733 

li :03:55.078  I 42.790.00 42.800,00 lO  11:04:47.312 

11:04:14.109 3 I 42.790,00 42.800,00 5 3  11 :04:47.673 

li :04:38.059  I 42.790,00 42.805,00 5  li :04:44.365 

Fonh:: BM&F'BOVESPA 

53. Portanto, foi constatado beneficio de preço, no valor de R$ 5,00, para o Cliente 

XP cuja ordem foi desviada, dado que, se não houvesse o desvio de sua ordem, compraria 
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a R$ 42.800,00 e não a R$ 42.795,00, tal como ocorreu no registro de negócio direto 

intencional contra a Carteira Própria. 

54. O negócio realizado pela Carteira Própria, descrito acima, não preteriu oferta 

de Cliente XP que estava registrada no livro da BM&FBOVESP A. Isso porque, o negócio 

direto intencional foi executado a preço melhor do que o melhor preço de venda disponivel 

no livro da BM&FBOVESPA naquele milissegundo. O preço de venda desejado pelo 

Cliente XP conta n°  era de R$ 42.800,00, enquanto o negócio direto intencional foi 

executado a R$ 42.795,00. 

55. Assim, quando a XP decide melhorar o preço de execução para o Cliente XP, 

cuja ordem foi desviada, não há preterição, pois o preço oferecido pela XP a esse cliente é 

melhor (sob a ótica da Ordem Desviada) em relação ao preço que os Clientes XP estavan1 

ofertando no livro naquele rnilissegundo. Em resumo, não houve preterição, porque as 

ofertas dos Clientes XP registradas no livro da BM&FBOVESPA e a oferta Carteira 

Própria não eram substitutas entre si . 

56. No segmento Bovespa, situação idêntica ocorreu no pregão de 12.6.2015. Às 

14h56m45sl21ms desse pregão, o melhor preço de compra ofertado de RSID3 era de 

R$ 1 ,51 , e o melhor preço de venda ofertado era de R$ 1 ,52, conforme demonstrado na 

tabela a seguir (doc. l , p. 23, Tabela 6 - Livro de ofertas de RSID3 no pregão de 

12.06.2015, às 14h56min45s12lrns): 

Ofertas de Com1lra 

li ora Cliente Corretora 

14: 13:47.542  

14: 13:47.562  

14:18:58.958  

14:3 1:07.284  

14: 31: 10.050  

r ontc: BM&FBO V ESPA 

LMF/ SJUR 

Ofertas de Venda 

Qtd Preço Preço Qtd Corretoru 

6.800 1.51 1,52 2.700 

200 1.5 I 1,52 100 

3.000 1.5 I 1,52 5.000 

1.600 1,51 152 700 

100 1,51 1,52 2.400 
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Cliente 

 

 

 

 

3 

Hora 

14: 19:25. 102 

14:35:26.739 

14:49:30.909 

14:56:28.034 

14:56:45.121 
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57. Às 14h56m45s123rns, foi realizado negócio direto intencional com 100 

quantidades de RSID3, ao preço de R$ 1,52, no qual o Cliente XP, cuja ordem foi 

desviada, atuou como vendedor e a Carteira Própria corno compradora (doc. I , p. 24, 

Tabela 7- Livro de ofertas de RSID3 no pregão de 12.06.2015, às 14h56rnin45sl23ms, 

momento do negócio direto intencional entre Cliente XP e Carteira Própria). 

Ofertas de Compra Ofer tas de Venda 

li ora Cliente Corretor a Q td J>reço J>rcço Q td Corretora Cliente Hora 

14:56:45.123 
Carteira 

3 100 1,52 1.;5.2 100 3 Clien te XP 14:56:45.123 Própria 

14:13:47.542  6.800 1.51 1,52 2.700  14: 19:25.102 

14:13 :47.562  200 1.5 I 1,52 100  14:35:26.739 

14:18:58.958  3.000 1.51 1,52 5.000  14:49:30.909 

14: 31:07.284  1.600 1, 51 1,52 700  I 4:56:28.034 

14: 3 1:10.050  100 1,51 1,52 2.400 3 14:56:45.121 

Ponte: BM&FBOVESPA 

58. Verifica-se que o Cliente XP, cuja ordem foi desviada, executou negócio a 

preço R$ 0,01 melhor do que o melhor preço de compra ofertado no livro da 

BM&FBOVESPA, na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, no milissegundo do 

registro do negócio direto intencional. Caso a XP não desviasse a ordem, o Cliente XP 

venderia o ativo ao preço de R$ 1,51 e, portanto, mais barato. 

59. Além disso, não houve preterição, pois não havia Cliente XP com oferta 

registrada no livro da BM&FBOVESPA, na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, 

no mesmo nível de preço e no mesmo milissegundo do registro do negócio direto 

intencional. 

60. No período de 2.1.2015 a 31.8.2016, foram identificados 710.927 negócios na 

Situação lA, envolvendo o total de 20.671 contas, sendo 19.174 contas no Segmento 

BM&F e 1.497 contas no Segmento Bovespa (doc. 1, p. 27). Todos esses negócios estão 

descritos no Anexo I-A do Parecer SAM, em formato idêntico à tabela abaixo (doc. 1, p. 
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28, Figura 4- Livro de ofertas de RSID3 no pregão de 12.06.2015, às 14h56min45sl23ms, 

momento do negócio direto intencional entre Cliente XP e Carteira Própria, extraído do 

Anexo l-A). O negócio direto intencional está marcado na cor cinza, os preços sem 

destaque se referem ao melhor preço de compra e melhor preço de venda antes da atuação 

da Cruteira Própria. 

RSID3 -ll/06/2015 ·Compra - Siruaçiio 52.1~6 

Oftrta~ de Comprn 

Horn re;it rro Participante ClitU!f Qu:uuidade Preço Preço Horn registro Poróciponte Cliente Qunnti.dode 

1.52 

1-4:56:45.123 3 Carteira própria 100 152 1S2 14:56:43.123 3  100 

1.51 

2.5.2. Situação lB: Ordens Desviadas que não seriam integralmente atendidas ao 

preco da melhor oferta disponível no livro da BM&FBOVESP A 

61. Na Situação IB, a BSM considerou as Ordens Desviadas que não senam 

atendidas integralmente no melhor nível de preço disponível no livro de ofertas da 

BM&FBOVESPA, dada a inexistência de quantidade suficiente no livro de ofertas da 

BM&FBOVESPA no melhor nível de preço, o que resultru·ia em execução parcial ou 

execução integral a pior preço médio em relação ao preço de registro negócio direto 

intencional. 

62. Nesse caso, o desvio da ordem para registro de negócio direto intencional 

contra a Carteira Própria, permitiu que o Cliente XP cuja ordem foi desviada tivesse seu 

negócio executado integralmente, no melhor nível de preço existente no livro de ofertas da 

BM&FBOVESP A, no milissegundo do registro do negócio direto intencional. 

63. A BSM analisou a Situação 1 B considerando os seguintes critérios: 
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1) Identificação da quantidade de ofertas de compra e de venda no 

melhor nível de preço, no milissegundo do registro do negócio 

direto intencional. 

2) Se a quantidade de ações/contratos ofetiados pelo cliente cuja 

ordem foi desviada for maior do que a soma da quantidade 

disponível para venda/compra no livro de ofe11as da 

BM&FBOVESP A, o negócio é classificado como benefício por 

liquidez. No caso de cliente comprador, a quantidade de 

compra ofertada pelo cliente deve ser maior do que a soma da 

quantidade de venda disponível no livro de ofertas da 

BM&FBOVESP A. No caso de cliente vendedor, a quantidade 

de venda ofertada pelo cliente deve ser maior do que a soma da 

quantidade de compra disponivel no livro de ofertas da 

BM&FBOVESP A. 

3) Nos casos em que a quantidade inserida pelo cliente cuja ordem 

foi desviada for igual ou inferior à soma da quantidade 

disponível para venda/compra no livro de ofertas da 

BM&FBOVESP A, o negócio direto intencional é considerado 

como indiferente (caso tratado na Situação 1 C). 

64. Abaixo serão demonstrados exemplos concretos da Situação lB, nos 

segmentos BM&F e Bovespa. 

65. No pregão de 8.3.2016, o Cliente XP, cuja ordem foi desviada, enviou ordem 

de compra de 50.000 opções de VALEC14, ao preço de R$ 0,16. Às 12h04m56s115ms, a 

quantidade ofertada de venda de V ALEC14, ao preço de R$ 0,16, totalizavam 38.400 
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opções de VALEC14 (doc. 1, p. 30, Tabela 8- Livro de ofertas de VALEC14 no pregão 

de 08.03.2016 às 12h04m56sll5ms): 

Ofertas de Compra Ofertas de Venda 

Hora Cliente Corretora Qtd Preço Preço Qtd Corretora Cliente Hora 

11 :54:58.855  71.300 0,15 0,16 145®} 3  l i :59:25.735 

12:00:51.990  10.000 0,15 0,16 6.900 3  11 :59:57.11 1 

12:02: 17.137  10.000 0,15 0,16 I 0.000 38.400  12:01:21.670 

12:02:47.617  9.300 0,1 5 0,16 2.000 qtd  12:01:22.960 

12:03:04.211  31.800 0,15 0.16 :i.OOO 3  12:0 I :40.399 

12:03:07.503  10.000 0,15 0,17 82.300  11 :55:35.381 

12:03: I 0.630  10.000 0,15 0,17 31.800  li :55:35.384 

Fonte: BM&FBOVESPA 

66. Às l2h04m56s836ms, foi realizado negócio direto intencional entre a Carteira 

Própria e o Cliente XP cuja ordem foi desviada, ao preço de R$ 0,16, em quantidade de 

50.000 opções de VALEC14. Assim, a atuação da Carteira Própria da XP permitiu a 

execução integral da Ordem Desviada no melhor nível de preço disponível no livro de 

ofertas da BM&FBOVESPA, sendo, portanto, constatado benefício por liquidez (doc. 1, p. 

30, Tabela 9 - Livro de ofertas de VALEC14 no pregão de 08.03.2016 às 

12h04min56s836ms): 

Ofertas de Compra 

1-tor·a Cliente Corretora 

12:04:56.836 ClieoteXP 3 

li :54:58.855  

12:00:51 .990  

12:02:17.137  

12:02:47.617  

12:03:04.2 11  

12:03:07.503  

12:03 :10.630  

Fonte;:: BM&FBOVESPA 

LMF/SJUR 

Ofertas de Venda 

Qtd Preço Preço Qtd Corretora 

50.000 0,16 0.16 14.500 3 

71.300 0,15 0.16 6.900 3 

10.000 0, 15 0.16 10.000  

10.000 0,15 ().(6 2.000  

9.300 0,15 0.16 5.000 3 

31.800 0,15 0,16 50.000 3 

10.000 0,15 0,17 82.300  

10.000 0,15 0,17 31.800  
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Cliente 

 

 

 

Carteira Própria 

Hora 

11:59:25 735 

11:59:57 211 

12:01:21.670 

12:01:22.960 

12:01:40.399 

\2:04:56.836 

11 :55:35.381 

li :55:35.384 



BSM / 
BM&FBOVESPA 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

f>roce-sso Adm inistrat i vo Ord inàrio n" 12/20 I 6 XP In vestimentos C'CTVM S./\. t: Gui lhermt: l)i;ls 
h:n1a1ldes l.k1H.:himo l, Jul io <...apun Rumo:-. du Si lv!L F~.:lipe Trindade c Davi Min1nclu {)ui ~uda 1 ermo de 
/\cl l!iH~fto Fls. 2S 

67. O negócio direto intencional desviou a ordem de compra de 50.000 opções de 

VALEC14, ao preço de R$ 0,16, que atenderia às ofertas dos Clientes da XP que estavam 

registradas no livro da BM&FBOVESPA ao mesmo preço (contas n°s ,  e 

). O negócio da Carteira Própria na contraparte de Cliente XP, cuja ordem foi 

desviada, foi realizado nas mesmas condições das ofertas de Clientes XP registradas no 

livro da BM&FBOVESPA, na mesma ponta de atuação da Carteira Própria e no mesmo 

milissegundo do registro do negócio direto intencional. 

68. Ao desviar o fluxo de ordens e fechar o negócio direto intencional contra a 

Carteira Própria, a XP colocou a Carteira Própria em situação vantajosa em relação aos 

Clientes XP com ofertas registradas no livro da BM&FBOVESPA no mesmo nivel de 

preço. Conforme será detalhado na seção 3 deste Termo de Acusação, a XP atuou em 

conflito de interesses e preteriu os clientes que estavam com ofertas registradas no livro da 

BM&FBOVESPA, quando executou negócio para a Carteira Própria em condições 

idênticas às condições das ofertas registradas por seus clientes no livro da 

BM&FBOVESPA. 

69. Ocorrência que também se enquadra na Situação lB, ocorreu no pregão de 

12.8.2015, em que o Cliente XP teve sua ordem de venda desviada para fechar negócio 

direto direto intencional contra a Carteira Própria. 

70. O Cliente XP enviou ordem de venda de 45 contratos de WDOU15, ao preço 

de R$ 3.520,00. Às 10h57m58s550ms, as ofertas de compra de WDOU15, registradas no 

livro da BM&FBOVESPA, no melhor nível de preço (R$ 3.520,00), somavam 28 

contratos. Dessa fonna, o Cliente XP, cuja ordem foi desviada, poderia ser totalmente 

executado no livro da BM&FBOVESPA, mas a preço médio pior (doc. 1, p. 32, Tabela 10 

- Livro de ofettas de WDOU15 no pregão de 12.08.2015 às 10h57min58s550ms): 
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Ofertas de Compra 

llor:t Cliente Corretora 

10:43:19.892  3 

10:54:36.397  3 

10:54:39.763  3 

10:55:20.545  

10:55:35.670  

I 0:55:41.390  

10:55:49 746  

10:55:51.270  

I 0:55:5 1.544  

10:56: 13.619  

10:56:45 961  

I 0:57 OS 795  

I 0:57:30.86 1 

10:57:33.04 7  

I 0:57:40.683  

I 0:57:48.355 

10:57:51.499  

I 0:45:21.214 

10:45:21.214 

10:45:23.619 

Fonte: BM&FBOVESPA 

.3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

3 

 

 

 

Qtd Preço 

2 3.520.00 

3.520,00 

3.520,00 

3.520.00 

3.520.00 

3.520.00 

3 520.00 

3.520.00 

28 3.520,00 

qtd 3.520,00 

2 3.520.00 

2 

4 

2 

3.520.00 

3.520.00 

3.520,00 

3.520.00 

3.520,00 

3.520.00 

3.519,50 

3.519,50 

3.519,50 

Preço 

3.520,50 

3.520,50 

3.520,50 

3.520,50 

3.520,50 

3.520,50 

3.520,50 

3.520,50 

3.520,50 

3.521.00 

3.521 ,00 

3.521,00 

3.521,00 

3.521.00 

3.521,00 

3.521 ,00 

3.521 ,00 

3.521 ,00 

3.521 ,00 

3.521,00 

Ofertas de Venda 

Qtd Corretora Client!' Hora 

2  10:57:54.362 

3  10:57:54.363 

2  10:57:54.780 

I 

3 

2 

2 

2 

3 

5 

3 

2 

3 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 0:57:55.284 

I 0:57:55.373 

10:57:55.413 

I 0:57:57.921 

I 0:57:57.921 

I 0:57:57.923 

10:57:46.761 

I 0:57:47.350 

I 0:57:53.788 

I 0:57:53.788 

I 0:57:53.789 

I 0:57:53.789 

I 0:57:53.789 

10:57:53.790 

I 0:57:53.790 

I 0:57:53.791 

I 0:57:53.794 

71. Assim, a atuação da Carteira Própria permitiu ao Cliente XP, cuja ordem foi 

desviada, a execução integral de sua oferta ao melhor nível de preço disponível no livro da 

BM&FBOVESPA, sendo, portanto, constatado benefício por liquidez (doc. 1, p. 33, 

Tabela 11 - Livro de ofertas de WDOU15 no pregão de 12.08.2015, às 

1 Oh57min58s56lms, momento do negócio direto intencional entre Cliente XP e Carteira 

Própria). 
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Ofertas de Compra Ofertas de Venda 

li ora Cliente Corretora Qtd Preço Preço Qtd Corretora Cliente Hora 

10·43:19.892  3 2 3520.00 3.520.00 45 3 ClienteXP 10:57:58.561 

10:54:36.397  3 3.520.00 3.520,50 2  I 0:57:54.362 

10:54;39.763  3 3.520.00 3.520,50 3  I 0:57:54.363 

I 0:55 20.545  3 3.520.00 3.520,50 2  I 0:57:54.780 

I 0.55:35.670  3 3.520,00 3.520,50  10:57:55.284 

I 0:5.5:41.390  3 3 520.00 3.520,50 I  I 0:57:55.373 

10:55:49.746  3 3.520.00 3.520,50 3  10:57:55.413 

I 0:55:51.270  3 3.520.00 3.520,50 2  I 0:57:57.92 1 

1055:51.544  3 28 3 520.00 3.520,50 2  10:57:57.921 

10:56 13.619  3 qtd 3 520,00 3.520,50  10:57:57.923 

lO 56;45.961  3 2 3.520,00 3.521,00  I 0:57:46.761 

I 0:57:05.795  3 3 520.00 3.521,00  I 0:57:47.350 

I 0:57:30.861 3.520,00 3.521 ,00  I 0:57:53.788 

tO· 57.33.04 7  3 8 3 520.00 3.521 ,00 2  I 0:57:53.788 

10:57:40.683  3 2 3.520.00 3.521,00 3  10:57:53.789 

I 0:57:48.355  3 3.520.00 3.521,00 5  ' 0:57:53. 789 

I 0:57:51 .499  3 2 3.520.00 3.521,00 3  I 0:57:53.789 

10:57:58.561 Carteira Própria 3 45 3.520.00 3.521 ,00  10:57:53.790 

I 0:45:21.214  4 3.519,50 3.521 ,00 2  10:57:53.790 

10:45:21.214  4 3.519.50 3.521,00 2  I 0:57:53.790 

10:45:21.214  3.519,50 3.521 ,00 3  I 0:57:53.791 

10:45:23.619  2 3.519,50 3.521 ,00 3  I 0:57:53.794 

I 0:45:34.252  3 3.519,50 3.521 ,00 2  ' 0:57:53.795 

I 0:46:00.435  2 3.519.50 3.521.00 lO  I 0:57:53.848 

I 0:52:00.990 3 2 3.519,50 3.521,00 3 I 0:57:54.095 

I 0:52:40.804  6 3.5 19,50 3.521,00 6  I 0:57:54.363 

Fonte: BM&FBOVESPA 

72. O negócio direto intencional desviou o fluxo de 45 contratos que atenderia as 

ofertas dos Clientes XP2 que estavam registradas no livro da BM&FBOVESPA, ao preço 

de R$ 3.520,00. Esses clientes deixaram de ser atendidos em razão da atuação da XP. O 

2 Contas n°s  
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negócio direto intencional foi executado ao mesmo preço das ofertas desses Clientes XP 

que estavam registradas no livro e, por essa razão, houve preterição, além de a XP ter 

atuado em situação de conflito de interesses, conforme será descrito em detalhes na seção 3 

deste Termo de Acusação. 

73. No período de 2.1.2015 a 31.8.2016, foram identificados 165.962 negócios na 

Situação lB, envolvendo 10.832 contas no Segmento BM&F e 101 contas no Segmento 

Bovespa (doc. 1, p. 35, Figura 5- Livro de ofertas de WDOU15 no pregão de 12.08.2015, 

às 1 Oh57min58s56lms, momento do negócio direto intencional entre Cliente XP e Carteira 

Própria, extraído do Anexo I-B). Todos esses negócios estão descritos no Anexo I-B do 

Parecer SAM, em formato idêntico à tabela abaixo. O negócio direto intencional está 

marcado na cor cinza, os preços sem destaque se referem ao melhor preço de compra e ao 

melhor preço de venda antes da atuação da Carteira Própria. 
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WDOU5 - 12/08/!015- CQmpra- Situação 110-' 01 

Ordtmdt Oforr .. dt Compr~ Oftrtos dt ''to~ 

priorid•d• Hor.t rt-g:i~tro P•r'ridp•nr• Clitnrt Qu•nrid•d• Prt~O Bor:a r~;inro P:.rócip:mtt CUtntt Qu>ntid>dt Proço 

10:53:26.531 3 2 3.520.00 10:57:58.561 3  45 3520.00 

~ 10;54:36.397 3  3.520,00 

3 10:54:39.763 3  3.5ê0,00 

4 10:55:20.5-15 3  3.520.00 

10:55:35.670 3  3.520,00 

6 10:55:41.390  3.520.00 

7 10:55:49.746 3  35 20.00 

8 10:>5:51.270 3 3.520.00 

9 10:55:51.54-t  3.520,00 

l O 10:56:13.619  3.520.00 

11 10:56:45-.961 3  ~ 3.520.00 

12 10:57:05.795 3  3.520.00 

13 10:57:30.861  3.520.00 

14 10:57:33.047 3  s 3.520,00 

15 1 O: 57:40.683 3  2 3.520.00 

16 10:57:48.355 3  3.520.00 

17 10:57:51..199 3  2 3.5:!0.00 

18 10:57:58.561 3 Carrriraltõpria 45 3.520.00 

2.5.3. Situação 1 C: Ordens Desviadas para as quais a realização do negócio direto 

intencional foi indiferente 

74. Na Situação 1 C, a BSM considerou as ordens desviadas para as quais a atuação 

da XP não trouxe qualquer beneficio, além daquele que seria obtido no livro de ofertas da 

BM&FBOVESPA. Nessa hipótese, o resultado obtido pelo Cliente XP, cuja ordem foi 

desviada, na contraparte da Carteira Própria, é igual ao resultado que esse cliente teria se 

t ivesse agredido o livro de ofertas no mesmo milissegundo do registro do negócio direto 

intencionaL Os preços dos negócios diretos intencionais foram iguais aos preços das 

ofertas dos Clientes XP registradas no livro da BM&FBOVESP A e a quantidade de 

ações/contratos das Ordens Desviadas seria atendida pela quantidade disponível no livro da 
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BM&BOVESPA no melhor nível de preço. Abaixo serão demonstrados exemplos 

concretos da Situação 1 C, nos Segmentos BM&F e BOVESP A. 

75. No pregão de 10.2 .. 2016, às 13h12m47s680ms, a melhor oferta de compra era 

de R$ 3.937,50 e a melhor oferta de venda era de R$ 3 .. 938,00 (doc. 1, p. 36, Tabela 12-

Livro de ofertas de WDOH16 no pregão de 10 .. 02 .. 2016, às 13h12min47s680ms). 

Ofertas de Compra Oferms dr Venda 

li ora Cliente Corrrtor:1 Qtd Preço Preço Qtd Corretora Cliente Hora 

13:12:47.089  3.937,50 .3.938,00 3  13 l l:41.974 

13:12:47.089  I 3.937,50 3.938.00 3  13:11.51.636 

13:12:47.089  3 3.937,50 3.938.00 3  13: 11 :31 67h 

13:1 2:47.089  2 3.937.50 3.938,00  13:12:47.096 

13: 12:47.090  3.937,50 3.938,00  13:12:47.183 

13:12:47.09 1  2 3.937,50 3 938.00  13: 12:47.183 

13:12:47.09 1  2 3.937,50 3.938,00  13:12:47.1 84 

13:12:47.092  3.937,50 3.938.00  13:12:47.330 

13:12:47.093  3.937,50 3.938,00  13:12:47.472 

Fonte: BM&FBOVESPA 

76. Às 13h12m47s713ms, foi executado negócio direto intencional entre a Carteira 

Própria e Cliente XP, cuja ordem de compra foi desviada, ao preço de R$ 3.938,00, na 

quantidade de 6 contratos de WDOH 16, conforme se verifica da tabela a seguir. (doc. 1, p. 

36, Tabela 13 - Livro de ofertas de WDOH16 no pregão de 10.02 .. 2016, às 

13h12mín47s713ms, momento do negócio direto intencional entre Cliente XP e Carteira 

Própria). 
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Ofertas de Compra Ofert:1s de Venda 

Hora Cliente Corretora Qtd Preço Preço Qtd Corretora Cliente Hora 

13:12:47.713 Clic:oteXP 3 6 3.938,00 H311.00 3  13· rt :41.974 

13:12:47.089  I 3.937,50 3.93~.00 3  1.3· 11:51.636 

13:12:47.089  3.937,50 3.938.00 3  13. 11 :3 1.676 

13:1 2:47.089  3 3.937,50 3.938,00  13:12:47.096 

13:12:47.089  2 3.937,50 3.938,00  13:11:47.183 

13:12:47.090  3.937,50 3.938.00  13:12:47.183 

13:12:47.09 1  2 3.937,50 3.938,00  13:12:47.184 

13: 12:47.091  2 3.937,50 3.938,00  13:12:47.330 

13: 12:47.092  3.937,50 3.938,00  13: 12:47.472 

13:12:47.093  3.937,50 3.938,00 6 3 Carteira Pr ópria 13:12:47.713 

Fonte: BM&FBOVESPA 

77. A atuação da XP foi indiferente para o Cliente XP cuja ordem foi desviada, 

pois não melhorou as condições de execução da Ordem Desviada. Caso não houvesse o 

desvio, a Ordem Desviada seria executada integralmente contra os clientes , 

 e a Corretora  (destacados em laranja na tabela acima), ao preço de R$ 

3.938,00, mesmo preço de registro do negócio direto intencional realizado contra a 

Carteira Própria (destacado em cinza na tabela acima). No entanto, a atuação da XP 

impediu que os Clientes XP , que estavam com ofertas 

registradas no livro na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, no mesmo preço e no 

mesmo milissegundo de registro do negócio direto intencional, fossem atendidos pela 

Ordem Desviada. 

78. O negócio direto intencional foi executado ao mesmo preço das ofertas de 

Clientes XP que estavam registradas no livro da BM&FBOVESPA e, por essa razão, tais 

clientes foram preteridos, além de a XP ter atuado em situação de conflito de interesses, 

conforme descrito nesta seção e será descrito em detalhes na seção 3 deste Termo de 

Acusação. 

79. No segmento Bovespa, situação idêntica ocon·eu no pregão de 14.1.20 15. 
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80. Às 13h00m47s515ms desse pregão, o melhor preço de compra ofertado por 

PETRA lO era de R$ 0,36, e o melhor preço de venda ofertado por contrato era de R$ 0,37, 

conforme demonstrado na tabela abaixo (doc. l, p. 37, Tabela 14 - Livro de ofertas de 

PETRAIO no pregão de 14.01.2015, às 13h00min47s5 15ms): 

Ofertas de Compr<1 

~I ora Cliente CorrNora 

10•36 12 .~1  

10:36;14.471 

I 0:40:20.645 

I 0:43:37.580 

I 0:54:34.269 

11:15:19.519 

11: 15:45.69&  

11 :35:49.818 

li :56:54.720 

12:34:59.755 

12:35: 15.366 

12:52:23.21 2  

12.59:22.826  

12:59:41 .832  

13;00:31.893 

13:00:32.370 

13:00:32.527 

13:00:34.440 

13:00:40.330 

13:00:44.426 

13:00:44.825 

13:00:45.668 

13:00:45.669 

f-ome: BM&rBOVESPA 

3 
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3 

3 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qtd J>reço Preço 

300 0.36 

10.000 0.36 

50.000 0.36 

5.000 0,36 

5.000 0.36 

5.000 0,36 

200 0.36 

2.500 0,36 

2.700 0,36 

2.000 0,36 

2.000 0,36 

20.000 0.36 

10.000 0.36 

s.ooo 0,36 

7.500 0,36 

18.000 0,36 

3.800 0,36 

4.000 0,36 

10.000 0,36 

4.000 0,36 

9 .600 0,36 

1.000 0.36 

1.000 0.36 

0,37 

0,37 

0,37 

0,37 

0.37 

0,37 

0,38 

0,38 

0,38 

0,38 

0.38 

0,38 

0.38 

0,38 

0,38 

0,38 

0,38 

0,38 

0,38 

0,39 

0,39 

0,39 

0,39 

Qtd 

4.500 

100 

1.300 

1.300 

20.000 

700 

1.100 

5.000 

15.000 

4.000 

4.000 

700 

5.000 

3.000 

18.000 

10.000 

10.000 

9.600 

5.000 

10.000 

5.000 

16.000 

5.000 

Ofertas de Vcru:Jn 

Corretora Cliente Hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:00:45.806 

13:00:45.920 

13:00:46.878 

13:00:46.878 

13:00:47.434 

13:00:47.487 

13:00:32.999 

13:00:33.033 

13:00:33.123 

13:00:33.125 

13:00:33.135 

13:00:33.361 

13:00:34.424 

13:00:37.241 

13:00:41.979 

13:00:42. 175 

13:00:43.643 

13:00:44.937 

13:00:47.515 

12:59:21.977 

12:59:27.476 

13:00:25.272 

13:00:27.502 

81. Às 13h00min47s867ms, foi executado negócio direto intencional entre a 

Carteira Própria e Cliente XP cuja ordem de venda foi desviada, ao preço de R$ 0,36, na 

quantidade de 44.900 opções de PETRA10, conforme se verifica da tabela abaixo (doc. 1, 

p. 38, Tabela 15 - Livro de ofertas de PETRAlO no pregão de 14.01.2015, às 
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13h00min47s867ms, momento do negócio direto intencional entre Cliente XP e Carteira 

Própria): 

Ofer tas de Compra 

Hora Corretora Cliente 

10:36:12941 

I 0:36: 14.47 1 

I 0:40:20.645 

10:43:37.580 

I 0:54:34.269 

11: 15:19.478 

1 I : 15:45.698 

11 :35:49.818 

11 :56:54.720 

12:34:59.755 

12:35:15.366 

12:52:23.212 

12:59:22.982 

12:59:4 1.832 

13:00:3 1.893 

13:00:32.370 

13;00:32.527 

13:00:34.440 

13:00:40.330 

13:00:44.426 

13:00:44.825 

13:00:45.668 

13:00:45.669 

13:00:45.682 

13:00:45.739 

13:00:46.068 

13:00:47.515 

13:00:47.867 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

3 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Fonte: BM&FBOVESPA 

 

 

 

C-ar teira Própria 

Qtdc 

300 

10.000 

50.000 

5.000 

5.000 

5.000 

200 

2.500 

2.700 

2.000 

2.000 

20.000 

10.000 

5.000 

7.500 

18.000 

3.800 

4.000 

10.000 

4.000 

9 .600 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

300 

5.000 

44.900 

Preço Preço Q tdc 

0.3h 0,.36 44.900 
~--~-0.36 0,37 4.500 

0,36 0,37 100 

0,36 0,37 1.300 

0,36 0,37 1.300 

0,36 0,37 20.000 

0,36 0,37 700 

0,36 0,38 1.100 

0,36 0,38 5.000 

0,36 0,38 15.000 

0,36 0,38 4.000 

0,36 0,38 4.000 

0,36 0,38 700 

0.36 0,38 5.000 

0,36 0,38 3.000 

0,36 0,38 18.000 

0,36 0,38 10.000 

0,36 0,38 I 0.000 

0,36 0,38 9.600 

0,36 0,38 5.000 

0,36 0,39 I 0.000 

0,36 0,39 5.000 

0,36 0,39 16.000 

0,36 0,39 5.000 

0,36 0,39 10.000 

0,36 0,39 4.000 

0,36 0,39 4.000 

0,.36 0,39 15.000 

Ofertas de Venda 

Cliente 

ClicntcXP 

Corretora 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-lorn 

13:00:47.867 

13:00:45.806 

13:00:45.920 

13:00:46.878 

13:00:46.878 

13:00:47.199 

13:00:47.487 

13:00:32.999 

13:00:33.033 

13:00:33. 123 

13:00:33,125 

13:00:33.135 

13:00:33.36 1 

13:00:34.424 

13:00:37.784 

13:00:41.789 

13:00:42.175 

13:00:43.643 

13:00:44.498 

13:00:47.515 

12:59:21.977 

12:59:27.476 

13:00:25.343 

13:00:27.502 

13:00:32.039 

13:00:33.127 

13:00:33.136 

13:00:33.295 

82. A atuação da XP foi indiferente em relação ao Cliente XP cuja ordem foi 

desviada, pois a atuação da XP não melhorou as condições de execução da Ordem 

Desviada. Caso não houvesse o desvio, a Ordem Desviada seria executada contra a oferta 
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de Cliente XP conta n°  e das corretoras  disponíveis no livro da 

BM&FBOVESP A, destacadas na cor laranja na tabela acima, a R$ 0,36, mesmo preço de 

registro do negócio direto intencional contra a Carteira Própria (destacado em cinza na 

tabela acima). 

83. No entanto, a atuação da XP impediu que o Cliente XP n° , que estava 

com oferta registrada no livro na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, ao mesmo 

preço e no rnilissegundo de registro do negócio direto intencional, fosse atendido pela 

Ordem Desviada, o que configura pretetição, além de a XP ter atuado em situação de 

conflito de interesses, conforme demonstrado nesta seção e será descrito em detalhes na 

seção 3 deste Termo de Acusação. 

84. No período de 2.1.2015 a 31.8.2016, a BSM identificou 3.600.112 negócios na 

Situação lC, envolvendo 28.581 contas, sendo 23.951 contas no Segmento BM&F e 4.630 

contas no Segmento BOVESPA (doc. 1, p. 39), detalhados no Anexo 1-C do Parecer SAM. 

Nesse Anexo, estão identificados os horários de inserção das ofertas no livro, respectivos 

preços e quantidades de contratos/ações ofertados. Além disso, estão identificados os 

horários, preços e quantidades dos negócios diretos intencionais realizados pela Carteira 

Própria contra cJientes com Ordens Desviadas. Dessa forma, é possível analisar cada uma 

das situações em que a XP atuou por meio da Carteira Própria tendo clientes cujas ordens 

foram desviadas na contraparte. A tabela a seguir reproduz uma das situações descritas no 

Anexo 1-C (doc. 1, p. 40, Figura 6 - Livro de ofertas de PETRAlO no pregão de 

14.01.2015, às 13h00min47s867ms, momento do negócio direto intencional entre Cliente 

XP e Carteira Própria, extraído do Anexo l-C): 
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Or~mdt 

prioriüdt Bon~o 

10.36: ~~ 941 

10:36:1H 71 

10:..0:10 6-:S 

4 lll:~.>:!.:OJSO 

IO:~:H1S9 

~ 11 : 15: 1~ 5!9 

11: 15:4S69S 

s 11: ~s:~~.s1 s 

~ 11 56: >.; no 
l O 1u~:s~ ·ss 
11 1~. 35: !:5 3ó6 

11 1b5:26t-:i 

H 12: 59:~! S2ó 

J.! 1 ~59:~1 S32 

15 l.>:Co):-!3 655 

16 13:00:32.3'0 

I ' 1~_00::~ ;~-

IS 13:00.:~ +!') 

19 13:00:..C. 33) 

!O 13.00:.;.4 426 

21 13:00:.!4 SH 

" 13:00:.;H$S 
,. 
- > 13:0):~:5 6S9 
,. -- 1 3:00:~5.6S! 

~s n:·:v:~: ·.;9 

:s 13:00:.!6 C6S 

,. 
13:QI:r.~;_5)5 

!S 13:00:~; S6 ' 
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PE'IR.UO- Jj.,OlilOJ:; - Compn - Sinuçi o U06 

Oft~ dt Compu OftrUs dt \" tiiÜ 

Put!cip:uatt Chtat t 

3  

 

 
 

 

 

 
 

 

>  

3  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Qautilbdt Pnço Bonn:iUfo 1'U'Iicip:aatt 

300 0.36 H:00:~7SIS7 3 

10.000 0.36 

50.000 0.36 

$.000 0.36 

5.000 0.36 

$.'!00 0.36 

!~ 0.36 

~.500 0.36 

~.-oo 0,36 

2.0C-t' 0.36 

:.ooo 0.36 

20.000 0.36 

lO.Crj() 0.36 

S.«>O 0.36 

·.soo 0.36 

:s.ooo 0..36 

3.$0<) 0.36 

.;.WJO 0.36 

10.000 0..36 

.!.000 0.36 

9.61'...0 0.36 

1.000 0.36 

! .000 0.36 

l.OOO 0.36 

::.coo 0.36 

3:Al 0.36 

$.0(>0 0.36 

~.900 0.36 
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2.6. Situação 2: Ofertas de Clientes da XP registradas no livro da 

BM&FBOVESPA no melhor nível de preço e que seriam agredidas pelas Ordens 

Desviadas 

85. Na Situação 2, serão analisados os casos de preterição e de conflito de 

interesses em decorrência do desvio do fluxo de ordens para a realização de negócio direto 

intencional com a Carteira Própria na contraparte. Apurou-se que, no milissegundo do 

registro do negócio direto intencional, havia ofertas de Clientes XP registradas no )jvro de 

ofertas da BM&FBOVESPA no melhor nível de preço e, portanto, com prioridade de 

execução, que seriam agredidas pelas Ordens Desviadas. A preterição foi causada às 

ofertas desses clientes no milissegundo em que o negócio direto intencional foi registrado 

na BM&FBOVESPA Além da ocorrência da preterição, a BSM avaliou o que ocorreu 

com as ofertas preteridas após o registro do negócio direto intencional, conforme será 

explicado em detalhes a seguir. 

86. A ofertas preteridas foram divididas em três sub-grupos. O primeiro sub-grupo 

diz respeito às ofertas de Clientes XP registradas no livro da BM&FBOVESPA no melhor 

nível de preço que seriam agredidas pela Ordem Desviada e, após o registro do negócio 

direto intencional, não foram executadas, total ou parcialmente, até o final do pregão 

(Situação 2A). O segundo sub-grupo diz respeito às ofertas de Clientes XP registradas no 

livro da BM&FBOVESPA no melhor nível de preço que seriam agredidas pela Ordem 

Desviada e, após o registro do negócio direto intencional, foram executadas a preço pior do 

que o preço do negócio direto intencional (Situação 2B). O terceiro sub-grupo diz respeito 

às ofertas de Clientes XP registradas no livro da BM&FBOVESPA no melhor nivel de 

preço que seriam agredidas pela Ordem Desviada e foram executadas após o registro do 

negócio direto intencional (Situação 2C). 
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87. A figura abaixo ilustra os 3 (três) sub-grupos (2A, 2B e 2C) refetidos acima 

(doc. 1, p. 44, Figura 7 - Clientes da Corretora XP que estavam no livro de ofertas da 

BM&FBOVESPA no melhor nível de preço e seriam atendidos pela oferta de Cliente XP, 

que foi desviada e atendida pela Carteira Própria): 

Me1:anismo 
XP 

Não executou 

I (Situação 2A) 

Ofertas de clientes que 
estavam no IÍ\•TO de ofertas no 

Executou depois mas a preço melhor nível de preço e seriam 
atendidas pela ordem que foi pior 

desviada pelo mecanismo. (Situação lB) 

(Situação 2) 

I ... E.'Cecutou depois , 
(Situação 2C) 

88. A seguir serão demonstrados exemplos das Situações 2A, 2B e 2C, nos 

segmentos BM&F e Bovespa. 

2.6.1. Situação 2A: Ofertas de Clientes XP registradas no livro da BM&FBOVESP A 

no melhor nível de preço, que seriam agredidas pela Ordem Desviada e não foram 

executadas até o final do pregão 

89. Na Situação 2A, serão analisadas as ofertas de Clientes XP que, após a 

preterição, não foram executadas, total ou parcialmente, até o final do pregão. Tais ofertas 

foram canceladas antes do fechamento do pregão ou não foram executadas. 

90. Para análise da Situação 2A, foram adotadas as seguintes métricas: 
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1) Identificação, no milissegundo do registro do negócio direto 

intencional, de todas as ofertas de Clientes XP registradas no 

livro da BM&FBOVESPA que seriam agredidas pela Ordem 

Desviada; 

2) As ofertas de Clientes XP que deixaram de ser agredidas e, 

após a realização do negócio direto intencional, não foram 

executadas, totalmente ou parcialmente, até o tina! do pregão, 

serão enquadradas na Situação 2A. 

91 . A seguir, trazemos exemplos concretos de dois negócios enquadrados na 

Sihtação 2A, um no Segmento BM&F e outro no Segmento BOVESPA. 

92. No pregão de 5.4.2016, às 13h54ml9s998ms, a XP registrou oferta de compra 

de 10.000 opções PETRD12, por meio de negócio direto intencional, ao preço de R$ 0,04, 

contra Cliente XP cuja ordem foi desviada. No milissegundo do registro do negócio direto 

intencional referido acima havia um Cliente XP (conta n°  com oferta de compra de 

40.000 opções de PETRD12, ao preço de R$ 0,04, que seria agredido caso não houvesse o 

desvio da ordem pela XP (doc. 1, p. 46, Tabela 18- Livro de ofertas de PETRD12 no 

pregão de 05.04.2016, às 13h54minl 9s988ms, momento do negócio direto intencional 

entre Cliente XP e Carteira Própria). 
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Ofertas de Compra Ofertns de Venda 

IIOnl Cliente 

13:54:19.998 Cliente XP 

I 0:56: 11 .450 

I 0:56: 14.169 

10:56:37.301 

I 0:56:56.646 

I 0:59:50.694 

11 :01:03.741 

li :06:52.308 

I I :08: 11 .349 

li :09:53.900 

11:12:07.728 

l i :33:45.292 

l i :44:35.312 

Fonte: BM&FBOVESPA 

Corretora Qtd f>rcço Preço Qtd Corretora 

3 10.000 0,04 0,04 40.000 3 :----- 28.500 0,03 0.04 8.000 3 

 I 00.000 0,03 0.04 15.000  

3 46.000 0.03 0.04 36.000  

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

84.000 0,03 

30.000 0,03 

100.000 0,03 

50.000 0,03 

12.000 0,03 

I 00.000 0,03 

37.000 0.03 

10.000 0,03 

16.000 0,03 

0,04 10.000 

0,04 24.500 

0,04 50.000 

0,04 10.000 

0,04 2.200 

0,04 12.000 

0,04 2.000 

0,04 84.000 

0,04 10.000 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

Cliente 

 

Hora 

11:36: 15.890 

12:13: 11.459 

12:22:06.697 

12:51 : 13.217 

13:10: 16.587 

13:20:17.614 

13:20:35.724 

13:28:32.72 1 

13:39: 11.681 

13:41:28.994 

13:52:51 .362 

13:54:11.570 

Carteira Própria 13:54:19.998 

93 . A XP desviou ordem de compra de 10.000 PETRD10, que atenderia 

parcialmente a oferta de Cliente XP registrada no livro da BM&FBOVESPA ao preço de 

R$ 0,04 (conta n° ), para fechar negócio direto intencional com a Carteira Própria. 

Dessa forma, a atuação da XP impediu que oferta de Cliente XP registrada no livro de 

ofertas da BM&FBOVESPA na mesma ponta de atuação da Carteira Própri~ no mesmo 

preço e no mesmo milissegundo de registro do negócio direto intencional, fosse agredida 

pela Ordem Desviada, o que configura preterição, além da atuação em situação de conflito 

de interesses. 

94. A oferta do Cliente XP (conta n° ) não foi atendida pela Ordem Desviada 

e não foi executada até o final do pregão de 5.4.2016, conforme demonstrado abaixo na 

linha do tempo (doc. 1, p. 46, Figura 8 - Linha do tempo da oferta do cliente conta n° 

: 
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li h36min1 Ss890ms 

CI icntc n•  insere oferta 
de v~nda a R$ 0,04 

2 horas e 18 minutos 

13h54minl9s998m 

Atuação da Caneira Própria 

Oferta não foi executada 
no pregão de 05.04.20 I 6 

95. Situação idêntica ocorreu no segmento BM&F, no pregão de 26.1.2016. 

96. No pregão de 26.1.20 16, às l3h03min 11 s966ms, a XP registrou negócio direto 

intencional, ao preço de R$ 37.285,00, entre Cliente XP cuja ordem foi desviada e a 

Carteira Própria. No milissegundo do registro do negócio direto intencional referido acima 

havia um Cliente XP (conta n° ) com oferta de compra de 1 contrato WING16 ao 

preço de R$ 37.285,00, que seria agredido caso não houvesse o desvio da ordem pela XP 

(doc. 1, p. 47, Tabela 19- Livro de ofertas de WING16 no pregão de 26.01.2016, às 

13h03min11s966ms, momento do negócio direto intencional entre Cliente XP e Carteira 

Própria). 

OferhlS de Compra Ofertas de Venda 

li ora Cliente Correi ora Qtd Preço Preço Qtd Corretora Clicnlc llorn 

1.3 03.11.344  3 37 285,00 37.285.00 2 3 
Cliente 

13:03:11..966 XP 
13:03:11.395  3 37.285,00 37.290,00 40  13:03:07.463 
13:03: 11.548  3 37.285,00 37.290,00 3 13:03:08.935 

13:03: 11.821  3 37.285,00 37.290,00 3  13:03:10. 173 
13:03:11.823  5 37.285,00 37.290,00 3  13:03:10.173 
13:03:11.824  3 37.285,00 37.290,00 3  13:03:11.920 

13:03:11.966 
Carteira 

3 2 37.285,00 37.295,00 2  13:02:54.089 
Pró ria 

Fonte: !3M&FBOVESPA 

97. A XP desviou ordem de venda de 2 contratos de WING 16, que atenderia a 

oferta de Cliente XP registrada no livro da BM&FBOVESPA ao preço de R$ 37.285,00 

(conta n° , para fechar negócio direto intencional com a Carteira Própria. Dessa 

forma, a atuação da XP impediu que esse Cliente XP, que estava com oferta registrada no 
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livro na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, no mesmo preço e no mesmo 

milissegundo de registro do negócio direto intencional, fosse atendido pela Ordem 

Desviada, o que contigura preterição, além da atuação em situação de conflito de 

interesses. 

98. Após a realização do negócio direto intencional, o melhor preço de compra 

passou de R$ 37.285,00 para R$ 37.400,00, conforme demonstrado no gráfico abaixo (doc. 

1, p. 48, Gráfico 7 - Comportamento do preço de WING16 no pregão de 26.01.2016 no 

período entre a inserção e o cancelamento da oferta do cliente conta D0 : 

37.410,00 

37.400,00 

37390,00 

37.380,00 

37.370,00 

~ 37.360,00 
"' e:. 37.350,00 
o 
~ 37.340,00 
~ 37.330.00 

37.320,00 

37.310,00 -

37.300,00 

37.290.00 

Clieme conta n insere 
ofena de compra 

a R$37.285,00 

Em 5 minutos, o preço do futuro 
passou de R$37.285,00 para R$ 
37.400,00 c o Cliente conta n• 

cancela oferta de 
compra. 

37.280,00 -~..._ .... _____ ...... =-=--------.!-----------
~ ~ ~ ~ ~ ::\. 

~~ s~ !ót;> ~~ ~t;> ~~ 
,~ " t;> ,~ ")t;> ,~ ")f:;~ 

' ' ' ' ' 
llor:\rio 

Fonte: L3M&FBOVESPA 

99. Às 13h08m42s041ms, o Cliente XP (conta n° ), cancelou sua oferta, 

como demonstrado na linha do tempo abaixo (doc. 1, p. 48, Figura 9 - Linha do tempo da 

oferta do cliente conta n°  
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622 ms 

13h03mir 11s344m 13h03mi lls966ms 

lnshção de oferta de compra Atuação da Carteira Própria 

do cli<:nte conta n"  

a R$37.285.00 

Fonte: BM&FBOVESPA 

5 minutos 

13h08min42s04 t ms 

Cliclllc conta n•  

cancela sua oferta 

100. Nos dois exemplos citados acima, os Clientes XP que estavam com ofertas 

registradas no livro da BM&FBOVESP A foram preteridos. A XP desv iou o fluxo de 

ordens e fechou negócio direto intencional contra esse fluxo. Os negócios diretos 

intencionais foram registrados ao mesmo preço das melhores ofertas disponíveis no livro 

da BM&FBOVESPA naquele milissegundo. A comparação entre o preço do negócio direto 

intencional e o preço das melhores ofertas disponíveis no livro da BM&FBOVESPA levou 

em consideração o milissegundo do registro do negócio direto intencional. Ao assim atuar, 

a XP impediu que os Clientes XP que estavam com ofertas registradas no livro da 

BM&FBOVESP A, na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, no mesmo preço e no 

mesmo milissegLmdo de registro do negócio direto intencional, fossem atendidos, 

decorrendo daí a preterição e a atuação em conflito de interesses. 

101. No período de 2.1.2015 a 31.8.2016, foram identificadas 46.457 ofe1tas na 

Situação 2A, envolvendo 6.353 contas, das quais 6.056 são do Segmento BM&F e 297 são 

do Segmento Bovespa (doc. 1, p. 49). Todos esses negócios estão descri tos no Anexo 11-A 

do Parecer SAM, em f01mato idêntico à tabela abaixo (doc. 1, p. 50, Figura 1 O - Livro de 

ofertas de WING16 no pregão de 26.01.2016, às 13h03mlls966ms, momento do negócio 

direto intencional entre Cliente XP e Carteira Própria, extraído do Anexo li-A). O negócio 
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direto intencional está marcado na cor cinza, os preços sem destaque se referem ao melhor 

preço de compra e melhor preço de venda antes da atuação da Carteira Própria. 

WI:\C16- ! 610112016 - Compn - Siruapo 1.261.1$3 

Oftrl:t1 d~ Compr:. 

Ord~m d~ . 
prl4 ridJdt Hon N'pStrO P.:.rtitipa~nC' Clitoft Quand4bdt aattUJ:DttUO 

l'>nlrip>arr CUt•r• Qo>•rlcl>dt Prt'(O 

2.6.2. 

13:03.11 34-1 

13:03;11.966 3 

 

 

37~S5.00 C:~ncdJOlCII!O 13;0S'4.2-~II 13.03;11.966 

37.2SS.OO 

3 

Situação 28: Ofertas de Clientes XP registradas no livro da 8M&F80VESP A, 

no melhor nível de preço, que seriam agredidas pela Ordem Desviada e, após o registro do 

negócio direto intencional, foram executadas a preco pior em relação ao preço do negócio 

direto intencional 

102. Na Situação 28 , serão analisadas as ofertas de Clientes XP que, após a 

preterição, foram executadas a preço pior em relação ao negócio direto intencional (doc. 1, 

p. 50). 

1 03. Para análise dessa ocorrência, foram adotadas as seguintes métricas: 

LMFISJUR 

1) Identificação, no milissegundo do registro do negócio direto 

intencional, de todas as ofertas de Clientes XP registradas no 

livro da 8M&F80VESPA que seriam agredidas pela Ordem 

Desviada; 

2) Das ofertas identificadas na etapa 1, a BSM classificou como 

Situação 2B as ofertas de Clientes XP que, após o registro do 

negócio direto intencional entre a Ordem Desviada e a Catieira 

Própria, foram executadas a preço pior em relação ao negócio 

direto intencional. Para o Cliente XP comprador, o preço do 
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negócio após o registro do negócio direto intencional deve ser 

maior. Para o Cliente XP vendedor, o preço do negócio após o 

registro do negócio direto intencional deve ser menor. 

104. No pregão de 29.2.2016, às 17h30ml7s330ms, a XP registrou negócio direto 

intencional de venda de 1.000 opções de V ALEC9, ao preço de R$ 0,27, entre Cliente XP 

cuja ordem foi desviada e a Carteira Própria. No milissegundo do registro do negócio 

direto intencional referido acima havia um Cliente XP (conta n° ) com oferta de 

compra de 4.300 opções de WDOU15, ao preço de R$ 0,27 (doc. 1, p. 51 , Tabela 20-

Livro de ofertas de VALEC9 no pregão de 29.02.2016, às 17b30min17s330ms, momento 

do negócio direto intencional entre Cliente XP e Catteira Própria). 

Ofertas de Compra Ofcrras de Venda 

li ora Cliente Conctora Qrd J> rcço Preço Qtcl Corrclora Clienre llor:1 

I '\·52:29.113 I  J .uon 0.27 0,27 1.000 3 C liente XP 17:30:17.330 

17:19:18.288  10.000 0,27 0,28 1.500 3 17:28:46.844 

17:25:01.522  10.000 0,27 0.28 1.000 3 17:29:59.791 

17:26:55.009  44.000 0,27 0,29 3.000  17: 15:17.439 

17:28:20.797  42.700 0,27 0,29 42.400  17:16:01.022 

17:28:20.809  42.700 0,27 0,29 44.000  17:23:36.508 

17:29:43.461  12.000 027 0,29 10.000 3 17:24:21.980 

17:30:00.176  85,400 0).7 0.29 115300  17:25:35.898 

17:30: I 5.733 3 1.000 0,27 0,29 12.000  17:25:43.044 

17:30: 16.685  18.000 0,27 0,29 15.000 3 17:26:33.406 

17:30:17.330 Carteira Própria 3 1.000 0.27 0,29 41.700  17:28:12.982 

Fonre: BM&FBOVESPA 

105. A XP desviou a ordem de venda de 1.000 VALEC9 que atenderia parcialmente 

a oferta do Cliente XP de 4.300 opções de V ALEC9, ao preço de R$ 0,27, registrada no 

livro da BM&FBOVESPA (conta n° ). Dessa forma, a atuação da XP impediu que 

esse Cliente XP, que estava com oferta registrada no livro na mesma ponta de atuação da 

Carteira Própria, no mesmo preço e no mesmo milissegundo de registro do negócio direto 
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intencional, fosse agredido pela Ordem Desviada, o que configura preterição, além da 

atuação em situação de conflito de interesses. 

106. O gráfico a seguir demonstra que após a realização do negócio direto 

intencional a cotação do ativo passou de R$ 0,27 para R$ 0,32 (doc. 1, p. 53, Gráfico 8-

Comportamento do preço de V ALEC9 no pregão de 29.02.20 16 com destaque para o 

cliente conta n°  e para execução do negócio direto intencional): 

0.39 

0.36 

0,33 

~ 0,30 
V) 

c::: e: 0,27 
~ 

ci: 0,24 

0.2 1 

0, 18 

O, 15 

fonte: BM&r.t30VESPA 

Cliente conta n•  
insere oferta de 

compra de I 0.000 
quantidades à R$ 0.24 

Cliente conta n• altera oferta 
de compra para RS 027 

Cliente conta n•

Atuaçllo da Carteira 
Própria a R$ 027 

107. Após a preterição, o Cliente XP alterou sua oferta de R$ 0,27 para R$ 0,32, 

conforme demonstrado abaixo (doc. 1, p. 52, Figura 11 - Linha do tempo da oferta do 

cliente conta no  
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26mmutos 

13h~3min3~s116ms 

Cliente conta  imere 
oferta de com 0.000 

q~tid.cles ~ RS0;24 

1 hora e 3S n:unutos 

Hb52min29s83lms 17b30minl7s330ms 

.!5mmutos 

18b09min07s029ms 
18hl.lmin33sl3Jms 
1Shl5min10s086ms 

Cliente altera oferta de compra 
Pu~RS0,27 

Atua;>o ~ Canm Prôpria Alterou pr~"'' três \'ez~ e cliente 
coum n°  ex~"Uta neeõcio de 

compra a RS0,32.-

108. No pregão de 26.8.2015, às 9h03m7s239ms, a XP registrou negócio direto 

intencional, ao preço de R$ 3.611,50, entre Cliente XP cuja ordem foi desviada e a Carteira 

Própria. No milissegundo do registro do negócio direto intencional referido acima havia 

um Cliente XP (conta n° ) com oferta de venda de 3 contratos de WDOU15, ao 

preço de R$ 3.611,50, que seria agredido caso não houvesse o desvio da ordem pela XP 

(doc. 1, p. 54, Tabela 21 -Livro de ofertas de WDOU15 no pregão de 26.08.2015, às 

09h03min07s239ms, momento do negócio direto intencional entre Cliente XP e Carteira 

Própria). 

Ofertas tlc Compra Ofertas tle Venda 

li ora Cliente Corretora Qttl Preço Preço Qttl Corretora Cliente Hora 

09•03:06.210  3 3 3.61 1.50 3.611,50 5 3 ClientcXP 09:03:07.239 

09:03:06.384 3 3.611.50 3.612,00 09:01:49.991 

09:03:06.748 2 3.6! 1,50 3.612,00 09:0 I :57.498 

09:03:07.110  2 3.611 ,50 3.612,00 3 09:02:47.438 

09:03:07.11 0  15 3.611 ,50 3.612,00 3 09:03:00.881 

09:03:07.239 Carteira Pr ópria 3 5 3.611,50 3.612,00 3 09:03:00.908 

09:03:06.13 1  2 3.611 ,00 3.612,00 3 09:03:02. 163 

09:03:06.131  15 3.611,00 3.612,50 2  09:0 I :06.826 

Fonte: BM&r:BOVESPA 

109. A XP desviou ordem de venda de 5 contratos de WDOU15, que atenderia a 

oferta do Cliente XP registrada no livro da BM&FBOVESPA ao preço de R$ 3.611,50 

(conta n° . Dessa forma, a atuação da XP impediu que esse Cliente XP que estava 

com oferta registrada no livro na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, no mesmo 
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preço e no mesmo milissegundo do registro do negócio direto intencional, fosse atendido 

pela Ordem Desviada, o que configura preterição, além da atuação em situação de conflito 

de interesses. 

11 O. Após o registro do negócio direto intencional, o melhor preço de compra 

passou de R$ 3.611 ,50 para R$ 3.615,00, conforme demonstrado no gráfico abaixo (doc. 1, 

p. 55, Gráfico 9 - Comportamento do preço de WDOU15 no pregão de 26.08.2015 no 

período entre a inserção da oferta do cliente conta n°  e a execução do negócio 

direto intencional): 

--------------------- --------------------. 
3.616,00 

3.615,00 

3.614,00 

g 3.613,00 -
o 

t 3.612,00 
c.. 

3.611,00 

3.610,00 

Fonte: BM&FBOVESPA 

Hor:irio 

Cliente colHa n•  
altera oferta para R$ 3.615,00 
e realiza neeócio 

Cliente conta n•  
altera ofena para R$ 3.613,00 

lll. A BSM identificou que o Cliente XP (conta n°  alterou para pior o 

preço de execução de sua ofe1ta. Sua oferta foi alterada para o preço de R$ 3.613,00 e, em 

seguida, para o preço final de compra de R$ 3.615,00, valor R$ 3,50 superior à oferta que 

deixou de ser atendida. A linha do tempo a seguir demonstra o momento em que a oferta 
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do cliente  foi alterada (doc. I, p. 54, Figura 12 - Linha do tempo da oferta do 

cliente conta n° ): 

l s..:gundo 

09h03min06s210ms 

Cliente conta n•  insere 

o rena de compra de 3 quantidades li 

R$3.611.50 

09h03min07s239ms 

Atuação da Carteira Própria 

com cliente XP 

5 segundos 

09h03mint2s018ms 

Cliente conta n•  

alterou oferta para R$ 3.613,00 

com cliente XP 

2 segundos 

09h03min 1-ls203ms 

Cliente conta n•  alterou 

prl!ço parn R$ 3.615,00, agride 

of~:r~a e executa negócio 

112. Nos dois exemplos concretos citados acima, os Clientes XP que estavam com 

ofertas registradas no livro da BM&FBOVESP A foram preteridos. A XP desviou o fluxo 

de ordens de clientes agressores, interpôs a Carteira Própria e fechou negócios diretos 

intencionais. Os negócios diretos intencionais descritos acima foram registrados ao mesmo 

preço das melhores ofertas disponíveis no livro da BM&FBOVESPA naquele 

milissegundo. A comparação entre o preço do negócio direto intencional e o preço das 

melhores ofertas disponíveis no livro da BM&FBOVESPA foi realizada tomando-se em 

consideração o rnilissegundo do registro do negócio direto intencional. Ao assim atuar, a 

XP impediu que os clientes que estavam com ofertas registradas no livro na mesma ponta 

de atuação da Carteira Própria, no mesmo preço e no mesmo milissegundo de registro do 

negócio direto intencional fossem atendidos, decorrendo daí a preterição e a atuação em 

conflito de interesses. 

113. No período de 2.1.2015 a 31.8.2016, foram identificadas 16.484 ofertas na 

Situação 2B, envolvendo 3.612 contas de Cliente XP, sendo 3.432 contas no Segmento 

BM&F e 180 contas no Segmento Bovespa (doc. 1, p. 55). Todos esses negócios estão 

descritos no Anexo ll-B do Parecer SAM, em formato idêntico à tabela abaixo (doc. 1, p. 
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56, Figura 13 - Livro de ofertas de WDOU 15 no pregão de 26.08.2015, às 

09h03min07s239ms, momento do negócio direto intencional entre Cliente XP e Carteira 

Própria, extraído do Anexo II-B). O negócio direto intencional está marcado na cor cinza, 

os preços sem destaque se referem ao melhor preço de compra e melhor preço de venda 

antes da atuação da Carteira Própria. 

2.6.3. 

9:03 06..210 

9:03;07.139 3 

WI>Ot;IS-16 08.1015 · C'ompn · Siluoçio1Sl.S!! 

OCc-rrat dt Coepn 

P~o 
Bor~ 

-alttntio 

3.61150 .-\l!<toç3o 9 03·~0lS 3.613,00 9:03:07139 

3.611,50 

P~o 

3  3 611.50 

Situação 2C: Ofertas de Clientes XP registradas no livro da BM&FBOVESPA 

no melhor nível de preço, que seriam agredidas pela Ordem Desviada e foram executadas 

após o registro do negócio direto intencional 

114. Na Situação 2C, serão analisadas as ofertas registradas no livro, no melhor 

nível de preço, que seriam atendidas pelas Ordens Desviadas e foram executadas após o 

horário em que poderiam ter sido executadas caso não houvesse a atuação da Carteira 

Própria (doc. 1, p. 56). 

1 15. Para análise dessa ocorrência foram adotadas as seguintes métricas: 

LMF/ SJUR 

l) Identificação, no milissegundo do registro do negócio direto 

intencional, de todas as ofertas que serian1 agredidas pela 

Ordem Desviada. 

2) As ofertas que foram atendidas, após o registro do negócio 

direto intencional, a preço igual ou melhor ao preço do negócio 

direto intencional, estão classificadas na Situação 2C. Para o 
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cliente comprador, o preço do negócio após o registro do 

negócio direto intencional deve ser menor ou igual ao preço do 

negócio realizado pela Carteira Própria. Para o cliente 

vendedor, o preço do negócio após o registro do negócio direto 

intencional deve ser maior ou igual ao preço do negócio 

realizado pela Carteira Própria. 

116. No pregão de 9.9.2015, às 15h42m48s795ms, a XP registrou negócio direto 

intencional, ao preço de R$ 3.828,00, entre Cliente XP cuja ordem foi desviada e a Carteira 

Própria. No milissegundo do registro do negócio direto intencional referido acima havia 

um Cliente XP (conta n°  com oferta de compra de 5 contratos de DOLV15, ao 

preço de R$ 3.828,00, que seria agredida caso não houvesse o desvio da ordem pela XP 

(doc. 1, p. 58, Tabela 22 - Livro de ofertas de DOLV15 no pregão de 09.09.2015, às 

l5h42min48s795ms, momento do negócio direto intencional entre Cliente XP e Carteira 

Própria). 

Ofcrl'llS de Compra Ofcrtns de Venda 

Hora Cliente Corretora Qtd Preço Preço Qed Cor retora Cliente Hora 

15:42:-17 91$1  3 s 3.828,00 3.828,00 5 3 ClieuteXP 15:42~48.795 

15:42:47.983  5 3.828,00 3.828,50 5  15:06:54.00 I 

15:42:48.795 Car teira Própria 3 5 3.S28.00 3.828,50 20  15:42:47.962 

Fonte: BM&FBOYESPA 

117. A XP desviou a ordem de venda de 5 contratos de DOLV15, que atenderia à 

oferta do Cliente XP que estava no livro da BM&FBOVESPA ao preço de R$ 3.828,00 

(conta n° . Dessa forma, a atuação da XP impediu que a oferta desse Cliente XP, 

registrada no livro na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, no mesmo preço e no 

mesmo milissegundo de registro do negócio direto intencional, fosse agredida pela Ordem 

Desviada, o que configura preterição, além da atuação em situação de conflito de 

interesses. 
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118. A linha do tempo abaixo demonstra que a atuação da Carteira Própria impediu 

que o Cliente XP (conta n° ) fosse atendido imediatamente (doc. 1, p. 58, Figura 14 

- Linha do tempo da oferta do cliente conta n°  

I Sh42min47s981 ms 
Inserção da oferta de compra 

cliente conta n•  

I segundo 

15h42min48s79Sms 

Atuação da Carteira Própria 

com cliente XP 

I O minutos 

12h52min28s224ms 

Client.: conta n•  

executa sua oferta 

integralmente 

119. No segmento Bovespa, situação idêntica ocorreu no pregão de 12.4.2016. 

120. No pregão de 14.4.2016, às 15h4lm35s126ms, a XP registrou negócio direto 

intencional, ao preço de R$ 0,07, entre Cliente XP cuja ordem foi desviada e a Carteira 

Própria. No milissegundo do registro do negócio direto intencional referido acima havia 

um Cliente XP (conta n°  com oferta de venda de 47.900 opções de PETRDll 

registrada no livro da BM&FBOVESPA, ao preço de R$ 0,07, que seria agredida caso não 

houvesse o desvio da ordem pela XP (doc. l , p. 59, Tabela 23 - Livro de ofertas de 

PETRDl 1 no pregão de 12.04.2016, às 15h41min35s126ms, momento do negócio direto 

intencional entre Cliente XP e Carteira Própria). 

Ofertas de Compra 

11om Cliente CorrNora Qtd 

15:41:35.126 Cliente XP 3 15.000 

15:40:05.353 3 60.200 

15:40:05.488 3 15.000 

15:40:07.326 5.000 

15:40:14.055  3300 

15:40: 15. 139 3 10.000 

15:41:27.504  30.000 

15:36:08.235 3 416.500 

l~onte: BM&FBOVESPA 
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Ofertas de Venda 

Preço Preço Qtd Corretora Cliente 

O .o? (),07 47'100 3  

0,06 O,Q7 20.000 

0,06 0,07 20.000  

0,06 0.07 10.000  

0,06 0,07 30.000 3 

0,06 0,07 20.000  

0,06 0,07 5.000  

0,05 0.07 15.000 3 Cnrtcira Próprin 
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Oferta inserida dia 0&.04.2016 
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14:44:21.497 

15:39:51 .157 

15:40:40.406 

15:41 :33.446 

15:41:35.126 
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121. A XP desviou a ordem de compra de 15.000 opções de PETRDll, que 

atenderia parcialmente à oferta do Cliente XP que estava no livro da BM&FBOVESPA ao 

preço de R$ 0,07 (conta n° . Dessa forma, a atuação da XP impediu que esse Cliente 

XP, que estava com oferta registrada no livro na mesma ponta de atuação da Catteira 

Própria, no mesmo preço e no mesmo mi lissegundo de registro do negócio direto 

intencional, fosse agredido pela Ordem Desviada, o que configura preterição, além da 

atuação em situação de conflito de interesses. 

122. A oferta do Cliente Preterido foi executada após 39 minutos da atuação da 

Carteira Própria, conforme demonstrado na linha do tempo abaixo (doc. 1, p. 59, Figura 15 

- Linha do tempo da oferta do cliente conta n° ): 

06.04.2016 

Inserção da oferta de vendo do 

cliente coma n"  

R$0,07. 

6 dias 

12.04.2016 às 15h41 min3Ssl26ms 

Atuação da Carteira Própria 

com c liente XP a R$ 0.07. 

39 minutos 

16h20min54s222ms 

Cliente conta n•  

executa 15.000 quantidades 

a R$0.07. 

123 . Nos dois exemplos contratos citados acima, os Clientes XP que estavam com 

ofertas registradas no livro da BM&FBOVESPA, na mesma ponta de atuação da Carteira 

Própria, foram preteridos. A XP desviou o fluxo de ordens que resultaria em ofertas 

agresssoras, interpôs a Carteira Própria e fechou negócios diretos intencionais contra essas 

Ordens Desviadas. Os negócios diretos intencionais descritos acima foram registrados ao 

mesmo preço das melhores ofertas disponíveis no livro da BM&FBOVESPA naquele 

instante. A comparação entre o preço do negócio direto intencional e o preço das melhores 

ofertas disponíveis no livro da BM&FBOVESPA foi realizada tomando-se em 

consideração o milissegundo do registro do negócio direto intencional. Ao assim atuar, a 
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XP impediu que os Clientes XP que estavam com ofertas registradas na mesma ponta de 

atuação da Carteira Própria, ao mesmo preço e no milissegundo do registro do negócio 

direto intencional, fossem atendidos, decorrendo daí a preterição e a atuação em conflito de 

interesses. 

124. No período de 2.1.2015 a 31.8.2016, foram identificados 896.998 ofe1tas na 

Situação 2C, envolvendo 16.897 contas, sendo 15.489 contas no Segmento BM&F e 1.408 

contas no Segmento Bovespa (doc. 1, p. 60). Todos esses negócios estão descritos no 

Anexo li-C do Parecer SAM, em formato idêntico à tabela abaixo (doc. 1, p. 62, Figura 16 

- Livro de ofertas de PETRD11 no pregão de 12.04.2016, às 15h41min35sl26ms, 

momento do negócio direto intencional entre Cliente XP e Carteira Própria, extraído do 

Anexo II-C). O negócio direto intencional está marcado na cor cinza, os preços sem 

destaque se referem ao melhor preço de compra e melhor preço de venda antes da atuação 

da Carteira Própria. 

Prf'(o 

 tS 000 0,07 
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PETRDII · l!JO.f'!016 · l'tod> -Siru>fololll..JSO 

Of"n,1: d .. \ "f'ftcb 

Or--drlDd.f' BoD rC";l-:rro P••·rirlp:.ntt C11tnlt Qar~nriàdt Pnro priorid;)dt' 

0;00•00 000  .J'.900 0.07 

IS:JI·JS.ll6  ISOOO 007 
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2.7. Ocorrência de mais de uma Situação 

125. Do total de 966.112 situações de preterição, 0,64% se enquadram em duas ou 

mais situações (2A, 2B, 2C) (doc. 1, p. 66). A seguir passa-se à descrição de um exemplo 

concreto em que a oferta preterida se enquadrou em mais de uma situação. 

126. No pregão de 27.6.2016, às 12h47minlls015ms, o livro de negócios do ativo 

WDON 16 registrava como a melhor oferta de venda o valor de R$ 3.402,50 (doc. 1, p. 60). 

Nesse horário havia 1 cliente da XP (conta n°  com oferta ao melhor nível de 

preço, na segunda posição de prioridade no livro de vendas (destaque em laranja). 

127. Às 12b47mlls01 5ms, a XP executou negócio direito intencional, em que 

vendeu 7 contratos a um Cliente XP cuja Ordem Desviada agrediria o cliente da conta n° 

 conforme tabela abaixo (doc. 1, p. 60, Tabela 24 - Livro de ofertas de WDON16 

no pregão de 27.06.2016, às 12h47min11s015ms, momento do negócio direto intencional 

entre Cliente XP e Carteira Própria): 

Ofertas de Compra Ofertas de Vcndn 

Bora Cliente 

12:47:11.015 ClienteXP 

12:47:02.354 

12:47:02.354 

12:47:02.355 

12:4 7:02.355 

12:47:02.355 

12:47:02.359 

12:47:08.256 

12:47:09.438 

12:47:02.352 

12:47:02.352 

Fonte: BM&FBOVESPA 

LMFI SJUR 

Corretont Qtd Preço l'reço Qtd Corretora 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

7 3.402,SO 3.402,50  

10 3.402,00 3 402,50 s 3 

4 3.402,00 3..102.50 2  

3.402,00 3.402.50 2  

3.402,00 3.402.50 3  

3.402 ,00 3.402,50  

3 3 .402,00 3.402.50 2 3 

3 .402.00 3.402,50 3 

3.402.00 3.402.50 5  

lO 3.40 1,50 3.402.50 3  

3.40 1,50 3.402,50 7 3 

BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS 
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Cliente 

 

Carteira Própria 

Hora 

12:~6:49.9 13 

12:4{;· .50.~2 

12:47:03.989 

12:47:05.1 24 

12:47:05.133 

12:47:05.14 1 

12:47:07.875 

12:47:08.1 00 

12:47:08.112 

12:47:08. 12 1 

12:47:11.015 
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128. Após o registro do negócio direto intencional, a BSM identificou que, dos 5 

contratos que compunham a oferta de venda do cliente de conta n°  e 

permaneceram no livro, 1 contrato foi executado depois, pelo mesmo preço do negócio 

direto intencional, 3 contratos foram executados a preço pior do que o preço do negócio 

direto intencional e l contrato não foi executado. Esse resultado enquadra o cliente  

nas Situações 2C, 2B e 2A, respectivamente, após a ocorrência da preterição (doc. 1, p. 

60). 

2.8. Resultado da avaliação dos interesses envolvidos na atuação de facilitation 

daXP 

2.8.1. Resultado da Situação 1: Avaliação do atendimento dos interesses dos clientes 

cujas ordens foram desviadas 

129. A tabela a seguir discrimina os percentuais de ofertas beneficiadas e de ofertas 

para as quais a atuação da XP, por meio da Carteira Própria, foi indiferente (doc. 1, p. 63, 

Tabela 25 - Classificação das ordens desviadas (por número de situação) no período de 

02.0 1.2015 a 31.08.20 16): 

Segmento 
Beneficiado Indiferente 

Total 
Situação IA Situação lB Situação lC 

BM&F 696.881 165.776 3.529.397 4.392.054 
Bovespa 14.046 186 70.715 84.947 

Total 710.927 165.962 3.600.112 4.477.001 
0/o 15,88% 3,70% 80,42% 100,0% 

. 
Fonte: BM&I· BOVESPA 

130. De acordo com os dados trazidos acima, a atuação de jàci/itation por meio da 

Carteira Própria beneficiou 19,6% das Ordens Desviadas e foi indiferente para 80,42% das 

LMFI SJUR 
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Ordens Desviadas. Esse beneficio decorreu da melhora do preço (Situação IA) ou da 

execução da Ordem Desviada quando a quantidade ofertada não seria integralmente 

atendida ao preço da melhor oferta disponível no livro da BM&FBOVESP A (Situação 

1 B). No período de 2.1.2015 a 31.8.20 16, a XP beneficiou ofertas de 21.225 contas de 

clientes XP, sendo I 9.694 no Segmento BM&F e 1.531 no Segmento Bovespa (doc. 1, p. 

65). 

131. Para os casos em que a XP beneficiou as Ordens Desviadas por executar os 

negócios diretos intencionais a preços melhores do que o melhor preço disponivel no livro 

de ofertas da BM&FBOVESPA (Situação I A) não houve preterição. Isso porque, as 

ofertas de Cbentes XP que estavam registradas no livro da BM&FBOVESP A não seriam 

atendidas pelo preço das Ordens Desviadas. As ofertas dos Clientes XP registradas no livro 

da BM&FBOVESPA e a oferta Carteira Própria não eram substitutas entre si . 

132. A tabela a seguir detalha o resultado da atuação da XP para os clientes que 

tiveram suas Ordens Desviadas (Situação 1) mensalmente e por segmento (doc. 1, p. 64, 

Tabela 26 - Detalhamento dos negócios de Cliente XP na contraparte da Carteira Própria 

(por número de situações) no período de 02.01.2015 a31.08.2016). 

LMFISJUR 
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Pcrfodo 

Ben 

jan/15 

fcv/1 5 

mar/15 

abr/15 

mai/ 15 

jun/ 15 

jul/ 15 38 

ago/15 90 

sel/15 109 

oul/1 5 

nov/ 15 

dez/15 

jon/16 

fev/16 

mar/16 

abr/16 

mai/16 

jun/16 

jul/16 

ago/16 

Total 237 

*Ben = Beneficio: lnd = Indiferente. 
Fonte: BM&FBOVESPA 

~ 
LMF/ SJUR 

OOL 

lnd 

162 

2.400 

1.492 

4.05~ 

Bl\l&F 

WDO 

Benffotal Bcn l nd Ben/I'olal 

19,0% 10.078 65.827 13,3% 

3,6% 26.939 137.986 16,3% 

6,8% 53.387 150.743 26,2% 

5,5% 

72.687 187.927 27,9% 

50.259 133.456 27,4% 

52.092 I 59.467 24.7% 

27.703 90.591 23,4% 

42.136 242.875 14,8% 

45.538 223.380 16,9% 

47.046 292.357 13,9% 

41.589 289.173 12,6% 

41 .855 314.560 11,7% 

23.244 276.482 7,8% 

20.800 296.805 6,5% 

555.353 2.861.629 16,3% 

BM&FBOVESPA SUPERVISAO DE MERCADOS 

Rua XV de Novembro. 275. a• andar 

01013·001 - Sao Paulo. SP 

Tel {11) 2565-.4000 - Fax: (11) 2565·7074 

wrN 
Bcn lrul 

10.094 21.331 

58.790 113.972 

69.015 90.767 

57.083 65.095 

51.369 178.754 

60.716 193.795 

307.067 663.714 

Bovespa 
Total 

Ações e Opções 

Benffolal Ben l ncJ Bcncf!fOIRI Bcn Jnd Bcnfl'olal 

793 796 22,3% 793 796 49,9% 

541 549 23,9% 541 549 49,6% 

1277 1.286 49,9% 1.277 1.286 49,8% 

2.676 2.776 49,6% 2.676 2.776 49,1% 

3.219 3.537 49,8% 3.219 3.537 47,6% 

4.037 4.623 49,1% 4.037 4.623 46,6% 

588 3.678 47,6% 10.704 69.667 13,3% 

141 7.520 46,6% 27.170 147.906 15,5% 

262 7.356 13,8% 53.758 159.591 25,2% 

54 7.235 1,8% 72.741 195.162 27.2% 

35 4.080 3,4% 50.294 137.536 26,8% 

45 3.195 0.7% 52.137 162.662 24,3% 

32,1% 39 4.166 0,9% 37.836 116.088 24,6% 

34,0% 102 7.581 1,4% 101.028 364.428 21.7% 

43,3% 404 8.681 0,9% I 14.957 322.828 26,3% 

47,0% 19 3.656 1.3% 104. 148 36J.l 08 22,4% 

41.589 289.173 12,6% 

41.855 314.560 11 ,7% 

22,3% 74.613 455.236 14. 1% 

23,9% 81.516 490.600 14,2% 

31,6% 14.232 70.715 16,8% 876.889 3.600.1l2 19,6% 
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133. Do total de 165.962 negócios em que a Carteira Própria conferiu beneficio por 

liquidez (Situações lB), verifica-se que houve preterição em 38.609 dos casos, que 

representa 23,26% desse total. Esse percentual ocon·eu nas hipóteses em que havia ofertas 

de Clientes XP registradas no livro da BM&FBOVESPA que seriam atendidas pelas 

Ordens Desviadas (doc. 1, p. 63). 

134. Além disso, do total de 3.600.112 negócios em que a atuação da Carteira 

Própria foi indiferente para os clientes cujas ordens foram desviadas (Situação 1 C), houve 

preterição em 714.538 casos, o que representa 19,85%. Esse percentual também ocorreu 

nas hipóteses em que havia ofertas de Clientes da XP no livro da BM&FBOVESPA que 

seriam atendidas pelas Ordens Desviadas (doc. 1, p. 63). 

135. No período de 2.1.2015 a 31.8.2016, 876.889 ordens de Clientes XP foram 

beneficiadas segundo os parâmetros de análise das Situações lA e IB. O benefício 

conferido a esses clientes foi de R$ 6.717.340,20 em relação ao que seria obtido por esses 

clientes caso suas ordens não fossem desviadas, conforme exposto a seguir (doc. 1, p. 65, 

Tabela 27 - Proveito financeiro dos clientes beneficiados no período de 02.01.2015 a 

31 .08.20 16): 
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BM&F Bovespa 
Período Total Geral 

DOL WDO WIN Ações e Opções 

Jan/ 15 795,00 795,00 

Fev/15 541 ,00 541,00 

Mar/ 15 3.285,00 3.285,00 

Abr/ 15 3.058, 10 3.058,10 

Mai/ 15 3.594,00 3.594,00 

Jun/15 5.775,10 5.775,10 

Ju1/ 15 5.500,00 90.610,00 1.280,00 97.390,00 

Agoll5 6.875,00 249.150,00 3.814,00 259.839,00 

Set/15 7.750,00 520.650,00 20.792,00 549.192,00 

Out/15 688.690,00 4.089,00 692.779,00 

Nov/15 496.890,00 5.217,00 502.107,00 

Dez/15 501.045,00 6.746,00 507.791,00 

Jan/ 16 270.890,00 31.987,00 1.778,00 304.655,00 

Fev/ 16 417.075,00 190.938,00 5.867,00 613.880,00 

Mar/ 16 458.790,00 202.823,00 40.500,00 702.1 13,00 

Abr/ 16 471.450,00 167.360,00 501 ,00 639.311,00 

Mai/ 16 448.815,00 448.815,00 

Jun/ 16 481.585,00 481.585,00 

Jul/ 16 282.490,00 154.698,00 437.188,00 

Ago/16 255.490,00 208.157,00 463.647,00 

Total Geral 20.125,00 5.633.620,00 955.963,00 107.632,20 6. 717.340,20 
Fonte: BM&FBOYESPA 

136. No período avaliado, 2.1.2015 a 31.8.2016, não identificamos piora na 

execução das ordens dos clientes cujas ordens foram desviadas na contraparte da Carteira 

Própria, em relação ao que estava disponível no livro de ofertas da BM&FBOVESPA no 

mesmo milissegundo. 
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13 7. Em conclusão, a atuação da XP por meio do procedimento de .fàcilitation 

concedeu benefício a 19,6% das Ordens Desviadas, em um total de R$ 6.717.340,20, e foi 

indiferente a 80,42% das Ordens Desviadas (doc. 1, p. 63). 

138. Portanto, a XP alcançou parcialmente o objetivo do Mecanismo de melhorar a 

execução das Ordens Desviadas em relação ao que seria obtido no livro de ofertas da 

BM&FBOVESPA. 

139. Por outro lado, o desvio das ofertas para executar negócios na contraparte da 

XP causou preterição aos demais Clientes XP que estavam com ofertas registradas no livro 

da BM&FBOVESP A e que seriam atendidos pela Ordem Desviada. O beneficio gerado a 

165.962 ordens (Situação IB) causou preterição em 38.609 a ofertas de Clientes XP que 

estavam registradas na mesma ponta de atuação da Carteira Própria (doc. 1, p. 63). 

140. Além disso, para os 3.600.112 negócios em que a atuação da Carteira Própria 

foi indiferente para os clientes cujas ordens foram desviadas, Situação 1 C (80,42% da 

atuação da Carteira Própria), houve preterição de 714.538 ofertas de Clientes XP que 

estavam registradas na mesma ponta de atuação da Carteira Própria. 

2.8.2. Resultado da Situação 2: Avaliação do atendimento dos interesses dos Clientes 

XP que estavam com ofertas registradas no livro da BM&FBOVESP A 

141. Como dito acima, o interesse dos Clientes XP que estavam com ofertas 

registradas no livro da BM&FBOVESPA era executar sua oferta conforme as condições de 

mercado disponíveis e não sofrer preterição ou exploração de conflito de interesse pelo 

intermediário. Assim, esta seção analisará o resultado da Situação em que os clientes que 

estavam com ofertas registradas no livro, na mesma ponta de atuação da Carteira Própria e 

ao mesmo preço deixaram de ser atendidos. 
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142. Os 4.477.001 negócios executados pela Carteira Própria da XP causaram 

preterição a 966.112 ofertas de Clientes XP que estavam registradas no livro da 

BM&FBOVESP A, na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, ao mesmo preço e no 

milissegundo do registro do negócio direto intencional, conforme detalhado na tabela a 

seguir (doc. l, p. 66, Tabela 28 - Total geral da preterição após a atuação da Cruteira 

Própria (por número de situação) no período de 02.0 1.2015 a 31.08.2016): 

T otal de Total de 
BM&F Bovespa %Total 

Situaçllo Situações Situações 
(i) (ii) Acumulado 

(i+ii) (%) 

Se enquadraram apenas em uma das sttuações 

Situação 2A- Cancelou 45.294 1.163 46.457 4,81% 4,81% 

Situação 2B- Executou a preço pior 16.164 320 16.484 1,71% 6,52% 

Situação 2C- Executou depois 884.733 12.265 896.998 92,84% 99,36% 

Se enquadraram em duas ou mais situações 

Mais de uma situação 5.803 370 6.173 0,64% 100,00% 

T01al Geral 951.994 14.118 966. 112 
100% 100% 

% 99,6% 0.4% 100% 

Fonte: BM&FBOVESPA 

143. A tabela a seguir detalha as situações de preterição quando houve 

enquadramento em duas ou mais das hipóteses da Situações 2 (doc. 1, p. 67, Tabela 29 -

Situação das ofe1tas dos clientes preteridos após a atuação da Carteira Própria - por 

número de situação - que se enquadraram em duas ou mais situações no período de 

02.01.2015 a31.08.2016): 

LMF/ SJUR 
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Total de 
Segmento BM&F Bovcspa 

Situações 

Situação 2A e 2C 4.492 298 4.790 

Situação 2B e 2C 1.232 50 1.282 

Situação 2A e 2B 58 20 78 

Situação 2A, 2B e 2C 21 2 ,~ _, 

Total 5.803 370 6.173 

0/o 94,0% 6,0% 100% 

Fonte: BM&FBOVESPA 

144. Houve preterição em todos os 411 pregões em que a XP atuou por meio da 

Cruteira Própria. A preterição envolveu contas de 17.196 clientes, sendo 15.671 contas no 

Segmento BM&F e 1.525 contas no Segmento BOVESPA (doc. 1, p. 67). 

145. Nos casos em que os Clientes Preteridos executaram suas ofertas nos dois 

Segmentos (BM&F e Bovespa) a preço pior do que o preço do negócio direto intencional, 

Situação 2B, o prejuízo para os clientes somou R$ 444.845,60 (doc. 1, p. 67)? 

146. Ademais, houve 46.457 casos em que a oferta dos Clientes Preteridos foram 

canceladas após a atuação da Carteira Própria da XP e 896.998 casos em que a oferta dos 

Clientes Preteridos foi executada depois da atuação da Carteira Própria da XP (doc. 1, p. 

66). 

147. Dessa forma, a atuação da XP causou preterição em 411 pregões e também 

causou prejuízo de R$ 444.845,60 (doc. 1, p. 67). 

3 A lista das contas que sofreram tal prejuízo consta no Anexo TV ao Parecer SAM 144/2014. 
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2.8.3. Resultado da avaliação do atendimento dos interesses da XP 

148. A atuação da XP, na forma como descrita neste Termo de Acusação, gerou 

resultado financeiro de R$ 17.111.097,98 à Carteira Própria, sendo que R$ 4.413.601,49 

estão relacionados à preterição e à exploração do conflito de interesses. 

149. Por outro lado, a atuação de facilitation da XP alcançou parcialmente seus 

objetivos. Houve beneficio em 19,6% das vezes e foi indiferente em 80,42% das vezes. 

Isto é, as Ordens Desviadas teriam sido executadas a preço e quantidade desejada, não 

havendo necessidade de seu desvio para realizar negócio direto intencional com a Carteira 

Própria na contraparte. 

150. A tabela a seguir relaciona o resultado financeiro obtido pela Carteira Própria 

coro os grupos de Clientes Preteridos (doc. 1, p. 68, Tabela 30- Distribuição do resultado 

financeiro da Carteira Própria no período de 02.01.2015 a 31.08.2016). 

Lucro bruto (R$) 

Situação do cliente da Corretora BM&F Bovespa 

(A) (B) 

Com preter •ção 

Situação 2A ·Cancelou 1.109.605,31 23.799,00 

Si tuação 28 - Executou a preço pior 470.652,11 6.356,05 

Situação 2C- Executou depois 2 .661 .325,59 141.863,43 

Ganho tolnl com preterição (Sítuaç:io 2A + 2B + 2C) 

Sem preterição 

Ganho total sem preterição 

Ganho Total com Mecanismo 

' l·onte: BM&FBOVESPA 

LMF/ SJUR 

11.584.753,49 1.112.743,03 

15.826.336,47 1.284.761,51 
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Total Total 

(A+B) % 

1.133.404.31 26% 

477.008,16 11% 

2.803.189,02 64% 

4.413.601.49 100% 

12.697.496,52 100% 

17.111.097,98 100% 
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2.8.4. Conclusão da análise dos interesses envolvidos na atuacão do Mecanismo 

151. No período de 2.1.2015 a 31.8.2016, a XP atuou, para fins de realização do 

procedimento defacilitation, em 411 pregões. Do total de 4.477.001 oconências em que a 

Carteira Própria atuou como contraparte das Ordens Desviadas, em negócio direto 

intencional, houve benefício aos clientes cujas ordens foram desviadas em 876.889 vezes, 

o que representa 19,6% (Situações lA e 1B). O valor do benefício conferido pela XP aos 

clientes cujas ordens foram desviadas foi de R$ 6.717.340,20 (doc. 1, p. 65). 

152. Do total de Situações lB, que corresponde a 165.962 oconências, houve 

preterição e materialização do conflito de interesses em relação aos clientes que estavam 

com ofertas registradas no livro da BM&FBOVESP A, na mesma ponta de atuação da 

Carteira Própria, no mesmo preço e no milissegundo do registro do negócio direto 

intencional em 38.609 vezes, que representa 23,26% da atuação da XP na Situação 1B 

(doc. I, p. 63). 

153. Do total de 4.477.001 das ocorrências em que a Carteira Própria atuou como 

contrapatte das Ordens Desviadas, em negócio direto intencional, a atuação da XP foi 

indiferente para as Ordens Agressoras em 3.600.112 vezes, o que significa dizer que a 

atuação da Carteira Própria na contraparte dos clientes cujas ordens foram desviadas não 

trouxe qualquer beneficio em 80,42% das vezes em que atuou. Nesses casos, não havia 

motivação para desvio das ordens, conforme objetivo do Mecanismo. 

154. Do total de 3.600.112 vezes em que a atuação da XP foi indiferente para os 

clientes cujas ordens foram desviadas, houve preterição em 714.358 vezes, que representa 

19,85% (doc. 1, p. 63). 

155. Em relação às ofertas que estavam registradas no livro da BM&FBOVESPA, a 

atuação da XP, por meio da Carteira Própria, impediu que 966.112 ofertas de Clientes XP 
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que estavam registradas no livro da BM&FBOVESP A, no melhor nível de preço e no 

milissegundo do registro do negócio direto intencional, fossem atendidas. 

156. Além de serem preteridas, 46.457 ofertas foram canceladas após a atuação da 

XP, 16.484 foram executadas a pior preço, o que gerou um prejuízo de R$ 444.845,60 a 

esses clientes, e 896.998 foram executadas depois do horário de registro do negócio direto 

intencionaL 

157. A atuação da Carteira Própria, na forma descrita acima, gerou ganho financeiro 

de R$ 17.111.097,98 à Carteira Própria, dos quais R$ 4.413.601 ,49 estão associados à 

preterição (doc. 1, p. 68). 

158. A soma do beneficio financeiro obtido pela Carteira Própria da XP com o 

benefício financeiro concedido aos clientes cujas ordens foram desviadas representa o 

resultado financeiro contido no fluxo de Ordens Desviadas. Assim, o resultado da Carteira 

Própria é inversamente proporcional ao beneficio conferido aos clientes com ordens 

desviadas. Se a XP melhorar as condições de execução das Ordens Desviadas, o resultado 

fmanceiro da Carteira Própria será inferior e se a XP reduzir o percentual de melhoria das 

condições de execução das Ordens Desviadas, o resultado financeiro da Carteira Própria 

tende a crescer. 

3. DA PRETERIÇÃO E DA ATUAÇÃO EM CONFLITO DE INTERESSES 

159. O inciso I da TCVM 8/79 veda ao intermediário o uso de práticas não 

equitativas no mercado de valores mobiliários. Esse ilícito é conceituado pelo inciso II, 

alínea "d", da mesma norma, como: 

LMFISJUR 

"d) ( ... ) aquela que resulte, direta ou indiretamente, efetiva ou 
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negociações com valores mobiliários, que a coloque em uma 

indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em face dos 

demais participantes da operação." (grifou-se) 

160. A XP atua como intermediária: a) dos Clientes XP que enviaram ordens que 

agrediriam o livro da BM&FBOVESPA e foram desviadas; b) dos Clientes XP cujas 

ofertas registradas no livro da BM&FBOVESP A poderiam ser atendidas pelas Ordens 

Desviadas e c) da Carteira Própria. 

161. Ao executar negócios diretos intencionais entre as Ordens Desviadas e a 

Carteira Própria, a XP impediu que as ofertas de seus clientes que estivessem registradas 

no livro da BM&FBOVESP A, na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, ao mesmo 

preço e no milissegundo do registro do negócio direto intencional fossem atendidas. 

162. Essa prática colocou os Clientes XP com ofertas registradas no livro da 

BM&FBOVESP A, na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, no mesmo preço e no 

milissegundo do registro do negócio direto intencional, em indevida posição de 

desigualdade face à Carteira Própria da XP. 

163. A XP tinha a sua disposição a informação de que as Ordens Desviadas 

poderiam executar as ofertas dos Clientes XP registradas no livro da BM&FBOVESP A, 

mas desviou essas ordens, as quais satisfaziam os parâmetros de execução de sua Carteira 

Própria (doc. 5, p. 2). 

164. A atuação da XP, por meio do facilitation, com o propósito de melhorar as 

condições de execução das Ordens Desviadas gerou vantagem desigual para a Carteira 

Própria em relação aos Clientes XP que tinham ofertas registradas no livro, qual seja, a 

vantagem de executar as Ordens Desviadas que se enquadravam nos parâmetros de 

execução da Carteira Própria. 
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165. A XP, ao desviar as ordens que resultariam em ofertas agressoras ao livro da 

BM&FBOEVSP A e executá-las contra a Cruteira Própria, sem observar os Clientes XP 

que estavam com ofertas registradas no livro da BM&FBOVESP A na mesma ponta de 

atuação da Carteira Própria, ao mesmo preço e no milissegundo do registro dos negócios 

düetos intencionais, assumiu o risco de preterir tais clientes. A preterição ocorreu de 

forma recorrente em 966.112 situações, em 411 pregões. 

166. A atuação da XP também configura atuação em conflito de interesses, 

conforme exposto a seguir. 

167. O artigo 30, parágrafo único, da JCVM 505/ 11, veda ao intermediário 

privilegiar seus próprios interesses em detrimento dos interesses de clientes: 

"Art. 30. O intermediário deve exercer suas atividades com boa-fé, 

diligência e lealdade em relação a seus clientes. 

Parágrafo único. É vedado ao intermediál"io privilegiar seus 

próprios interesses ou de pessoas a ele vinculadas em 

detrimento dos interesses de clientes." (grifou-se) 

168. Conforme referida norma, a XP não poderia privilegiar seus próprios 

interesses, como palte compradora ou vendedora nas operações, em detrimento dos 

interesses de clientes que tinham ofertas registradas no livro, que poderiam ser executadas 

pelas Ordens Desviadas. 

169. O conflito de interesses se materializou em 966.112 situações, nas quais, no 

milissegtmdo do registro do negócio direto intencional, havia ao menos um Cliente XP 

com ofetta registrada no livro da BM&FBOVESP A, na mesma ponta de atuação da 

Carteira Própria e ao mesmo preço, que seria atendido pelas Ordens Desviadas, caso não 

fossem desviadas pelo Mecanismo. 
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170. As provas de que a XP preteriu seus clientes e de que atuou em conflito de 

interesses estão nos anexos li-A, II-B e II-C ao Parecer SAM, que integram o presente 

Termo de Acusação, descritos em detalhe na seção 2.6 deste Termo de Acusação. Para 

cada um dos negócios diretos intencionais referidos nesses anexos, há a demonstração de 

que, no milissegundo de seu registro, havia ao menos uma oferta de Cliente XP no livro da 

BM&FBOVESP A, na mesma ponta de atuação da Carteira Própria e ao mesmo preço do 

negócio direto intencional, que deixou de ser atendida. 

171. No quadro normativo atual, existe a possibilidade de atuação do Mecanismo 

sem que se incorra em preterição e em conflito de interesses. Para isso, a XP deveria: 1) 

executar negócios dos clientes, cujas ordens foram desviadas, na contraparte da Carteira 

Própria a preço melhor do que o melhor preço disponivel no livro, em determinado 

milissegundo; 2) na impossibilidade de melhorar o preço, também executar, contra a 

Carteira Própria, a oferta de seu cliente que está com prioridade no livro de ofertas da 

BM&FBOVESPA e no mesmo preço do negócio direto intencional entre a Carteira Própria 

e a Ordem Desviada; e 3) na impossibilidade de também executar seu cliente do livro 

naquele momento, não realizar o direto intencional. 

172. A atuação do Mecanismo, na forma como descrita na Situação 1 A, não gerou 

preterição porque os negócios diretos intencionais foram executados a preços melhores do 

que as ofertas dos Clientes XP registradas no livro da BM&FBOVESPA, na mesma ponta 

de atuação da Carteira Própria, no milissegundo do registro do negócio direto intencional. 

A atuação do Mecanismo, na forma como descrita nas Situações lB e lC, também não 

gerou preterição quando não havia Clientes XP com ofertas registradas no livro da 

BM&FBOVESP A, na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, no mesmo preço e no 

milissegundo do registro do negócio direto intencional. Dessa forma, conforme quadro 

nonnativo atual e prática da XP na atuação do Mecanismo, é possível que a XP forneça o 
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serviço dejàcilitation a seus clientes, executado por meio de negócios diretos intencionais, 

sem que haja preterição e atuação em conflito de interesses. 

4. CONDUTA 

4.1. Conduta da XP 

173. A XP informou que deu início à operação de .fcJCilitation para prover liquidez 

aos clientes de forma a protegê-los de possíveis oscilações bruscas de mercado. O 

propósito do Mecanismo é a melhoria das condições de execução do fluxo de ordens que 

resultaria em ofertas agressoras ao livro da BM&FBOVESPA (doc. 5, p. 2). A XP 

informou que busca atender o fluxo de ordens de seus clientes em condições melhores do 

que aquelas disponíveis no livro de ofertas da BM&FBOVESP A. Para realizar o 

procedimento de facilitation, a XP desenvolveu e implementou o Mecanismo, que 

monitora as ordens enviadas por seus clientes e as fecha contra a Carteira Própria. 

174. O conflito de interesses é inerente à atuação por meio da carteira própria na 

contraparte de clientes. Por essa razão, os artigos 30, parágrafo único, e 31 , parágrafo 

único, inciso I, estabelecem obrigações para que o intermediário não atue em conflito de 

interesses e utilize mecanismos para prevenir a materialização desse conflito. 

175. Ademais, a atuação da XP, na forma como descrita ao longo do Tem1o de 

Acusação, cria ambiente propício para a configuração de práticas não equitativas, o que é 

vedado pela ICVM 8/79, inciso I, conceituado pelo inciso II, alínea "d''. 

176. A responsabilidade da XP pela violação das normas referidas acima será 

analisada a partir da estratégia utilizada para negociar com a Carteira Própria e as condutas 

tomadas após os alertas emitidos pela BSM de que a prática adotada impedia que os 
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Clientes XP que estavam com ofertas registradas no livro da BM&FBOVESPA fossem 

atendidos. 

177. Em relação à estratégia adotada pela XP para a realização do procedimento de 

facilitafion, a XP expôs, por meio de conespondência enviada à BSM em 13.10.2015, que 

o Mecanismo foi programado para não observar a existência de Clientes XP no livro de 

ofertas da BM&FBOVESPA (doc. 5, p. 3): 

"O sitema foi propositalmente desenvolvido para atuar ' cego' e, 

dessa forma, evitar qualquer priorização ou preterimento na sua 

atuação. 

Com esse formato, a Corretora garante a isenção na execução e 

impede a ocorrência de eventuais front runnings ou outras práticas 

abusivas." (doc. 5, p. 3). 

178. A forma de atuação descrita pela XP cria ambiente propício para a preterição e 

atuação em conflito de interesses, porque deixa de observar os interesses dos Clientes XP 

que estão com ofertas registradas no livro da BM&FBOVESPA. Ao desviar as ordens que 

agrediriam o livro da BM&FBOVESPA e fechar negócio direto intencional contra a 

Carteira Própria. Ao deixar de monitorar o impacto causado às ofertas de Clientes XP 

registradas no livro da BM&FBOVESPA quando atua por meio do Mecanismo, a XP 

assumiu, de forma consciente, o risco de impedir que os Clientes XP com ofertas 

registradas no livro da BM&FBOVESPA, na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, 

ao mesmo preço do negócio direto intencional, fossem atendidos pelas Ordens Desviadas, 

decoiTendo daí sua responsabilidade. 

179. A XP, em 13.10.2015, informou que o Mecanismo foi desenvolvido para 

respeitar o best execution das Ordens Desviadas e ainda que isso impactasse as ofertas 
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pendentes no livro da BM&FBOVESPA, o benefício concedido às Ordens Desviadas seria 

maior do que o potencial risco de não execução: 

"no desenvolvimento do procedimento de facilitation priorizou-se a 

proteção do best execution das ofertas agressoras de forma isenta e 

blindada para os clientes. Ainda que tal forma, eventualmente, 

possa vir a impactar algumas ofertas pendentes no livro, na 

visão desta Corretora, o benefício na execução da facilitation é 

substancialmente maior que o potencial risco de não execução." 

(negritou-se, doc. 5, p. 11) 

180. O reconhecimento de que Clientes XP poderiam deixar de ser atendidos em 

razão do desvio do :fluxo de ordens demonstra que a XP assumiu conscientemente o risco 

de preteri r e atuar em conflito de interesses em relação a esses clientes. A conduta da XP, 

assim, é caracterizada pela escolha de não observar os interesses de seus clientes que estão 

com ofertas registradas no livro quando desvia ordens de clientes, que resultariam em 

ofertas agressoras, para que a Carteira Própria atue na contraparte. 

181. A XP manteve a estratégia de atuação do Mecanismo ao longo do ano de 2015 

sob o entendimento de que, ao deixar de distinguir os clientes com ofertas registradas no 

livro da BM&FBOVESPA, não haveria preterição ou qualquer outra prática abusiva. 

182. Em setembro de 2015, a BSM alertou a XP de que a forma de atuação da 

Catteira Própria impedia que os Clientes XP que estavam com ofertas registradas no livro 

da BM&FBOVESP A fossem atendidos. Após essa comunicação e após reuniões ocoiTidas 

entre a BSM e a XP, seu entendimento permaneceu o mesmo: a atuação, por meio da 

Carteira Própria, sem observar a existência de Clientes XP com ofe11as registradas no livro 

da BM&FBOVESPA, na mesma ponta de atuação, ao mesmo preço e no mi lissegundo do 

registro do negócio direto intencional, não causaria preterição. 
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183. Isso foi corroborado pela correspondência enviada pela XP, datada de 

12.9.20 16, ocasião em que afirmou que entende que a estratégia de atuação do Mecanismo 

não violaria qualquer norma, nem seria irregular. 

"Conforme já exposto em algumas ocasiões, a XP Investimentos 

entende que o procedimento de facilitation por ela adotado não 

viola qualquer norma, sendo perfeitamente lícito. Não obstante, a 

Corretora compreende que esta BSM possua entendimento 

diverso." (doc. 6, p. 1). 

184. Em todas as situações em que a Carteira Própria atuou na contraparte do fluxo 

de Ordens Desviadas e que havia Clientes XP com ofertas registradas no livro da 

BM&FBOVESP ~ na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, ela preteriu tais 

clientes, além de ter atuado em conflito de interesses, decotTendo daí responsabilidade pela 

infração à ICVM 8/79, inciso I, conceituado pelo inciso fi, alínea "d", e infração ao artigo 

30, parágrafo primeiro, inciso I, da ICVM 505/11. 

185. A descrição do funcionamento do Mecanismo apresentada pela XP, demonstra 

que a Corretora atua com cegueira deliberada para os Clientes XP que estão com ofetias 

registradas no livro da BM&FBOVESPA. O resultado da atuação dessa forma é que a XP 

asswne o risco de haver Clientes XP no livro de ofettas da BM&FBOVESPA, na mesma 

ponta de atuação da Carteira Própria e ao mesmo preço, no milissegundo do registro do 

negócio direto intencional. O risco assumido pela XP se caractetiza como o dolo eventual 

para fins de responsabilidade pelo uso de práticas não equitativas e atuação em conflito de 

interesses. 

186. Em relação à conceituação do dolo eventual, veJa-se o posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC321354/SC, de 4.8.2016, de Relataria 

do Ministro Felíx Fischer: 
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"O dolo eventual, na prática, não é extraído da mente do autor mas, 

isto sim, das circunstâncias. Nele, não se exige que o resultado 

seja aceito como tal, o que seria adequado ao dolo direto, mas isto 

sim, que a aceitação se mostre no plano do possível, provável." 

187. Nesse sentido, o dolo eventual da XP é extraído das circuntâncias em que a XP 

atua por meio da Carteira Própria na contraparte das Ordens Desviadas. A atuação da XP 

não leva em consideração as ofertas de seus clientes na mesma ponta de atuação da 

Carteira Própria e ao mesmo preço do negócio direto intencional, apesar da probabilidade 

dessa situação ocorrer. Assim, a atuação da XP é caracterizada pelo dolo eventual de 

aceitar conscientemente o risco provável de haver clientes com ofertas registradas no livro 

da BM&FBOVESPA que deixariam de ser atendidas. 

188. Na carta de 12.9.2016, a XP informa que atualmente atende as ofertas dos 

Clientes XP no livro da BM&FBOVESPA nas ocasiões em que a atuação da Carteira 

Própria resultar em preterição: 

"a partir da segunda qlÚnzena de agosto de 2016, são também 

atendidas as ordens dos clientes ' barganhadores' da Corretora, 

pendentes de execução no livro de oferta, quando a atuação do 

facilitation tiver como efeito o ' preterimento ' de tais clientes, 

conforme entendimento da BSM" (doc. 6, p. 1). 

189. Todavia, conforme demonstrado no Parecer SAM, no período de 15.8.2016 a 

31.8.2016, 5.848 ofertas de clientes que estavam registradas no livro da BM&FBOVESPA, 

na mesma ponta de atuação da Carteira Própria e ao mesmo preço do registro do negócio 

direto intencional, deixaram de ser atendidas em razão do desvio do fluxo de ordens (doc. 

l , p. 72). Dessa forma, apesar de alertada pela BSM a respeito da irregularidade da prática 

e promover alteração nos parâmetros de atuação, a irregularidade persiste. 
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190. Questionada a respeito dos controles existentes, em relação ao Mecanismo, 

para evitar práticas abusivas (doc. 4), a XP informou que monitora as operações do 

Mecanismo de três formas, atuando independentemente da área de negócios da Corretora. 

A primeira forma de monitoração diz respeito a um operador da XP que acompanha as 

operações, em tempo real. A XP informa que o sistema mantém registro do valor, 

quantidade, ativo, horário de inserção da ordem como forma de comprovar que não há 

execução de ordem a preço pior para o cliente. A segunda forma se dá pela monitoração 

pós-trade, realizada diariamente, com o intuito de verificar que a atuação da Carteira 

Própria não gera conflito de interesses, nem práticas não equitativas. Para tanto, a XP 

monitora os preços ordenados e os preços de execução da Ordem Desviada, assim como o 

tempo de execução dessa ordem, entre outras situações. A terceira forma de monitoração é 

realizada para fins de prevenção à lavagem de dinheiro (doc. 5, pp. 6/8). De acordo com a 

XP, os controles adotados não identificaram práticas irregulares em razão da atuação da 

Carteira Própria. 

191. Os controles adotados pela XP para preverur a atuação em conflito de 

interesses são incompletos porque a XP monitora os efeitos do procedimento de.fàcifitation 

apenas para os clientes cujas ordens são desviadas. Como visto acima, para esses clientes, 

a XP verifica se os negócios diretos intencionais são registrados a preços melhores do que 

o preço do livro de ofertas e se há algum privilégio da Carteira Próptia em seu detrimento. 

192. Todavia, não há monitoração a respeito dos efeitos do procedimento de 

f acilitation para os clientes que estão com ofertas registradas no livro da 

BM&FBOVESPA, no melhor nível de preço, na mesma ponta de atuação da Carteira 

Própria. Dessa forma, os controles adotados pela XP são incompletos, e, portanto, não são 

aptos a prevenir a atuação da XP em conflito de interesses com os clientes que estão com 

ofettas registradas no livro da BM&FBOVESPA, na mesma ponta atuação da Carteira 
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Própria e ao mesmo preço do negócio direto intencional, em infração ao artigo 31, 

parágrafo primeiro, inciso I, da ICVM 505/11. 

193. Por fim, a XP afirma, na cotTespondência enviada à BSM em 13.9.2016, que 

sua atuação não difere da prática de mercado de utilização do negócio direto intencional e 

que haveria ausência de regulamentação clara sobre os parâmetros de atuação por meio de 

negócios diretos: 

"Já que esta BSM entende que o procedimento de facilitation até 

então adotado pela XP Investimentos não observava as normas 

relativas à prioridade na execução de ordens e conflito de interesse, 

o mesmo se pode concluir a respeito dos procedimentos realizados 

em operações diretas por grande parte das demais conetoras. Em 

verdade, na visão da XP Investimentos, falta uma regulamentação 

clara sobre os parâmetros e exigências 111Íilimas para execução de 

operações diretas no mercado como um todo.' ' (doc. 6, p. 2) 

194. Referidas afmnações são improcedentes. 

195. De acordo com o Manual de Procedimentos Operacionais do Segmento 

Bovespa, o negócio direto intencional é executado pelo intermediário entre ordens de 

compra e de venda emitidas por seus clientes e levado a registro no sistema eletrônico de 

negociação da BM&FBOVESPA: 

LMF/SJUR 

" 13.2 APREGOAÇÃO POR DIRETO INTENCIONAL 

Denomina-se apregoação por direto intencional aquela na qual uma 

mesma Sociedade Conetora se propõe a comprar e a vender um 

mesmo Ativo para comitentes diversos, sendo feito apenas o 

registro da operação direta no sistema eletrônico de negociação." 
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196. A utilização do negócio direto intencional deve respeitar as demais regras da 

BM&FBOVESP A e as normas que regem o mercado de valores mobiliários, dentre elas, a 

ICVM 8/79 e a ICVM 505/11. Nesse sentido, deverá ser utilizado observando-se o sistema 

normativo do mercado de valores mobiliários brasileiros em que está inserido. Assim, o 

registro do negócio direto intencional não pode ser realizado quando causar preterição e 

demais práticas abusivas tal como vedado pela ICVM 8/79 e pela ICVM 505. 

197. Diante do exposto, a XP violou o inciso I, da ICVM 8/79, conceituado pelo 

inciso If, alínea "d", e o artigo 30, parágrafo único, da ICVM 505/11, por utilizar o tluxo 

de Ordens Desviadas para atender seus interesses, assumindo conscientemente o risco de 

preterir os Clientes XP que estavam com ofertas registradas no livro da BM&FBOVESP A, 

na mesma ponta de atuação da Carteira Própria e ao mesmo preço do negócio direto 

intencional, além de ter atuado em conflito de interesses. A XP também violou o artigo 31 , 

parágrafo primeiro, inciso I, da ICVM 505/11 , por implementar controles incompletos para 

prevenir o conflito de interesses. 

4.2. Conduta de Guilherme 

198. Guilherme é o Diretor responsável pelo cumprimento da ICVM 505/11 , 

conforme previsto no artigo 4°, inciso I, da ICVM 505/11.4 

199. Assim, Guilherme responde por implementar e manter em funcionamento 

estratégia de atuação da Carteira Própria que privilegia os interesses da XP em detrimento 

dos interesses dos Clientes XP que estão com ofertas registradas no livro da 

BM&FBOVESP A e por não implementar regras, procedimentos e controles internos 

4 Art. 4° O intermediário deve indicar: 
1- um diretor estatutário responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas por esta lnstrução; 
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adequados que prevenissem a materialização do conflito de interesses, em contrariedade ao 

disposto nos artigos 30, parágrafo único5
, e 31 , parágrafo único, inciso 1, da ICVM 505/11 , 

respectivamente. 

200. Além disso, nos termos do artigo 32, inciso I, da ICVM 505/ 116, Guilherme 

deveria zelar pela integridade e regular funcionamento do mercado, o que implica seu 

dever de evitar a utilização de práticas não equitativas, conforme ICVM 8/79, inciso I, 

conceituado pelo inciso II, alínea "d". 

201. Guilherme implementou o procedimento de jàcilitation com o propósito de 

prover liquidez aos Clientes XP. Para tanto, Guilherme tinha como propósito atender o 

fluxo de ordens de seus clientes em condições melhores do que aquelas disponíveis no 

livro da BM&FBOVESPA (doc. 5, p. 2): 

"O objetivo da atuação da XP através da faciliyation é prover 

liquidez aos clientes de forma a protegê-los de possíveis oscilações 

bruscas de mercado. 

Na realidade, o conceito de facilitation, em âmbito mundial, é 

exatamente esse: garantir os melhores preços nas ofertas agressoras 

reduzindo o risco de volatilidade que o cliente estaria exposto." 

(doc. 5, p. 2). 

5 Art. 30. O intermediário deve exercer suas atividades com boa fé, diligência e lealdade em relação a seus 
clientes. 
Parágrafo único. É vedado ao intermediário privilegiar seus próprios interesses ou de pessoas a ele vinculadas 
em detrimento dos interesses de clientes. 
6 Art. 32. O intermediário deve: 
I - zelar pela integridade e regular funcionamento do mercado, inclusive quanto à seleção de clientes e à 
exigência de garantias ; 
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202. Como o procedimento dejàcilitation é posto em prática por meio da atuação da 

Carteira Própria, cabia a Guilherme adotar controles para evitar a matedalização do 

conflito entre os interesses da Carteira Própria e os interesses dos Clientes XP que estavam 

com ofertas registradas no livro da BM&FBOVESP A, no melhor nível de preço. Da 

mesma forma, cabia a Guilhem1e impedir que a atuação da Carteira Própria preterisse 

clientes. 

203. Conforme referido na seção 2.8 deste Termo de Acusação, a atuação da XP por 

meio da Carteira Própria, na contraparte das Ordens Desviadas, oasionou, de forma 

recorrente, em 411 pregões e 966.112 situações, a preterição e a materialização do conflito 

entre os interesses da XP e os Clientes XP que estavam com ofertas registradas no livro da 

BM&FBOVESP A, ao mesmo preço e no milissegundo do registro do negócio direto 

intencional realizado entre as Ordens Agressoras e a Carteira Própria, conforme descrito na 

seção 3 deste Termo de Acusação. 

204. A recorrência das infrações descritas acima, demonstra, nos termos do artigo 

3°, parágrafo terceiro, inciso I, da ICVM 505/11, que os procedimentos e controles 

intemos que deveriam ser implementados por Guilherme eram inadequados. 

205. Em 25.9.2015, a BSM alertou o Diretor Guilherme de que a atuação da 

Carteira Própria, na forma como vinha sendo realizada, impedia que os Clientes XP que 

estavam com ofertas registradas no livro da BM&FBOVESPA fossem atendidos. 

LMF/ SJUR 

"Nota-se que no momento da inserção da oferta de venda do cliente 

no  via sessão DMA, existiam ofertas de compra de 7 

clientes dessa ColTetora com prioridade de execução. Dessa forma, 

ao atuar na contraparte de ofertas agressoras, resultado no direto 

intencional entre as contas n° , essa Corretora 
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impediu que ofertas dos demais clientes fossem executadas" (doc. 

4, p.2). 

206. Em resposta à correspondência da BSM, Guilherme informou que a Carteira 

Própria atua sem observar a existência de Clientes XP no livro da BM&FBOVESP A e, por 

essa razão, o procedimento de facilitation não seria irregular. Segundo Guilherme, essa 

forma de atuação garantiria imparcialidade e isenção de tratamento entre os investidores: 

"O algoritmo não ' enxerga ' os clientes beneficiados, os 

investidores com ofertas pendentes no livro, nem as corretoras a 

eles vinculadas. O sistema foi propositalmente desenvolvido para 

atuar 'cego' e, dessa forma, evitar qualquer priorização ou 

preterimento na sua atuação. ( ... ) 

Através deste procedimento, a XP consegue atuar com absoluta 

imparcialidade através de sua conta facilitation, dando liquidez 

para todas as ofertas agressoras, independentemente do cliente" 

(doc. 5, p. 3). 

207. A comunicação enviada a Guilherme demonstrou, por meio de exemplos 

concretos, que as ofertas de Clientes XP que estavam registradas no livro da 

BM&FBOVESPA, na mesma ponta da Carteira Própria, ao mesmo preço e no 

milissegundo do registro do direto intencional , deixaram de ser atendidas em razão da 

atuação da Carteira Própria. Dessa forma, o entendimento de Guilherme, de que não é 

necessário observar os interesses dos Clientes XP que estão com ofertas registradas no 

livro da BM&FBOVESPA está equivocado. 

208. Ao optar por parametri.zar o Mecanismo para atuar sem considerar as ofertas de 

Clientes XP registradas no livro da BM&FBOVESPA, na mesma ponta de atuação da 

Carteira Própria, ao mesmo preço e no milissegundo do registro do negócio direto 
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intencional, Guilherme assumiu conscientemente o risco de preterir tais ofertas. A cegueira 

deliberada adotada por Guilherme em relação ao livro de ofertas da BM&FBOVESPA 

tem, por consequência, a configuração de seu dolo eventual em se utilizar de práticas não 

equitativas, mesmo depois de alertado pela BSM. 

209. Conforme descrito na seção 2 deste Termo de Acusação, em todas as situações 

em que a XP atuou por meio da Carteira Própria sem conferir beneficio de preço aos 

clientes cujas ordens foram desviadas, quando havia ofe11as de Clientes XP registradas no 

livro da BM&FBOVESPA, no mesmo preço e no rnilissegundo do registro do negócio 

direto intencional, houve privilégio dos interesses da XP em detrimento dos interesses dos 

Clientes XP. Essas ofertas seriam agredidas pelas Ordens Desviadas, mas a atuação da XP 

privilegiou os interesses da Carteira Própria, impendindo que as Ordens Desviadas 

atendessem aos Clientes XP que estavam com ofertas registradas no livro da 

BM&FBOVESPA, no mesmo preço e no milissegundo do registro do negócio direto 

intencional. 

2 l0. Portanto, Guilherme infringiu o artigo 30, parágrafo único, da ICVM 505/11 , 

ao implementar e manter em funcionamento o Mecanismo, que privilegiou os interesses da 

Carteira Própria em detrimento dos interesses dos Clientes XP que estavam com ofertas 

registradas no livro da BM&FBOVESPA, ao mesmo preço e no milissegundo do registro 

do negócio direto intencional, bem como o inciso I, conceituado pelo inciso TI, alínea "d", 

da ICVM 8179, ao implementar e manter em funcionamento o Mecanismo, que pretetiu 

Clientes XP. 
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21 1. Além disso, Guilherme também infringiu o artigo 31, parágrafo único, inciso I, 

da ICVM 505111 , por não implementar mecanismos de controles aptos a prevenir que os 

interesses dos Clientes XP fossem prejudicados em decorrência do conflito de interesses.7 

212. De acordo com a carta de 13 .10.2015, a monitoração do Mecanismo é realizada 

de três formas: (1) acompanhamento das operações, em tempo real, por um operador 

dedicado exclusivamente a essa função; (2) monitoração diária pós-trade, com o propósito 

de verificar se as Ordens Desviadas foram executadas nas mesmas condições ou em 

condições melhores do que aquelas apregoadas, se não houve atuação em conflito de 

interesses, entre outras situações8
; e (3) monitoração para fins de prevenção à lavagem de 

dinheiro (doc. 5, pp. 6/8). 

213. Guilherme reconhece a possibilidade de existência de conflito de interesses 

decorrente da atuação por meio da Carteira Própria, daí porque implementou os 

mecanismos de controles acima descritos. Todavia, os três controles implementados por 

Guilherme são voltados à monitoração dos impactos da atuação da Carteira Própria em 

relação aos clientes cujas ordens são desviadas. 

214. Os controles implementados por Guilherme não monitoram o impacto da 

atuação da Carteira Própria em relação aos clientes que estão com ofertas registradas no 

7 Art. 3 1. O intermediário deve estabelecer regras, procedimentos e controles internos que sejam aptos a 
prevenir que os interesses dos cl ientes sejam prejudicados em decorrência de conflitos de interesses. 
Parágrafo único. As regras, procedimentos e controles internos de que trata o caput devem: 
I - identificar quaisquer conflitos de interesses que possam surgir entre ele, ou pessoas vinculadas a ele, e 
seus clientes, ou entre os clientes; 
8 "Adicionalmente, a ârea de Compliance da corretora monitora toda a atividade diária da conta facilitation 
para checagem da eventual ocorrência de atipicidades, cancelamentos ou qualquer outra prática irregular. 
O objetivo da checagem é assegurar: (i) que as ofertas dos clientes foram executadas nas mesmas condições 
ou melhores do que aquelas apregoadas; (ii) que não existe privilégio dos interesses das ordens de pessoas 
vinculadas em detrimento dos interesses dos clientes; (iii) execução de ordem do cliente com independência; 
(iv) a ausência de criação de condições artificiais de demanda e/ou uso de práticas não eqüitativas; e (v) a 
rapidez na execução, diferença entre o ohorãrio de envio da oferta pelo cliente e sua execução." (doc. 5, p. 7) 
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livro da BM&FBOYESPA, na mesma ponta de atuação da Carteira Própria. Por essa razão, 

Guilherme descumpriu a obrigação prevista no artigo 31, parágrafo único, inciso 1, 

215. Portanto, verifica-se que os procedimentos e controles implementados por 

Guilhenne são insuficientes para prevenir que os interesses dos Clientes XP que possuíam 

ofertas registradas no livro da BM&FBOVESPA, na mesma ponta de atuação da Carteira 

Própria, ao mesmo preço e no milissegtmdo do registro do negócio direto intencional, 

fossem prejudicados em decorrência de conflitos de interesses, resultando daí sua 

responsabilidade por violar o artigo 31, parágrafo único, inciso I, da ICVM 505/11. 

216. Diante do exposto, Guilherme, na qualidade de Diretor nomeado para fms de 

cumprimento da ICVM 505/ 11, responde por infração aos artigos 30, parágrafo único, e 

31, parágrafo único, inciso I, da ICVM 505/ 11, e inciso I, conceituado pelo inciso II, alínea 

"d", da ICVM 8/79, na medida em que implementou e manteve em funcionamento 

estratégia de atuação da Carteira Própria que privilegiava os interesses da XP em 

detrimento dos interesses dos Clientes XP que estavam com ofertas registradas no livro da 

BM&FBOVESPA e os preteria, e que não implementou regras, procedimentos e controles 

internos adequados que prevenissem a matetialização do conflito de interesses. 

4.3. Conduta do Diretor de Controles Internos 

217. Julio era o Diretor de Controles Internos da XP nomeado desde 30.4.2013. Nos 

termos do artigo 4°, inciso II, da ICVM 505/119
, Julio deveria supervisionar as regras, 

9 Art. 4° O intermediário deve indicar: 
11 - um diretor estatutário responsável pela supervisão dos procedimentos e controles internos previstos no 
inciso !I do caput do art. 3°. 
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procedimentos e controles internos implementados pela XP, nos termos do que dispõe o 

artigo 3°, inciso I, da mesma norma.10 

218. Ademais, de acordo com o item 98 do Roteiro Básico, vigente no primeiro 

semestre de 2015, Julio deveria reportar a falha do sistema de controles relacionados ao 

processo de controle das operações da Carteira Própria. 11 

219. A partir de julho de 2015, o Roteiro Básico passou a exigir que Julio emitisse o 

Relatório de Controles Internos avaliando os controles relacionados ao processo de 

10 Art. 3° O intermediário deve adotar e implementar: 
I - regras adequadas e eficazes para o cumprimento do disposto na presente Jnsrrução; 
11 98) O Diretor responsável por controles internos deverá emitir relatório semestral de avaliação dos 
controles internos do Participante e enviá-lo formalmente ao Diretor de Relações com Mercado e à Diretoria 
de Auditoria da BM&FBOVESPA, abrangendo, pelo menos, os seguintes aspectos e considerando, pelo 
menos, a confonnidade com o Roteiro Básico do PQO: 

Avaliação dos controles relacionados aos processos de Execução de Ordens, Cadastro de Clientes, 
Gestão de Riscos, Custódia e Liquidação; 

Monitoração da conformidade dos procedimentos executados pelo Participante em relação às suas 
Regras e Parâmetros de Atuação, em especial quanto à atuação de pessoas vinculadas e carteira própria; 

Avaliação da segregação das funções desempenhadas pelos integrantes do Participante, de forma 
que seja evitado o conflito de interesses; 

Acompanhamento da efetividade das medidas corretivas e dos planos de ação definidos para mitigar 
os riscos identificados; 

Atuação de profissionais terceirizados, inclusive os que estejam em ambiente físico externo, 
segundo os critérios de controles internos do Participante; 

Monitoração da existência e validade da certificação dos profissionais que atuam nos mercados da 
BM&FBOVESPA e do seu credenciamento junto à BM&FBOVESPA; 

Monitoração da adequação dos investimentos em relação ao perfil dos clientes, conforme regras 
definidas pelo Participante; 

Prevenção e detecção de lavagem de dinheiro; 
Segurança das informações: gerenciamento de acessos e senhas (redes, sistemas e bancos de dados, 

incluindo o canal de relacionamento eletrônico com o cliente) e identificação dos sistemas sem trilhas de 
auditoria; 

Continuidade dos negócios: acomparLhamento e avaliação das atualizações e dos resulrados dos 
testes em relação aos objetivos estabelecidos; 

Registro das situações de indisponibilidade dos sistemas, das redes, dos canais de comunicação 
(inclusive gravação de voz e mensageria instantânea). 
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recepção e execução de ordens, monitoração das operações e das ofertas, entre outras 

situações. 12 

220. Para analisar a responsabilidade de Julio, primeiramente deve-se identificar 

quais são os mecanismos de controles internos da XP e, em seguida, verificar se Julio 

identificou que esses mecanismos de controle eram insuficientes para fins de cumprimento 

das exigências do artigo 31 da ICVM 505/11. 

12 Item 118. O Diretor de Controles Internos deve emitir relatório semestral de avaliação dos controles 
internos do Pa1ticipante e enviá-lo formalmente a seus órgãos de administração e à BSM, até o último dia útil 
dos meses de janeiro e julho, contendo descrição (i) dos exames efetuados, (i i) do resultado e das conclusões 
dos exames efetuados, e (iii) das recomendações a respeito de eventuais deficiências, com o estabelecimento 
de cronogramas de saneamento, quando for o caso, que devem abranger, no mínimo, os seguintes aspectos e 
sua conformidade com a legislação e a regulamentação vigentes: 
118.1. Monitoração da adequação da Recomendação de produtos, serviços e operações ao Perfil de 
Investimento do Cliente e das operações realizadas em nome de Clientes em relação aos respectivos Perfis de 
Lnvestimento (suitability); 
118.2. Avaliação dos controles relacionados aos processos de recepção e de execução de Ordens, cadastro de 
Clientes, gestão de riscos, custódi~ liquidação e movimentação de conta COJTente e de conta corrente gráfica; 
118.3. Monitoração da conformidade dos procedimentos executados pelo Participante em relação às suas 
Regras e Parâmetros de Atuação, em especial quanto à atuação de pessoas vinculadas e à carteira própria; 
118.4. Avaliação da segregação das funções desempenhadas pelos integrantes do Participante, de forma que 
seja evitado o conflito de interesses; 
118.5. Acompanhamento da implementação dos planos de ação propostos, bem como da eficácia das 
medidas corretivas e dos planos de ação implantados, sobretudo para evitar recorrências de não 
con torm idades; 
118.6. Monitoração das operações e das ofertas; 
118.7. Monitoração da atuação de Agentes Autônomos de Investimento e de profissionais terceirizados 
vinculados ao Pa1ticipante, inclusive daqueles que estejam em ambiente físico externo; 
118.8. Monitoração da existência e da val idade da certificação dos profissionais que atuarem nos mercados 
da BM&FBOVESPA e de seu credenciamento junto à BM&FBOVESPA; 
118.9. Prevenção e detecção de lavagem de dinheiro~ 
118. f O. Segurança das informações: gerenciamento de acessos e senhas (redes, sistemas 
e bancos de dados, incluindo Canal de Re lacionamento Eletrônico com o Cliente) 
e identificação dos sistemas sem Trilhas de Auditoria; 
f 18.11. Continuidade dos negócios: acompanhamento e avaliação das atualizações e dos 
resultados dos testes em relação aos objetivos estabelecidos; 
I 18. 12. Registro das situações de indisponibilidade em sistemas que impactem as operações 
dos Clientes (sistemas de negociação) e a gravação das Ordens dos Clientes. 
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221. Em 25.9.2015, a BSM envwu carta à XP questionando quais eram os 

mecanismos de controle existentes, em relação ao uso da conta facilitation, com o 

propósito de evitar práticas abusivas, já descritos nas seções anteriores deste Termo de 

Acusação (doc. 4, p. 6). 

222. Tendo essas rotinas de monitoração em consideração, Julio deveria avaliar sua 

adequação às exigências do artigo 31 , parágrafo único, inciso I, da ICVM 505/11. Tal 

norma determina aos intermediários que estabeleçam procedimentos de controles internos 

com o propósito de prevenir que os interesses dos clientes sejam prejudicados em 

decorrência de quaisquer conflito de interesses. 

223. A monitoração descrita pela XP limita-se a verificar práticas abusivas em 

relação aos clientes cujas ordens são desviadas. Assim, após avaliar a rotina de 

monitoração do Mecanismo, Julio deveria reportar que essa rotina era insuficiente porque a 

XP não monitorava o impacto da atuação da Carteira Própria em relação aos clientes que 

estavam co:rn ofertas registradas no livro da BM&FBOVESP A, ao mesmo preço e no 

milissegundo do registro do negócio direto intencional. 

224. Os relatórios de controles internos referentes ao primeiro e segundo semestres 

de 2015 e primeiro semestre de 2016, não fazem qualquer menção à hipótese de 

materialização do conflito de interesses entre a Carteira Própria e os Clientes XP que 

negociavam na mesma ponta de sua atuação, bem como à hipótese de materialização da 

preterição. Todavia, Julio deveria ter relatado que os controles da XP eram incompletos 

nesses Relatórios de Controles Internos do primeiro e segundo semestres de 2015 e no 

primeiro semesn·e de 2016 emitidos (does. 7, 8 e 9). 

225. Em 25.9.2015, a BSM enviou carta à XP informando que a estratégia de 

atuação do Mecanismo impedia que os Clientes XP que estavam com ofertas registradas no 

livro da BM&FBOVESPA fossem atendidos pelas Ordens Desviadas. Em resposta, a XP 
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informou que não há irregularidade na atuação do Mecanismo. Julio, como Diretor de 

Controles lntemos, deveria ter verificado a interpretação equivocada da nmma, pela XP, e 

relatado tal fato nos Relatórios de Controles Internos do segundo semestre de 2015 e no 

segundo Relatório de Controles Intemos do primeiro semestre de 2016. 

226. Diante do exposto, Julio, nos termos do artigo 4°, inciso II, da ICVM 505/11 , é 

- responsável pela violação do artigo 3°, inciso li, da ICVM 505/11. 

4.4. Conduta dos Operadores 

227. Na qualidade de operadores de mesa à época dos fatos, Felipe e Davi deveriam 

observar no desempenho de sua atividade as regras atinentes ao funcionamento regular do 

mercado de valores mobiliários brasileiro. 

228. A BSM identificou que Felipe executou 4.392.054 negócios no Segmento 

BM&F e 57.962 negócios no Segmento Bovespa, por meio de seu terminal, e que Davi 

executou 26.967 negócios no Segmento Bovespa, por meio de seu terminal (doc. 1, p. 12). 

229. Os terminais pelos quais Felipe e Davi eram responsáveis foram utilizados para 

executar todas as operações objeto do presente Termo de Acusação. Ao longo de cada 

pregão, os terminais de Felipe e Davi foram utilizados para registrar operações entre a 

Carteira Própria e o fluxo de Ordens Desviadas como negócios diretos intencionais. Em 

relação a Felipe, a XP afirmou que ele é o "profissional responsável pela execução das 

ofertas na sessão FIX, tanto na BM&F quanto na BOVESPA" por meio do terminal PRZ 

(doc. 5, p. 3). 

230. Os Operadores conheciam a estratégia de registro dos negócios diretos 

intencionais e tinham acesso ao livro de ofertas da BM&FBOVESP A. Ao prosseguirem 

utilizando seus terminais para o registro dos negócios entre a Carteira Própria e as Ordens 
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Desviadas, os Operadores assumiram o risco conscientemente de preterir os Clientes XP 

que estavam com ofertas registradas no livro da BM&FBOVESPA, na mesma ponta de 

atuação da Carteira Própria, ao mesmo preço e no milissegundo do registro do negócio 

direto intencional. 

231. Os Operadores, deliberadamente, assumiram o risco de preterir os Clientes XP 

que estavam com ofertas registradas no livro da BM&FBOVESP A, no mesmo preço e no 

milissegundo do registro negócio direto intencional. A atuação dos Operadores, na forma 

como descrita, caracteriza o dolo eventual de sua conduta. 

232. Todas as operações executadas por Felipe e Davi, entre a Carteira Própria e o 

fluxo de Ordens Desviadas, seguiram a mesma estratégia, sendo que em 966.112 vezes, os 

Operadores preteriram os clientes que estavam com ofertas registradas na mesma ponta de 

atuação da Carteira Própria. 

233 . Em relação à participação de Felipe na execução da estratégia do Mecanismo, 

Felipe consta como o preposto responsável pelo Manual FaciJitation, fornecido pela XP. 

Além disso, a XP informou que "o fimcionamento do algoritmo é acompanhado em tempo 

real por um operador exclusivamente dedicado a essa função. Dessa forma, a Corretora 

consegue atuar de forma proativa, prevenindo qualquer atipicidade em seu 

jimcionamento" (doc. 5, p. 6). Assim, Felipe é responsável pelos registros dos negócios em 

seu respectivo terminal de acesso, estando, portanto, ciente da estratégia de negociação 

utilizada pela XP. 

234. É por meio dos terminais de acesso ao sistema de negociação desses 

operadores que a prática de preterição se materializa, de sorte que atuaram diretamente 

para a consecução da irregularidade. Na qualidade de operadores de mesa, deveriam ter se 

recusado a executar operações com essas características. 
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235. Dessa forma, Felipe e Davi executaram negócios se utilizando de práticas não 

equitativas, decorrendo daí sua responsabilidade por violação à ICVM 8/79, inciso I, 

conceituado pelo inciso li, alínea "d", da mesma nonna. 

5. ACUSAÇÃO 

236. Em relação à Situação 2, a XP responde por infringir o inciso I, conceituado 

pelo inciso II, alínea "d", da ICVM 8/79, o rutigo 30, pru·ágrafo único, e o artigo 31 , 

parágrafo único, inciso [, da ICVM 505/11, na medida em que ao desviar o fluxo de ordens 

de clientes que resultariam em ofertas agressoras e fechar negócios diretos intencionais 

com a Carteira Própria na contraparte, deixou de atender as ofertas dos clientes que 

estavrun registradas no livro da BM&FBOVESP A, no melhor preço, no milissegundo do 

registro do negócio direto intencional. 

237. Guilherme, na qualidade de Diretor nomeado para fins de cumprimento da 

ICVM 505/1 1, responde, nos termos do artigo 4°, inciso I, da ICVM 505/11 , por infração 

aos artigos 30, parágrafo único, e 31, parágrafo único, inciso I, da ICVM 505/11 , na 

medida em que o Mecanismo implementado pennitiu a atuação da Carteira Própria em 

situação de conflito de interesses com seus clientes que estavam com ofertas registradas no 

livro da BM&FBOVESPA, além de não implementar regras, procedimentos e controles 

internos adequados que prevenissem a materialização do conflito de interesses. Guilherme 

também responde por infração ao inciso I, da ICVM 8/79, conceituado pelo inciso li, 

alínea "d", da mesma norma, por ímplementar Mecanismo que colocou em situação de 

desigualdade os Clientes XP que estavam com ofe1ias registradas na mesma ponta que a 

Carteira Própria da XP, ao mesmo preço, no milissegundo do registro do negócio direto 

intencionaL 
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238. O Diretor Julio, na qualidade de Diretor de Controles Internos desde 30.4.2013, 

responde, nos termos do artigo 4°, inciso li, da ICVM 505/11 , por não ter identificado que 

os sistemas da XP não monitoravam o potencial conflito de interesses entre a Carteira 

Própria e os Clientes XP com ofertas registradas no livro da BM&FBOVESP A na mesma 

ponta de atuação da Carteira Própria, para fins de cumprimento do disposto no artigo 31, 

parágrafo único, inciso I, da ICVM 505/ 11 , infringindo, dessa forma, o artigo 3°, inciso II, 

da mesma norma. 

239. O operador Felipe responde por infringir o inciso I, conceituado pelo inciso II, 

alínea "d", da ICVM 8/79, por executar 4.450.016 negócios por meio de seu terminal com 

o uso de práticas não equitativas, no período de 8.7.2015 a 31.8.2016. 

240. O operador Davi responde por infringir o inciso I, conceituado pelo inciso fi, 

alínea "d", da ICVM 8/79, por executar 26.967 negócios por meio de seu terminal com uso 

de práticas não equitativas, no período 2.1.2015 a 6.7.2015. 

241. Intimem-se os Defendentes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem 

suas defesas. Nos termos do artigo 36 e seguintes do Regulamento Processual da BSM, 

...- informamos que poderá ser proposta celebração de Termo de Compromisso. 

São Paulo, 3 de outubro de 2016. 

Marcos José Rodrigues Torres 

Diretor de Autorregulação 
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PARECER DA SUPERINTENDÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE 
MERCADO N° 144/2015 

(Ref. BSM 2003/2015) 

INSTITUIÇÃO: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A 
DIRETOR RESPONSÁVEL PELO MERCADO E PELA ICVM 505/11: 
Guilherme Dias Fernandes Benchimol 
DIRETOR DE CONTROLES INTERNOS: Júlio Capua Ramos da Silva 
PERÍODO: 02.01.2015 a 31.08.2016 (Bovespa) 

10.07.2015 a 31.08.2016 (BM&F) 
CLIENTE: XP Investimentos CCTVM S.A. 
OPERADORES: Felipe Trindade, Davi Miranda Quixada. 

OCORRÊNCIA 

1. Day trades realizados por XP Investimentos CCTVM S.A ("Corretora", 
"XP") na Carteira Própria, por intermédio de contas criadas pela Corretora 
(contas n° ), com o propósito de atuar na 
contraparte de seus clientes. Daqui em diante, Carteira Própria significará as 
contas que foram citadas entre parênteses. Esses day trades privilegiaram 
interesses próprios em detrimento do interesse dos clientes da Corretora e 
resultou em operações com indícios de preterição. 

2. As operações foram realizadas nos segmentos BM&F e BOVESP A, com 
contratos futuros de taxa de câmbio de reais por dólar comercial (DO L), mini 
contratos futuros de taxa de câmbio de reais por dólar comercial (WDO), mini 
contratos futuros de índice (WIN) e mercado de ações (à vista e opções), no 
período de 02.01.2015 a 31.08.20161 

3. O mecanismo desenvolvido pela Corretora consiste na execução de 
negócios diretos intencionais2

, a partir do desvio de ordens3 inseridas por seus 

1 A Corretora pennanece atuando no segmento BM&F até a data de emissão desse parecer (03. 10.2016). 
1 Denomina-se apregoação por direto intencional aquela na qual uma mesma Corretora se propõe a comprar e 
a vender um mesmo ativo para comitentes diversos, sendo feito apenas o registro da operação direta no 
sistema eletrônico de negociação. Definição disponível no glossário que se encontra ao final do parecer. 
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clientes de varejo via sessão DMA ("Cliente XP")4
. Essas ordens iriam para o 

livro de ofertas da BM&FBOVESP A como ofertas agressoras5
, no entanto, 

foram desviadas com objetivo de gerar negócio direto intencional entre 
Clientes XP e sua Carteira Própria. 

4. Conforme informações prestadas pela XP, o mecanismo foi 
desenvolvido com objetivo de: (l) prover liquidez aos seus clientes, para 
protegê-los de possíveis oscilações bruscas de mercado; e (2) garantir 
melhores preços de execução. 

5. Para execução da estratégia, o mecanismo desenvolvido pela XP utiliza 
parâmetros programados em algoritmo6

• 

6. O Parecer trata exclusivamente das operações realizadas nas contas n° 
 e as contrapartes envolvidas direta e 

indiretamente na sua execução, e está dividido em quatro seções. A primeira 
seção trata do funcionamento e das características do mecanismo da XP; a 
segunda seção, trata da avaliação dos efeitos do mecanismo em relação aos 
clientes da Corretora; a terceira seção consolida os resultados das métricas 
aplicadas na seção anterior; e a quarta seção analisa os esclarecimentos da 
Corretora. 

7. Todas as informações utilizadas no parecer são disponibilizadas pela 
BM&FBOVESP A para as Corretoras, portanto, a XP tem acesso às 
informações necessárias para avaliação do seu mecanismo. 

3 É o ato medjante o qual o Cliente determina a uma Sociedade Corretora que compre ou venda Ativos ou 
direitos a eles inerentes, em seu nome e nas condições que especificar. Disponível em: 
http://www _ bm fbovespa.com. br/pt_ br/regu Jacao/regu Jacao-e-manuais/ - Regulamento de Operações. 
4 Identificamos que todas as ordens desviadas originam-se de clientes de varejo, cujas ordens foram 
transmitidas via sessão DMA, os quais denominamos neste parecer como Cliente(s) XP. 
5 Oferta agressora: oferta de venda/compra registrada no melhor nível de preço, com propósito de agredir 
imediatamente uma ou mais ofertas existentes na ponta oposta do livro da BM&FBOVESPA. 
6 Conjunto das regras e procedimentos lógicos definidos que levam à solução de um problema em um 
número finito de etapas. 
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SEÇÃO 1: Características e motivação da criação do mecanismo da XP. 

8. Segundo manual do mecanismo desenvolvido pela XP, o objetivo do 
mecanismo é prover liquidez aos seus clientes, para protegê-los de possíveis 
oscilações bruscas de mercado e garantir os melhores preços de execução. 

9. O mecanismo desenvolvido pela XP tem como característica o desvio de 
ordens transmitidas por clientes de varejo via sessão DMA que iriam para o 
livro de ofertas da BM&FBOVESPA como ofertas agressoras. 

1 O. O desvio de ordens tem como propósito gerar negócio direto intencional 
entre sua Carteira Própria e Clientes XP. Ordens que não atendam os critérios 
estabelecidos pelo mecanismo da XP são direcionadas ao sistema de 
negociação da BM&FBOVESP A como ofertas DMA. 

11. A Figura 1 apresenta o fluxo do mecamsmo, que será detalhado nos 
parágrafos seguintes. 

PSIJ!i\1RS 
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Figura 1 - Funcionamento do fluxo do mecanismo da XP 

Sistema da XP 

l 

Ordem 

Sim ~ 

Sistema ele Negociação 
B:-f&FBO\ cSPA 

Direto lntencional do 
Clicme contm a Caneiro 
Prõpria vin S<!~siio :\Ie~n 

Livro de Ofertas da 
BM&FBOVESPA via 

sessão D!vLA. 

\ 

Execução das 1----------- Tomada de decisão -------- --+--- ofertas -----1 

Fonte: BM&FBOVESPA 

12. A dinâmica utilizada pela XP consiste na verificação das ordens 
inseridas por seus clientes via sessão DMA antes de serem inseridas no 
sistema de negociação da BM&FBOVESP A, que avalia: (1) se a ordem 
resultaria em uma oferta agressora; (2) se o ativo faz parte da lista 
estabelecida pela Corretora; e (3) se está dentro dos limites de exposição de 
risco de sua Carteira Própria. 

13. Quando preenchidos os requisitos para execução da estratégia, a sessão 
de negociação do cliente DMA é alterada compulsoriamente para sessão 
mesa, momento em que a Carteira Própria se interpõe como contraparte de 
seu cliente para execução do negócio direto intencional. Caso contrário, as 
ordens são direcionadas para o livro de ofertas da BM&FBOVESP A como 
ofertaDMA. 
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14. O fluxo destacado em vermelho na Figura 1 será descrito nos próximos 
parágrafos como "ordem desviada". 

15. Após avaliação do algoritmo utilizado pelo mecanismo desenvolvido 
pela XP, a ordem pode resultar em três situações: (1) não houve desvio 
porque a ordem não atendeu aos critérios estabelecidos no mecanismo; (2) a 
ordem atendeu aos critérios estabelecidos no mecanismo e foi integralmente 
desviada e executada contra a Carteira Própria; e (3) em função de limites 
estabelecidos para controle de exposição de risco da Corretora, houve desvio 
parcial da ordem, ou seja, parte da quantidade inserida pelo cliente foi 
desviada e executada contra a Carteira Própria e a quantidade remanescente 
foi direcionada para o livro de ofertas da BM&FBOVESP A como oferta via 
sessão DMA. 

16. Além do interesse de prover liquidez e garantir o melhor preço de 
execução para o Cliente XP atendido pelo mecanismo, a XP tem interesse de 
fazer day frades positivos para a Carteira Própria e não terminar posicionada 
ao final do dia, portanto, o algoritmo: 

a) Opera com ativos líquidos, isto é, aqueles que têm maior potencial de 
fluxo casado de ordens de compra e de venda; 

Os ativos utilizados pelo mecanismo da XP possuem grande número de 
negócios. Por exemplo, em futuro mini de taxa de câmbio de reais por 
dólar comercial (WDO), contrato mais utilizado pelo mecanismo da XP. 

b) Opera com baixa quantidade de ativos para garantir a simetria de 
compras e de vendas da carteira própria, considerando o fluxo de 
ordens de seus clientes durante o pregão, para que não fique 
posicionada ao final do dia; 

O Gráfico 1 a seguir demonstra exemplo de ordens desviadas no segmento 
BM&F, com mini de taxa de câmbio de reais por dólar comercial (WDO) 
no período de 04.01.2016 a 31.08.2016. Das ordens de compra e de venda 
de WDO desviadas e executadas contra a Carteira Própria nesse período, 
mais de 90% foram executadas com lotes de até 5 contratos. 

PSB/MRS 
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Gráfico 1- Tamanho dos negócios que a Carteira Própria desviou com 
WDO no período de 04.01.2016 a 31.08.2016 no segmento BM&F. 
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Fonte: BM&FBOVESPA 

c) Avalia o histórico do fluxo de ordens durante o dia para verificar a 
quantidade do fluxo casado, isto é, ordens de venda e de compra para 
formação de day trade, sem considerar as ofertas dos demais clientes 
que estão no livro da BM&FBOVESPA e a profundidade em cada 
nível de preço; 

O Gráfico 2 demonstra exemplo de WDOM167 no pregão de 16.05.2016 
em que a Carteira Própria fica exposta às condições de mercado em 98% 
dos casos em até 50 contratos, tanto na posição comprada quanto vendida. 

7 
Futuro mini de dólar comercial com vencimento em Junho/201~6 
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Gráfico 2- Exposição da Carteira Própria com WDOM16 no pregão de 
16.05.2016 (em quantidade de contratos) 
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Fonte: BM&FBOVESPA 

No pregão de 16.05.2016, a Carteira Própria realizou 13.125 negócios de 
compras e de venda, com 17.792 contratos. Todos os negócios tiveram 
como contraparte Clientes XP. 

O Gráfico 3 demonstra que a expostçao média diária de compra e de 
venda da Carteira Própria com WDOM16 no período de 04.01.2016 a 
31.08.2016 foi inferior a 50 contratos. 

PSB/MRS 
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Gráfico 3 -Exposição Média Diária de compra e de venda da Carteira 
Própria com WDO no período de 04.01.2016 a 31.08.2016 (em 

quantidade de contratos) 
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Fonte: BM&FBOVESPA 

Considerando que a XP tem como objetivo realizar day trade positivo sem 
permanecer posicionada ao fmal do dia, o mecanismo busca capturar para 
a Carteira Própria o resultado financeiro existente no fluxo de ordens 
desviadas ao longo do pregão, tanto na compra como na venda, desde que 
atenda os critérios do mecanismo. 

Não existe garantia de resultado, mas gestão intradiária para obtenção de 
resultado positivo, a partir da avaliação dos seguintes pontos: 

a) conhecimento do fluxo de ordens compradoras e vendedoras de 
Clientes XP e de acordo com o Spread do preço do ativo/contrato; e 

b) administração da exposição da Carteira Própria, conforme 
demonstrado anteriormente nos Gráficos 2 e 3, de tal forma a não 
assumir posição que não seja possível ser zerada contra o próprio 
fluxo de ordens dos Clientes XP. 

O Gráfico 4 demonstra exemplo de gestão intradiária das operações 
realizadas pela Carteira Própria com WDOM16 no pregão de 16.05.2016, 
em que a Carteira Própria fica exposta às condições de mercado em até 50 
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contratos (em vermelho), que resultou em lucro de R$54.830,00 (em azul) 
em day trade. 

Gráfico 4- Resultado financeiro positivo da Carteira Própria com 
WDOM16 durante o pregão de 16.05.2016 
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O Gráfico 5 demonstra outro exemplo de gestão intradiária das operações 
realizadas pela Carteira Própria, com WINJ168 no pregão de 04.03.2016. 
Nesse caso, a Carteira Própria fica exposta às condições de mercado em 
até 25 contratos (em vermelho), com interrupção das suas operações às 
12h38min3ls, dado que geraram prejuízo de R$8.361,00 (em azul) em 
day trade. 

8 Futuro mini de Tbovespa com vencimento em Abril/2016~ 

PSI3/MRS 
BM&FBOVESPA SUPERVISÁ E MERCADOS 
Rua XV de Novembro, 275, 8" an r 
01013-001- São Paulo. SP 
Tel.: (11) 2565-4000 - Fax ( 11) 2565-7074 

9 



BSM~ 
BM&FBOVESPA 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

PARECER DA SUPERINT ENDÊNCIA OE ACOMPANIIAMENTO DE MERCADO N" l-W201S 

Gráfico 5- Resultado financeiro da Carteira Própria com WINJ16 
durante o pregão de 04.03.2016 
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Ponte: BM&FBOVESP/\ 

Conforme demonstrado no Gráfico 5, o mecanismo não garante resultado 
positivo para Carteira Própria, entretanto, a gestão intradiária das 
operações, a partir do conhecimento do fluxo de ordens compradoras e 
vendedoras dos Clientes XP e da administração da exposição da Carteira 
Própria, permite que a Corretora gerencie seus resultados dentro da sua 
exposição de risco, inclusive com interrupção das operações. 

d) Identifica as ordens que serão desviadas, sem verificar: (i) o cliente 
emissor da ordem; (ii) se no livro de ofertas da BM&FBOVESP A 
existe condição de execução (preço ou liquidez) ou clientes da XP que 
seriam atendidos pela ordem desviada. 

Segundo esclarecimentos da Corretora, o mecanismo é operacionalizado 
por meio de algoritmo que atua propositalmente de forma "cega9

", dado 

9 
Termo utilizado pela Corretora~ 
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que não faz distinção de ofertas de clientes no melhor nível de preço, para 
evitar a possibilidade de preterição ou gerar privilégio para uns clientes 
em detrimento de outros. 

Note que ao atuar dessa forma, a XP não avalia as ofertas dos demais 
clientes da Corretora no livro de ofertas da BM&FBOVESPA no melhor 
nível de preço, conforme demonstrado na Tabela 1. 

A Tabela 1 reproduz o livro de ofertas de PETRD12 10 do pregão de 
05.04.2016 às 13h54minl9s988ms, momento do negocto direto 
intencional entre Cliente XP e Carteira Própria. Nesse momento, se não 
houvesse o negócio direto intencional da Carteira Própria, o Cliente XP 
agrediria com 10.000 opções a oferta de venda do cliente conta n°  
(em laranja). No campo Corretora, o número 3 refere-se a Corretora XP. 

Tabela 1- Livro de ofertas de PETRD12 no pregão de 05.04.2016, às 
13b54min19s988ms, momento do negócio direto intencional entre 

Cliente XP e Carteira Própria 

Ofert:as de Compra Ofertas de Venda 

Hora Cliente Corretora Qtd Preço Preço Qtd Corretora Cliente Hora 

1J:S4:19.998_ Ciiente XP 10.000 O~!l.L 0,04 40.000 3  li :36: 15.890 
I 0:56: 11.450  28.500 0.03 0,04 8.000 3 12:13:11.459 
I 0:56:14.169  100.000 0.03 0,04 15.000  12:22:06.697 
10:56:37.301 3 46.000 0.03 0.04 36.000  12:51:13.217 
I 0:56:56.646  84.000 0,03 0,04 10.000 3 13:10:16.587 
I 0:59:50.694  30.000 0,03 0,04 24.500 13:20:17.614 
11:01 :03.741 3 100.000 0,03 0.04 50.000  13:20:35.724 
li :06:52.308  50.000 0,03 0,04 10.000 3 13:28:32.72 1 
I I :08: 11.349 12.000 0,03 0.04 2.200  13:39:11.681 
I I :09:53.900  100.000 0,03 0.04 12.000  13:41 :28.994 
11 :12:07.728 37.000 0,03 0,04 2.000  13:52:51.362 
li :33:45.292 3 10.000 0,03 0,04 84.000  13:54:11.570 
li :44:35.312  16.000 0.03 0.04 10.000 3 Carteira Pró ria L3:54:19.998 
Fonte: BM&FBOVESPA 

No exemplo da Tabela 1, o cliente XP agrediria a oferta do cliente conta 
n° , que tinha prioridade de execução, dado que sua oferta de venda 
ocupava a 1 a posição no livro, no entanto, não teve sua oferta executada 

10 Opções de compra de ações da Petróleo Brasileiro S.A Petrobrás com vencimento em Abril/20 16. 
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em função do desvio da ordem, que gerou negócio direto intencional 
contra Carteira Própria. 

e) Realiza backtest regular que avalia a acurácia dos parâmetros para o 
objetivo proposto. 

A partir de Outubro/20 15 e Maio/20 16, a XP deixou de atuar com 
contrato futuro de dólar (DOL) e com operações do segmento Bovespa, 
respectivamente. De Maio/20 16 a Agosto/20 16 o mecanismo funcionou 
exclusivamente com contratos de mini de índice (WIN) e com contratos 
de mini de dólar (WDO). 

Portanto, além dos interesses dos Clientes XP, o mecanismo atua a partir 
de critérios que avalia no mínimo: (a) ativos; (b) quantidades que a 
Carteira Própria deseja assumir; (c) volume esperado de seus clientes; (d) 
acompanhamento do resultado da Carteira Própria; e (e) reavalia 
periodicamente a atuação do mecanismo. Porém, o mecanismo não avalia 
se existe outros cliente da Corretora no livro de ofertas da 
BM&FBOVESP A no melhor nível de preço. 

17. Os negócios realizados nas contas n° , 
criadas com o propósito de atuar na contraparte dos Clientes XP, foram 
executados por intermédio dos terminais relacionados na Tabela 2: 

Tabela 2 -Terminais utilizados pela Carteira Própria 

BM&F Bovespa 
Nome 

Terminal N° ne~ócios % Terminal N° negócios % 
Felipe Trindade PRZ 4.392.054 100% 104 57.962 68,23% 

Davi Miranda Quixada 107 26.967 31,75% 
Fonte: BM&FBOVESPA 

18. No período de 02.01.2015 a 31.08.2016, foram realizados 1.033.556 day 
trades em 411 pregões nas contas criadas pela Corretora, com contratos de 
DOL, WDO, WIN, ações e opções de ações, em 4.477.001 negócios diretos 
intencionais, com Cliente XP na contraparte, que resultaram em lucro bruto 

dP::~,: 7.1 11 .098,0 l para a Carteira Própria, conforme demonstra ~ela,: 

BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS 
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a seguir, que informa o segmento, a quantidade de pregões, número de ativos 
envolvidos e lucro bruto com os negócios diretos intencionais objeto deste 
parecer. 

Tabela 3 -Resultado financeiro para a Carteira Própria com a utilização 
do mecanismo no período de Janeiro/2015 a Agosto/2016 11 

Segmento 
N" de 

Pregões 

Bovespa 309 

Total Bovespa (A) 

BM&F 285 

Total BM&F (B) 

Lucro Carteira Própria (A+B) 
*Contrato futuro de taxa de câmbio de reais por dólar comercial. 
u Futuro mini de taxa de câmbio de reais por dólar. 
*** Futuro mini de lbovespa. 
Fonte: BM&FBOVESPA 

Ativo 

Ação 

Opção de ação 

DOL* 

WDO** 

WIN*** 

Lucro (R$) 

47.343 ,51 

1.237.418,00 

1.284.761,51 

-819.693,25 

16.205.3 19,54 

440.710,20 

1 5.826.336,49 

17.111.098,00 

19. O Gráfico 6 demonstra o resultado financeiro gerado pelo mecanismo da 
XP no período de 02.01.2015 a 31.08.2016, consolidado mensalmente por 
ativo. 

11 A apuração detalhada do lucro da Carte ira Própria està na Seção Resultados. 

I'SB MRS 
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Gráfico 6 - Resultado financeiro do mecanismo da XP no período de 
02.01.2015 a 31.08.2016 

2.500.000.00 

;;; 2.000.000,00 
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u 
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"' = 
iõ: 500.000,00 o 
'O 
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0,00 :; 
"' 

• I 
....., .... ,. • I I I 

... 
c:: -500.000,00 

I 
-1.000.000,00 

jan I f\:v I mar I abr I mai I jun I ju1 I ago I set I out lnov I dez I jan I fev I mar I abr I mai I jun I ju1 I ago I 
2015 2016 

Fonte: BM&FBOVESPA 

02 

P\BfMRS 

• Ação • DOL t~ Opçllodeação • WDO • W1N 

BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro. 275. 8° andar 
01013-001- sao Paulo, SP 
Te!.: {11) 2565-4000- Fax: (11) 2565-7074 
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SEÇÃO 11: Avaliação dos interesses das partes envolvidas no mecanismo 
daXP. 

20. Toda atuação de conta de natureza de carteira própria na contraparte de 
clientes requer cuidados para não incorrer em situação de conflito de 
interesse. 

21. Para avaliar se houve exploração de conflito de interesses ou preterição, 
analisamos o mecanismo da XP, considerando as seguintes partes envolvidas: 
( 1) Clientes XP que tiveram suas ordens desviadas; (2) Carteira Própria e; (3) 
clientes da Corretora12 que estavam no melhor nível de preço no livro de 
ofertas da BM&FBOVESP A e que não tiveram suas ofertas executadas 
devido ao desvio de ordens. 

22. Para fins de análise, consideramos os seguintes interesses de cada uma 
das partes envolvidas: 

A. Interesse dos Clientes XP que tiveram suas ordens desviadas. 
Na descrição do mecanismo da XP não consta a necessidade de 
solicitação do cliente para que a Carteira Própria atue na sua 
contraparte para beneficiá-lo, conforme informado pela XP em sua 
resposta de 13.1 O .2015 para a BSM. Dessa forma, foram considerados 
como interesses dos Clientes XP, o que foi descrito pela XP como 
vantagem para os clientes agressores: 

I. Melhor execução (melhorar preço de execução em relação aos 
preços do livro de ofertas da BM&FBOVESP A); e 

Il. Redução do risco de execução (evitar piora do preço médio). 

B. Interesse da Carteira Própria 
I. Gerar beneficio aos Clientes XP; e 
li. Resultado financeiro do mecanismo. 

12 Demais clientes da Corretora XP que estavam no melhor nfvel de preço no livro de ofertas da 
BM&FBOVESPA no mesmo milissegundo da execução do negócio direto intencional e foram pr ridos. 

PSl3rt-.tlt"i 
BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro 275 8' andar 
01013-001 -São Paulo, SP 
Tet.: (1 1) 2.565-4000- FaX' (1 1) 2565-7074 
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C. Interesse dos demais clientes da XP no melhor nível de preço no livro 
de ofertas da BM&FBOVESP A que foram preteridos, devido ao desvio 
de ordens. 

I. Ser executado conforme as condições e regras de mercado; e 
li. Não sofrer prática abusiva (preterição ou exploração de conflito 

pelo intermediário). 

23. Com o propósito de avaliar os efeitos do mecanismo da XP em relação 
aos interesses das partes envolvidas, foram aplicadas métricas para gerar 
estatísticas que suportaram essa avaliação, as quais serão detalhadas a seguir, 
conforme diagrama demonstrado na Figura 2. 

PSl31MRS 
BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XN de Novembro. 275. 8" andar 
01013..001- São Paulo, SP 
Te!.: (11) 2565-4000 - Fax: (11) 2565-7074 
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Figura 2- Situações de clientes- da XP identificadas nas métricas 
aplicadas pela BSM 

I 
Ordens dos clientes que 

resultariam em ofenas agressoras 
e que tbram des,iadas e atendidas 

..-------?! pela Ca.neira Própria da XP por 
meio de negócios diretos 

intencionais. 

Mecanismo 
XI' 

(Situaç5o I ) 

I 

I 
Ofe.nas de clientes que esta,·am 
no lhTO de ofenas uo melhor 

Beneficio para o cliente 
agt•essor 

(Situação lA e I B) 

Indiferente para o cliente 
agressor 

(Situação IC) 

::-;!ão executou 
(Situação :!A) 

uivei de preço e seriam atendidas Executou depois mas a preço 
pela ordem que foi desviada pelo 1------~ pior 

mecmismo. (Situação 2B) 
(Situação 2) 

~~------------~ Executou depois 
(Situação :!C) 

Melhorn uo preço 
(Situação J A) 

Melhora na liquidez 
(Situaç:lo IB) 

Clientes XP 
(Ordem desviada) 

Clientes da Corretora 
que tinham ofer tas 
disponíveis no livro 

(Preterição) 

24. Na aplicação da métrica, os Clientes XP foram divididos em dois grupos: 

a) Ordens dos clientes que resultariam em ofertas agressoras e que 
foram desviadas e atendidas pela Carteira Própria da XP por meio 
de negócios diretos intencionais (Situação 1 ); e 

a) Ofertas de clientes que estavam no livro de ofertas no melhor nível 
de preço e seriam atendidas pela ordem que foi desviada pelo 
mecanismo (Situação 2) denominados "clientes preteridos". 

25. Em todas as situações, os cálculos das estatísticas consideraram a 
configuração do livro de ofertas da BM&FBOVESP A no mesmo 
milissegundo da execução de um negócio direto intencional, em que um dos 
clientes era a Carteira Própria, operando por intermédio dos terminais dos 

PSB/MRS 
BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro, 275, e• andar 
01013-001- São Paulo, SP 
Tel.: {1 1} 2565-4000- Fax: (1 1) 2565-7074 
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operadores Felipe Trindade e Davi Miranda Quixada, nas contas n°  
 

26. As Situações 1 e 2 foram subdividas da seguinte forma: 

Situação 1 - Ordens dos clientes que resultariam em ofertas agressoras e 
que foram desviadas e atendidas pela Carteira Própria da XP por meio 
de negócios diretos intencionais. 

Situação lA: 

Situação lB: 

Situação 1 C: 

Beneficio por meio de melhoria de preço em relação aos 
melhores preços das ofertas do livro da BM&FBOVESP A; 

Beneficio por liquidez, pois a quantidade ofertada não seria 
atendida integralmente no nível de preço da melhor oferta 
do livro da BM&FBOVESP A; 

Indiferente para o cliente, dado que o resultado obtido pelo 
Cliente XP na contraparte da Carteira Própria é igual ao 
resultado que este cliente teria no livro de ofertas da 
BM&FBOVESP A, caso não houvesse o desvio da sua 
ordem. 

Situação 2- Ofertas de clientes da Corretora XP que estavam no livro de 
ofertas da BM&FBOVESP A no melhor nível de preço e seriam atendidas 
pela ordem de Cliente XP, que foi desviada e atendida pela Carteira 
Própria. 

Situação 2A: 

Situação 2B: 

Situação 2C: 

PSB/MRS 

Ofertas de clientes da Corretora que seriam agredidas pela 
ordem desviada e não foram executadas até o final do 
pregão; 

Ofertas de clientes da Corretora que seriam agredidas pela 
ordem desviada e foram executadas a preço pior; 

Ofertas de clientes da Corretora que seriam agredidas pela 
ordem desviada e foram executadas depois, ou seja, as 

BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro, 275, a• andar 
01013-001 - S~o Paulo. SP 
Tel.: (11) 2565-4000- Fax (11) 2565·7074 
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ofertas permaneceram no livro, mas foram executadas até o 
fmal do pregão. 

27. A relação completa das ocorrências descritas nas Situações 1 e 2, 
detalhadas na Figura 2 encontra-se nos DVDs dos Anexos I e II. 

28. A seguir, explicaremos com detalhes os critérios utilizados para 
classificar as duas situações. 

Situação 1: Ordens dos Clientes XP que resultariam em ofertas 
agressoras que foram desviadas e atendidas pela Carteira Própria por 
meio de negócios diretos intencionais. 

29. Considerando o argumento da XP de que seus clientes com ordens 
desviadas foram beneficiados com melhora de preço e redução de risco 
operacional, estabelecemos métricas para identificar o beneficio desses 
clientes, conforme demonstrado na Figura 3. 

Figura 3- Clientes XP que tiveram suas ordens desviadas 

Melhora no preço 
(Siruação IA) 

Beneficio para o cliente 

I 
agressor 

(Sintaçao J A e lB) 
Ordens dos ctiemes que l\lelhora !1.1 liquidez 

resultariam em ofertas a~essoras (Situaç5o I B) 
e que foram desviadas e atendidas 
vela Caneira Própria da XP por 

meio de negócios diretos 
intencionais. 
(Siruação I) 

I Indiferente para o cliente 
agressor 

M<leanismo (Siruação !C) 
XP 

30. As seguintes situações foram definidas como beneficio gerado pela 

Corretor~ 

PSB/MRS 19 
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a) Situação lA - Ordens dos Clientes XP que foram desviadas devido à 
realização do negócio direto intencional que resultaram em beneficio, 
pois tiveram melhoria por preço ou; 

b) Situação lB - Ordens dos Clientes XP que foram desviadas devido à 
realização do negócio direto intencional que resultaram em beneficio, 
pois tiveram suas ofertas integralmente atendidas no melhor nível de 
preço. 

31. O mecanismo da XP não controla o beneficio gerado aos Clientes XP, 
portanto os beneficios mencionados na Figura 3 (Situações lA e lB) são 
fortuitos. 

32. Casos em que a execução na contraparte da XP não produziu qualquer 
benefício para o Cliente XP em relação ao que o livro de ofertas da 
BM&FBOVESP A poderia oferecer foram consideradas como indiferentes 
(Situação 1 C). 

33. A seguir, explicaremos com detalhes os critérios utilizados para 
classificar as três situações. 

Situação lA: Ordens dos Clientes XP que foram desviadas devido à 
realização do negócio direto intencional que resultaram em benefício, 
pois tiveram melhoria por preço. 

34. Para identificar ocorrências em que Cliente XP teve sua ofet1a executada 
a preço melhor13 devido à realização do negócio direto intencional contra a 
Carteira Própria, quando comparado ao melhor preço das ofertas do livro da 
BM&FBOVESP A no mesmo milissegundo da execução do direto intencional 
(Situação lA), consideramos as seguintes etapas: 

Etapa 1) No mesmo milissegundo da execução do negociO direto 
intencional entre a Carteira Própria e Cliente XP, é identificado no livro de 
ofertas da BM&FBOVESP A, o melhor preço ofertado na compra (MPC) e o 
melhor preço ofet1ado na venda (MPV). 

13 No segmento BM&F a variação minlma de apregoação é diferente para cada contrato e estabelece o 
intervalo mínimo de variação de preço que um detenninado contrato deve oscilar~" 

~WMRS \ W 
BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro. 275, a• anda1 
01013-001- São Paulo, SP 
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Etapa 2) Se o preço do negócio direto intencional (PDI) do cliente que 
teve sua ordem desviada seguir uma das condições abaixo, então o negócio 
será classificado como Benefício por Preço: 

Condições: 
a) Cliente XP Comprador: O preço da compra deve ser menor 

que o melhor preço ofertado na venda (PDI < MPV); 
b) Cliente XP Vendedor: O preço da venda deve ser maior que o 

melhor preço ofertado na compra (PDI > MPC). 

35. Caso o preço executado não tenha atendido às condições da Etapa 2, é 
aplicada métrica de benefício por liquidez, explicada adiante na Situação IB. 

36. As Tabelas 4 e 5 demonstram caso concreto da Situação lA, em que 
Cliente XP atuou na compra no segmento BM&F. 

3 7. A Tabela 4 demonstra o livro de ofertas de WINJ1614 do pregão de 
25 .02.2016 às llh04m47s778ms, antes da execução do negócio direto 
intencional entre Cliente XP e Carteira Própria. Nesse momento, o melhor 
preço de compra ofetiado é R$42.790,00 (MPC) e o melhor preço de venda é 
R$ 42.800,00 (MPV). 

38. A ordem desviada pela XP é de compra de 20 contratos que, sem o 
desvio, agrediria o cliente da Corretora conta n° (em laranja) ao preço 
de R$ 42.800,00 (MPV) com prioridade de execução. 

Tabela 4- Livro de ofertas de WINJ16 no pregão de 25.02.2016, às 
llb04min47s778ms 

Ofertas de Compra 

llorà Cliente Corretora Qtd Preço Preço 

11 :03:22.510 3 3 42.790,00 42.1!00.00 

11 :03:26.728 3 2 42.790,00 42.800,00 

11 :03:36.069 3 8 42.790,00 42.800,00 

li :03:46.088 3 2 42.790.00 42.800,00 

I J :03:55.078  42.790,00 42.800,00 

11 :04:14.109 3 42.790,00 42.800,00 

li :04:38.059  l 42.790,00 42.805,00 

Forne: BM&FBOVESPA 

14 Futuro mini de Ibovespa com vencimento em Abril/20 16. 

J>S !3/lvl RS 
BM&FBOVESPA SUPERVISÃO 
Rua XV de Novembro. 275, e• n ar 
01013-001 - São Paulo, SP 
Tel.: (11) 2565-4000- Fax: (11) 2 65-7074 

Ofertas de Venda 

Qtd Corretora C liente 1-J()nl 

:w 3  1 1~04 :45 .059 

I  11 :04:46.730 

5  11 ;04:46.731 

2  11 :04:46.733 

lO  11 :04:47.3 12 

5 3  li :04:47.673 

5  li :04:44.365 
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39. A Tabela 5 demonstra execução de negócio direto intencional de 20 
contratos de WINJ16 ao preço de R$42.795 ,00 (PDI) entre Cliente XP na 
compra e Carteira Própria na venda. 

Tabela 5 - Livro de ofertas de WINJ16 no pregão de 25.02.2016, às 
llh04min47s849ms, momento do negócio direto intencional entre 

Cliente XP e Carteira Própria 

Ofertas de Comprn Ofertas de Venda 

Hora Cliente Corretora Preço Preço Qtd Corretora Cliente 1-lor.J 

11:04:47.849 ~. 95º-º.. 42.795,00 20 3 Carteira Própria 11:04:47.849 
tI :03:22.51 O 42.790,00 42,1{00.00 20 J  li :04:45.05<) 

t 1:03:26.728 3 2 42.790,00 42.800.00  li :04:46.730 

tI :03:36.069 3 8 42.790,00 42.800,00 5  11 :04:46.73L 

li :03:46.088 3 2 42.790,00 42.800,00 2  li :04:46.733 
l I :03:55.078  42.790,00 42.800,00 tO  I 1:04:47.312 

t 1:04: 14. 109 3 42.790.00 42.800,00 5 3  li :04:47.673 

li :04:38.059  I 42.790.00 42.805,00 5  li :04:44.365 

Fonte: BM&FBOVESPA 

40. O negócio direto intencional com Cliente XP (em cinza) desviou o fluxo 
de 20 contratos que atenderia a oferta do cliente da Corretora, conta n° 

 com prioridade de execução (em laranja). 

41. Na Tabela 5, o Cliente XP teve sua oferta de compra executada ao preço 
de R$42.795,00, devido à execução do negócio direto intencional contra a 
Carteira Própria. Portanto, com as condições estabelecidas na métrica, 
constatamos beneficio de R$5,00 para o Cliente XP, logo, PDI < MPV, ou 
seja, sem o desvio, o Cliente XP compraria a preço pior (R$ 42.800,00). 

42. Em relação ao cliente conta n°  que estava com prioridade, o 
negócio direto intencional não causou qualquer prejuízo ao seu interesse, pois 
o preço do negócio oferecido pela XP ao cliente agressor foi melhor que o 
preço desejado pelo cliente conta n° . 

43. A seguir, as Tabelas 6 e 7 demonstram caso concreto da Situação 1 A no 
segmento Bovespa, em que Cliente XP atuou na vendv 

BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS 
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44. A Tabela 6 reproduz o livro de ofertas de RSID3 15 no pregão de 
12.06.2015 às 14h56m45sl2lms, antes da execução do negócio direto 
intencional entre Cliente XP na venda e Carteira Própria na compra. Nesse 
momento, o melhor preço de compra ofertado é R$1 ,51 (MPC) e o melhor 
preço de venda é R$ 1 ,52 (MP V). 

45. A ordem desviada pela XP é de venda de 100 ações e, sem o desvio, 
agrediria oferta da Corretora (destacada em laranja) ao preço de R$ 1,51 
(MPC) que tinha prioridade de execução. 

Tabela 6- Livro de ofertas de RSID3 no pregão de 12.06.2015, às 
14h56min45s121ms 

Ofertas tle Comprn Ofertas de Venda 

Hora Cliente Corretora Qtd Preço Preço Qtd Corretora Cliente Horn 

14: 13:47.542  6.800 1,5 I 1,52 2.700  14: 19 ;25.102 

14:13:47.562  200 1,51 1,52 100  14:35:26.739 

14:18:58,958  3.000 1.5 1 1,52 5.000  14:49:30.909 

14:31:07.284  1.600 1,51 1,52 700  14:56:28.034 

14:31: 10.050  100 1,5 1 1.52 2 .. 400 3 14:56:45.121 

Fonte: BM&FBOVESPA 

46. A Tabela 7, demonstra execução do negócio direto intencional de 100 
ações de RSID3 ao preço de R$ 1 ,52 (PDI), entre Cliente XP na venda e 
Carteira Própria na compra. 

15 Ações ordiná1ias de emissão da Rossi Residencial S.A. 
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Hora 

14:56:45 .. 123 

14:13:47.542 

14:13:47.562 

14:18:58.958 

14:31:07.284 

14: 31:10.050 

Tabela 7- Livro de ofertas de RSID3 no pregão de 12.06.2015, às 
14h56min45s123ms, momento do negócio direto intencional entre 

Cliente XP e Carteira Própria 

Ofertas de Comprá Ofertas de Vcndn 

Cliente Corretora Qtd Preço f'reço Qtd Corretora Cliente Hora 

Carteira Própria 3 ..:100 1.52 1,52 100 3 Cliente XP 14:56:45 .. 123 

 6.800 1,51 1,52 2.700  14:19:25. 102 

 200 1,51 1,52 100  14:35:26.739 

 3.000 1,51 1.52 5.000  14:49:30.909 

 1.600 1,51 1,52 700  14:56:28.034 

 100 1,5 1 1,52 2.400 3 14;56:45.12 1 

Fonte: BM&FBOVESPA 

47. O negócio direto intencional com Cliente XP (em cinza) desviou o fluxo 
de 100 ações que atenderia parcialmente a oferta de compra da Conetora 63 
com prioridade (em laranja). 

48. Na Tabela 7, o Cliente XP teve sua oferta de venda executada ao preço 
de R$1 ,52, devido à execução do negócio direto intencional contra a Carteira 
Própria. Portanto, com as condições estabelecidas na métrica, constatamos 
beneficio de R$0,01 para o Cliente XP, logo, PDI > MPC, ou seja, sem o 
desvio o Cliente XP venderia a preço pior (R$ 1,51 ). Além disso, não havia 
demais clientes da XP no livro de ofertas da BM&FBOVESP A, no mesmo 
lado da atuação da Carteira Própria e no mesmo nível de preço do negócio 
direto intencional. 

49. Conforme Regras de Pregão16 da BM&FBOVESPA, o registro de 
negócio direto intencional será permitido, desde que o preço esteja entre a 
melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda disponível no livro de 
ofertas da BM&FBOVESP A, ressaltando que: 

a) Se a diferença entre o melhor preço de venda e o melhor preço de 
compra ("spreacf') for superior à variação mínima de apregoação 
("tick size ") 11

, será permitido o direto intencional somente no 

16 http://www .bmtbovespa.com. br/pt_br/regulacao/regu tacao-e-manuais/ 
17 Conforme parâmetros estabelecidos pela BM&FBOVESPA, para cada ativo/contrato negociado é definido 
variação mínima de apregoação (''tick size")~ 
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intervalo de preços entre o melhor preço de venda e o melhor 
preço de compra, não sendo permitido o registro de direto 
intencional no melhor preço de venda e no melhor preço de 
compra (Livro de ofertas aberto). 

b) Se a diferença entre o melhor preço de venda e o melhor preço de 
compra ("spreacf') conesponder à variação mm1ma de 
apregoação ("tick size "), será permitido o direto intencional com 
preço igual ao da melhor oferta de compra ou igual ao da melhor 
oferta de venda (Livro de ofertas fechado). 

c) Obedeça aos limites do túnel de leilão, rejeição e limites de 
oscilação. 

50. A seguir demonstraremos exemplos de negocw direto intencional 
executado com WINJ 16 em momentos de livro de ofertas aberto e fechado. 

Disponível em: http://www.bmtbovespa.eom.br/pt_br/regulacao/regulacao-e-manuais/ - Variações mínimas 
de apregoação- T ick size I r 
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Livro de ofertas aberto: 

51. No exemplo do livro de ofertas de WINJI6 no pregão de 25.02.2016, 
demonstrado nas Tabelas 4 e 5, a melhor oferta de compra e de venda era de 
R$ 42.790,00 e R$ 42.800,00, respectivamente, com diferença de preço de R$ 
10,00 entre compra e venda, valor maior que o tick size de R$5,00 
estabelecido pela BM&FBOVESP A para o minicontrato futuro de índice. 
Aplicando a regra da BM&FBOVESP A, o preço do negócio direto 
intencional deve ser obrigatoriamente R$ 42.795,00, pois está entre R$ 
42.790,00 e R$ 42.800,00, conforme demonstrado na Figura abaixo: 

Livro de ofertas fechado: 

R$42.800,00 

Negócio 
. +-- direto intencional 

a R$ 42.795,00 

R$42.790,00 

52. No exemplo do livro de ofertas no segmento BM&F com contratos de 
WINJ16 no pregão de 22.02.2016, às llh14min38s826ms, a melhor oferta de 
compra era de R$ 43.320,00 e a melhor oferta de venda R$ 43.315,00, ou 
seja, diferença de R$ 5,00, valor correspondente à variação mínima de 
apregoação. Pelas regras da BM&FBOVESP A, o preço do negócio direto 
intencional pode ser executado a R$ 43 .320,00 ou a R$ 43.315,00, conforme 
demonstrado na Figura abaixo. 

R$ 43.320,00 

R$ 43.31 5,00 

Negócio 
direto 

Intencional 

BM&FBOVESPA SUPjitSÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro, 2 5. a• andar 
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53. No caso do segmento Bovespa, para todos os ativos negociados na 
BM&FBOVESPA, o tick size mínimo é de R$0,01. Para esse segmento, é 
permitido executar negócio direto intencional no melhor preço de venda e no 
melhor preço de compra, independentemente de livro fechado ou aberto. 

54. No total, identificamos 710.927 negócios na Situação lA que 
envolveram 20.671 contas, sendo 19.174 contas no segmento BM&F e 1.497 
contas no segmento Bovespa. 

55. Todas as situações desta natureza estão relacionadas no Anexo I-A. Para 
facilitar o entendimento, o negócio direto intencional entre a Carteira Própria 
e Cliente XP está em cinza e os preços sem destaque indicam o melhor preço 
da compra e o melhor preço da venda antes da atuação da Carteira Própria. As 
colunas Hora Registro, Participante, Cliente, Quantidade e Preço sempre 
serão repetidas nas duas naturezas de negociação (Compra/Venda). 

56. As colunas estão dispostas da seguinte maneira: 

1 - Hora registro: Momento da ocorrência envolvendo a oferta; 
2 -Participante: Corretora; 
3 - Cliente: N° da conta oferta do cliente. A conta n°  é a Carteira 
Própria da Corretora no segmento BM&F e as contas n° , no 
segmento Bovespa. 
4- Quantidade: Quantidade de ações/contratos relativa ao evento em questão; 
5- Preço: Preço da oferta; 

57. A Figura 4 refere-se ao exemplo mencionado anteriormente na Tabela 6, 
extraído do Anexo 1-~ 

1 
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Figura 4- Livro de ofertas de RSID3 no pregão de 12.06.2015, às 
14h56min45sl23ms, momento do negócio direto intencional entre Cliente 

XP e Carteira Própria, extraído do Anexo 1-A 

RSID3- 1!/06/!01~ - Compr:~ - Siruaç5o ~2.1"6 

Oftn:t~ dt Comprn 

B om ngjs.tro P:u'ticip:tntf Clitnrt Qu:tntid:tdt Prtço Prtço Bor:t rPgiro'CI P:trtid p:tnrt CMnte Quantidade 

1.52 

J-4• 56:~5. 123 3 C3rtett11 prõpria 100 1.52 14:56·4S.ill 3  100 

1.51 

Situação lB: Ordens dos Clientes XP que foram desviadas devido à 
realização do negócio direto intencional que resultaram em benefício, 
pois tiveram suas ofertas integralmente atendidas no melhor nível de 
preço. 

58. Na métrica, levamos em consideração ocorrências em que Cliente XP 
não teria execução com preço melhorado e não teria a quantidade da sua 
oferta totalmente executada no melhor nível de preço, pois não havia 
quantidade suficiente no livro de ofertas no melhor nível de preço, o que 
poderia resultar em execução parcial ou execução integral a preço médio pior 
em relação ao preço do negócio direto intencional. Entretanto, com a 
execução do negócio direto intencional contra a Carteira Própria, o Cliente 
XP teve sua oferta executada integralmente no melhor nível de preço 
existente no livro de ofertas no mesmo milissegundo da execução do negócio 
direto intencional. 

59. Para identificação da Situação lB, consideramos as seguintes etapas: 

Etapa 1) Caso o negócio direto intencional seja realizado no mesmo 
nível de preço existente no livro de ofertas da BM&FBOVESP A, é somada 
no livro de ofertas a quantidade de compra (SC) e de venda (SV) no melhor 

nível de preç~ 

BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro. 275. 8" andar 
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Etapa 2) Se a quantidade do negócio direto intencional (Q) do Cliente 
XP que teve sua ordem desviada seguir uma das condições abaixo, então o 
negócio será classificado como Beneficio por Liquidez: 

Condicões: 
a) Cliente XP Comprador: A quantidade de compra ofertada 

pelo Cliente XP deve ser maior que a soma da quantidade de 
venda disponível no livro de ofertas da BM&FBOVESP A no 
melhor nível de preço (Q > SV); 

b) Cliente XP Vendedor: A quantidade de venda ofertada pelo 
cliente deve ser maior que a soma da quantidade de compra 
disponível no livro BM&FBOVESP A no melhor nível de 
preço (Q > SC); 

60. Caso a quantidade inserida pelo Cliente XP não tenha atendido as 
condições da Etapa 2, o negócio direto intencional será classificado como 
Indiferente (Situação 1 C), que será explicada adiante. 

61. A seguir demonstraremos caso concreto da Situação lB, em que o 
Cliente XP atuou na compra no segmento Bovespa. 

62. As Tabelas 8 e 9 demonstram exemplo dessa situação, em que o Cliente 
XP teve sua oferta de 50.000 opções (Q) de V ALEC1418 atendida na 
totalidade com a Carteira Própria na contraparte do negócio direto 
intencional. 

63. A Tabela 8 demonstra o livro de ofertas da BM&FBOVESPA do pregão 
de 08.03.20 16, às 12h04m56sll5ms, antes da execução do negócio direto 
intencional entre o cliente XP e a Carteira Própria. Nesse momento, as 
ofertas que o cliente XP agrediria, totalizavam 38.400 quantidades (SV), ou 
seja, ao preço de R$0,16 o cliente XP executaria 38.400 quantidades (em 
laranja). 

18 Opções de compra da Vale S.A com vencimento em Março/20 I~ 6 ,......._\ 
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Tabela 8- Livro de ofertas de V ALEC14 no pregão de 08.03.2016 às 
12h04m56s115ms 

Ofertas de Compra Ofertas de Vendn 

l·lora Cliente Corretora Qtd Preço Preço Qtd Corretora C liente Hora 

I I :54:58.855  71.300 0,15 O, l o 

"'"} 3  l i :59:~5 .735 

12:00:51.990  10.000 0,15 0.16 6.900 3  11:59:57.2 11 

12:02: 17. 137  10.000 0,15 0,16 10.000 38.400  12:01:21.670 

12:02:47.617  9.300 0,15 0, 16 2.000 qtd  12:01:22.960 

12:03:04.21 1  31.800 0,15 0.16 5.000 3  12:01 :-10.391,) 

12:03:07.503  10.000 0,15 0, 17 82.300  l i :55:35.38 1 

12:03: I 0.630  10.000 0,15 0, 17 31.800  l i :55:35.384 

Fonte: BM&FBOVESPA 

64. Com a atuação da Carteira Própria, o Cliente XP teve sua oferta de 
50.000 quantidades de VALEC14 atendida integralmente, conforme 
demonstrado na Tabela 9. 

65 . Nas condições estabelecidas na métrica para Situação 2B, constatamos 
benefício na execução da totalidade de quantidades ofertadas pelo Cliente XP, 
logo, Q > SV. 

Tabela 9- Livro de ofertas de VALEC14 no pregão de 08.03.2016 
às 12h04min56s836ms 

Ofertas de Compra Ofertas de Venda 

Hora Corretora Qtd Preço f>rcço Qtd Corretora C liente Hora 

12:04:56.836 3 50.000 qJf_ 0.16 14.500 3  I I :59'25. 735 

l i :54:58.855  71.300 0, 15 0. 16 6.900 3  11:59•57.2 11 

12:00:5 1.990  10.000 0,15 0,16 10.000  12:01 :2 1.670 

12:02: 17.1 37  10.000 0, 15 0,16 2.000  12:0 I :22.960 

12:02:47.6 17  9.300 0,15 0. 16 5.000 J  12:()1 :40..399 

12:03:04.21 1  31 .800 0,15 _ Q,t_q, _,_ s_o.ooo 3' Carteira Pr.~m-ia 12_!04:~§.836 

12:03:07.503  10.000 0,15 0,17 82.300  li :55:35.38 1 

12:03:10.630  10.000 0,1 5 0,17 3 1.800  li :55:35.384 

Fonte: BM&FBOVESPA 

66. O negócio direto intencional com Cliente XP (em cinza) desviou o fluxo 
de 50.000 quantidades que atenderia as ofertas das corretoras  e de três 
clientes da Corretora XP (em laranja). Nesse caso, a XP beneficiou o cliente 
agressor e ao mesmo tempo impediu que os clientes contas n°  

 tivessem suas ofertas executadas. Desse modo, a atuação da Carteira 

PSB/MRS 
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Própria preteriu os clientes da XP que estavam no livro com prioridade de 
execução. 

67. As Tabelas 10 e 11 demonstram outro exemplo da Situação lB, em que 
o Cliente XP atuou na venda no segmento BM&F em que o Cliente XP teve 
sua oferta de 45 contratos (Q) de WDOU15 19 atendida na totalidade com a 
Carteira Própria na contraparte do negócio direto intencional. 

68. A Tabela 10 demonstra livro de ofertas da BM&FBOVESPA no pregão 
de 12.08.2015, antes da execução do negócio direto intencional entre o 
Cliente XP e a Carteira Própria. Às 10h57m58s550ms, as ofertas de compra 
com melhor nível de preço (R$ 3.520,00) totalizavam 28 contratos (SC), ou 
seja, ao preço de R$3.520,00 o cliente executaria 28 contratos (em laranja) e a 
quantidade de 17 contratos restantes, poderia: (a) permanecer no livro para ser 
executada em condições de mercado, inclusive a preço pior; (b) ser totalmente 
executada; e (c) ser cancelada pelo cliente. 

19 Futuro Mini de Taxa de Câmbio de Reais por Dólar Comercial com vencimento em Setembro/2015 .. 
Variação Mínima de apregoação: R$0,50 {\ 
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Tabela 10- Livro de ofertas de WDOU15 no pregão de 12.08.2015 
às 10h57min58s550ms 

Ofertas de Compra Ofertas de Venda 

Hora Cliente Corretora Qtd Preço Preço Qtd Corretora C liente Hora 

10:43•19.892  3 2 3.520.00 3.520,50 2  10:57:54.362 

I 0:54.36.397  3 3.520.00 3.520,50 3  I 0:57:54.363 

10:54:39.763  3 3.520,00 3.520.50 2  I 0:57:54.780 

I 0:55:20.545  3 3.520.00 3.520.50 I  I 0:57:55.284 

10:55:35.670  3 3.520.00 3.520,50 I  I 0:57:55.373 

I 0:55:41.390  3 3.520,00 3.520.50 3  I 0:57:55.413 

I 0:55:4<>. 746  3 3.520.00 3.520,50 2  10:57:57.92 1 

I 0:55:51 .::!70  3 3.520.00 3.520,50 2  I 0:57:57.921 

I 0:55:51.544  3 28 3.520.00 3.520,50  10:57:57.923 

I 0:56: 13.619  3 I qld 3 520,00 3.521.00  I 0:57:46.761 

10:56:45 961  3 2 3 520.00 3.521 ,00  I 0:57:47.350 

I 0:57:05.795  J 3520.00 3.521 ,00  10:57:53.788 

I 0:57:30.861  I 3.520,00 3.521,00 2  10:57:53.788 

10:57:33.047  3 8 3.520,00 3.521 ,00 3  I 0:57:53.789 

I 0:57:40.683  3 2 3.520.00 3.521 ,00 5  10:57:53.789 

10:5N8.355  3 3.520.00 3.521,00 3  I 0:57:53.789 

10:57:51499  1 2 3.520.00 3.521 ,00  I 0:57:53.790 

10:45:21.214  4 3.51 9,50 3.521 ,00 2  10:57:53.790 

10:45:21.214  3.519,50 3.521,00 3  10:57:53.791 

I 0:45:23.619  2 3.519,50 3.521,00 3  I 0:57:53.794 
Fonte: BM&FBOVESPA 

69. Com a atuação da Carteira Própria, o Cliente XP teve sua oferta de 45 
contratos de venda de WDOU15 atendida integralmente, gerando beneficio 
para o cliente, conforme demonstra a Tabela 11. 

70. Nas condições estabelecidas na métrica, constatamos benefício na 
execução da totalidade de contratos ofertados pelo Cliente XP na compra, 
logo, Q > se. .1 
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Tabela 11- Livro de ofertas de WDOU15 no pregão de 12.08.2015, 
às 10h57min58s561ms, momento do negócio direto intencional 

entre Cliente XP e Carteira Própria 

Ofertas de Compra Ofertas de Venda 

Hora C liente Corretora Qtd Preço Preço Q td Corretora C liente Hora 

I0:43:19.SQ2  3 2 3.520,00 3.522,q4) 4 _3_ lienteXP 10:~:58A§!. 
I 0:5-1:36.31)7  3 I 3.520.00 3.520,50 2  I 0:57:54.362 
I 0.54:39.763  3 I 3.5::!0.00 3.520,50 3  I 0:57:54.363 
I 0:55:20. ;45  3 I 3.520,00 3.520,50 2  I 0:57:54.780 
10·55:35 670  3 I 3.520.00 3.520,50 I  I 0:57:55.284 
I 0:55:-11.390  3 I 3.520,00 3.520,50 I  I 0:57:55.373 

10:55:49.746  3 I 3.520,0() 3.520,50 3  I 0:57:55.4 I 3 

10:55:51 270  3 I 3.520.00 3.520,50 2  I 0:57:57.921 
10:5:5;515-1-1 3 I 18 3.520.00 3.520,50 2  I 0:57:57.92 I 
10:56:13.f> l9  3 I qtd 3.520.00 3.520,50 I  I 0:57:57.923 
10:56:-15 961 3 l 3.520.00 3.521,00 I  10:57:46.76 1 
10:57:05 795  3 I 3 520.00 3.521,00 I  I 0:57:47.350 
I 0:57:30.861  I 3.520,00 3.521,00 I  I 0:57:53.788 
I 0:57:33.0-17  3 8 3.520.00 3.521 ,00 2  I 0:57:53.788 
10:57:40.683  .3 2 3.520.00 3.521 ,00 3  I 0:57:53.789 
I 0:57:48.:\55  3 I 3.520.00 3.521,00 5  I 0:57:53.789 

I 0:57:51.490  J 2 3 520.00 3.521,00 3  I 0:57:53.789 

10:57:58.561 Carteira Própria 3 45 3.520 oo_ 3.521 ,00 I  10:57:53.790 

10:45:21.214  4 3.51 9,50 3.521.00 2  I 0:57:53.790 
I 0:45:21.214  4 3.5 19,50 3.521.00 2  I 0:57:53.790 

10:45:21.214  I 3.519,50 3.521,00 3  10:57:53.791 

I 0:45:23.619  2 3.51 9.50 3.521,00 3  10:57:53.794 

I 0:45:34.252  3 3.519,50 3.521,00 2  I 0:57:53.795 

10:46:00.435  2 3.519,50 3.521 .00 lO  I 0:57:53.848 

I 0:52:00.990 3 2 3.519,50 3.521.00 I 3 I 0:57:54.095 

I 0:52:40.804  6 3.519.50 3.521,00 6  10:57:54.363 
Fome: BM&FBOVESPA 

71. O direto da XP com Cliente XP (em cinza) desviou o fluxo de 45 
contratos que atenderia as ofertas das corretoras  e dos demais clientes da 
Corretora XP (em laranja). Nesse caso, em relação aos clientes compradores 
da XP houve preterição. 

72. No total, identificamos 165.962 negocws na Situação lB que 
envolveram 10.832 contas, sendo 10.731 contas no segmento BM&F e 101 
contas no segmento Bovespa. 
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73. Todas as situações desta natureza estão relacionadas no Anexo I-B e para 
facilitar o entendimento, o negócio direto intencional entre a Carteira Própria 
e Cliente XP está em cinza, os preços sem destaque indicam o melhor preço 
da compra e o melhor preço da venda antes da atuação da Carieira Própria. As 
colunas Hora Registro, Participante, Cliente, Quantidade e Preço sempre 
serão repetidas nas duas naturezas de negociação (CompraNenda). 

74. As colunas estão dispostas da seguinte maneira: 

1 - Hora registro: Momento da ocorrência envolvendo a oferta; 
2 - Participante: Corretora; 
3 - Cliente: N° da conta oferta do cliente. A conta n°  é a Carteira 
Própria da Corretora no segmento BM&F e as contas n°  no 
segmento Bovespa; 
4 - Quantidade: Quantidade de ações/contratos relativa ao evento em questão; 
5 - Preço: Preço da oferta. 

75. A Figura 5 refere-se ao exemplo mencionado anteriormente na Tabela 
11, extraído do Anexo I-B. 
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Figura 5- Livro de ofertas de WDOU15 no pregão de 12.08.2015, às 
10h57min58s561ms, momento do negócio direto intencional entre Cliente 

XP e Carteira Própria, extraído do Anexo 1-B 

wnon::- l2/0S/101S - Compr:~- Siru~ção :10.301 

Or·dtUI d• Oforr2s dr Compr:a Of t rrn• dt Y tnd• 

plioridodt Bonro;i<tro l'M'tic:ip:UIIf ClitDit Qaoaddodt Pr~o Bor:a n;h rro P11rtidp:.nrt Clit Dif QIUDDd>dt Prtro 

10::53::!6.531  ::! 3.5~0.00 10:57:58 561 3  45 3.:l::!O.OO 

1 10:>1:36397  3510.00 

3 10:54:39.763 3  3510.00 

-1 10:55:~.545 3  3.5:!0,00 

5 10:55:35.670 3  3.520.00 

6 10.55:-11.390  3.5~.00 

7 10:55:-19.7-16 3  3.5~.00 

s 10:55:51.::!70 3  3.520.00 

9 10:55:51.54-1 3  3.510.00 

10 I 0:56:13.619  3.520,00 

11 10:56:45.961 3  1 3.520.00 

12 10:57:05.795 3  3.520.00 

l3 10:57:30.861  3.5~.00 

14 10:57:33.0-17 3  s 3.520.00 

15 10:57:40.683 3  ::! 3.520.00 

16 10:57:-18.355 3  3 520.00 

17 10:57:51.-199 3  1 3.520.00 

1S 10:57:58.561 3 Carteira ~õpr~ 45 3.)10.00 

Situação lC: Ordens dos Clientes XP que foram desviadas devido à 
realização do negócio direto intencional que foram indiferentes. 

76. Para Situação 1C, foram classificados como Indiferentes, as situações em 
que o resultado obtido pelo Cliente XP na contraparte da Carteira Própria é 
igual ao resultado que o Cliente XP teria, conforme situação do livro de 
ofertas da BM&FBOVESP A no mesmo milissegundo do negócio direto 
intencional, caso não houvesse o desvio da sua ordem. 

77. As Tabelas 12 e 13 demonstram caso concreto da Situação 1C, em que 
Cliente XP atuou na compra no segmento BM&f 

PSIVMRS 35 
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78. A Tabela 12 reproduz o livro de ofertas de WDOH1620 no pregão de 
10.02.2016 às 13h12m47s680ms antes da atuação da XP. Neste exemplo, o 
melhor preço de compra é R$3.937,50 e o melhor preço de venda é R$ 
3.938,00. 

Tabela 12- Livro de ofertas de WDOH16 no pregão de 10.02.2016, às 
13h12min47s680ms 

Ofertas de Compra Ofertas de Venda 

Hora Cliente Corretora Qtd Preço Preço Qhl Corretora Cliente Hora 

13:12:47.089  I 3.937,50 3.938.00 3  13:1141974 
13:12:47.089  I 3.937,50 3.938.00 3  13:1151.636 
13:12:47.089  3 3.937,50 3.938.00 3  IJ·t2 09.283 
13:12:47.089  2 3.937.50 3.938.00  13:12:47.096 
13:12:47.090  I 3.937,50 3.938.00  13:12:47.183 
13:12:47.091  2 3.937.50 3.938,00  13: 12:47.183 
13:12:47.091  2 3.937.50 3.938,00  13:12:47.184 

13:12:47.092  I 3.937,50 3.938,00  13:12:47.330 

13:12:47.093  3.937,50 3.938,00  13:12:47.472 
Fonte: BM&FBOVESPA 

79. A Tabela 13 demonstra o momento da execução do negócio direto 
intencional com Cliente XP atuando na compra e a Cruteira Própria atuando 
na venda. 

Tabela 13- Livro de ofertas de WDOH16 no pregão de 10.02.2016, 
às 13h12min47s713ms, momento do negócio direto intencional 

entre Cliente XP e Carteira Própria 

Ofer tas de Compra Ofertas de Venda 

flora Cliente Cor retora Qtd Preço Preço Qtd Corretora C liente t·tom 

13:12:47.713 lieoteXP_ 3.938,00 3.938.00 3  J:H 1.41 974 

13:12:47.089 3.937,50 3.938,()0 J  13: I 1·5).()31\ 

13:12:47.089  I 3.937,50 3.938.00 3  I 3.12:0c,1.2X3 

13:12:47.089  3 3.937,50 3.938,00  13:12:47.096 

13:12:47.089  2 3.937,50 3.938,00  13:12:47.183 

13:12:47.090  I 3.937,50 3.938,00  13: 12:47.183 

13: 12:47.091  2 3.937,50 3.938,00  13:12:47.11!4 

13:12:47.091  2 3.937,50 3.938,00 I  13: 12:47.330 

13:12:47.092  3.937,50 3.938.00 I  13:12:47.472 

13:12:47.093  3.937.50 3.938 00 6 3 Carteira Pró ria 13:12:47.713 

Fonte: BM&FBOVESPA 

2° Futuro Míni de Taxa de Câmbio de Reais por Dólar Comercial com vencimento em Março/2016. 
Variação mínima de apregoação: R$0,~~ 
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80. Na Situação 1 C, sem o desvio da ordem que deu origem ao negócio 
direto intencional, o Cliente XP teria sua oferta executada integralmente com 
os clientes contas n°  e com a Corretora  
(destacados em laranja) a R$ 3.938,00, mesmo preço de execução do negócio 
direto intencional contra a Carteira Própria (em cinza). 

8L As Tabelas 14 e 15 demonstram outro exemplo da Situação lC em que o 
Cliente XP atuou na venda no segmento Bovespa. 

82. A Tabela 14 reproduz o livro de ofertas de PETRA1021 no pregão de 
14.01.2015 às 13h00m47s515ms antes da atuação da XP. Neste exemplo, o 
melhor preço de compra é R$0,36 e o melhor preço de venda R$ 0,37. 

Tabela 14- Livro de ofertas de PETRAlO no pregão de 14.01.2015, às 
13h00min47s515ms 

Ofertas de Compra Ofertas de Venda 

Hora Cliente Corretora Qtd Preço Preço Qtd Corretora Cliente Hora 
111·36•12.941  3 300 I Uh 0,37 4.500  13:00:45.806 
I 0:36:14.471  10.000 0,36 0,37 100  13:00:45.920 
I 0:40:20.645  50.000 0,36 0,37 1.300  13:00:46.878 
I 0:43:37.580  5.000 0,36 0,37 1.300  13:00:46.878 
I 0:54:34.269  5.000 0,36 0,37 20.000  13:00:47.434 
11:15:19.51 9  5.000 0,36 0,37 700  13:00:47.487 
li 15:-15.698  ' _, 200 0,36 0.38 1.100  13:00:32.999 

l i :35:49.818  2.500 0,36 0,38 5.000  13:00:33.033 
l i :56:54.720  2.700 0,36 0,38 15.000  13:00:33.123 
12:34:59.755  2.000 0,36 0,38 4.000  13:00:33.125 
12:35:15.366  2.000 0,36 0,38 4.000  13:00:33.135 
12 52:23.!12  3 ! 0.000 0.36 0.38 700  13:00:33.361 
12.59:22.82(1  J 10.000 0.36 0,38 5.000 3 13:00:34.424 
12:59•41.832  3 s.ooo OJ li 0,38 3.000  13:00:37.241 

13:00:31,893  7 500 0,36 0,38 18.000  13:00:4 1.979 

13:00:32.370  18.000 0,36 0,38 10.000  13:00:42.175 

13:00:32.527  3.800 0,36 0,38 10.000  13:00:43.643 

13:00:34.440  4.000 0,36 0,38 9.600  13:00:44.93 7 

13:00:40.330 10.000 0,36 0,38 5.000  13:00:47.515 

13:00:44.426  4.000 0,36 0,39 10.000  12:59:2 1.977 

13:00:44.825  9.600 0,36 0,39 5.000  12:59:27.476 

13:00:45.668  1.000 0,36 0,39 16.000  13:00:25.272 

13:00:45.669  1.000 0,36 0.39 5.000  13:00:27.502 
Fonte: BM&FBOVESPA 

l t Opções de compra de ações da Petróleo Bras ileiro S.A Petrobrás com vencimento em Janeiro/20 15. 
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83. A Tabela 15 demonstra o momento da execução do negócio direto 
intencional com a Carteira Própria na compra e Cliente XP na venda. 

Tabela 15- Livro de ofertas de PETRAlO no pregão de 14.01.2015, às 
13h00min47s867ms, momento do negócio direto intencional entre Cliente 

XP e Carteira Própria 

Ofertas de Compra Ofertas de Venda 

Hora Corretora Cliente Qtde Preço Preço Qtd Clícnte Corretora li ora 

10:36: 12 '14 1 3  300 0.36 I~ 44.900 Cliente XP 3 13:00~8.§7 -
10:36:14.471  10.000 0.36 0.37 4.500  13:00:45.806 
I 0:40:20.645  50.000 0.36 0,37 100 13:00:45.920 
I 0:43:37.580  5.000 0,36 0.37 1.300  13:00:46.878 
I 0:54:34.269 5.000 0,36 0.37 1.300  13:00:46.878 
11 :15:19.478  5.000 0,36 0,37 20.000  13:00:47.199 
li : 15:45.698 3  200 0,36 0,37 700  13:00:47.487 
11 :35:49.818  2.500 0,36 0,38 1.1 00  1:3:00:32.999 
li :56:54.720 2.700 0.36 0,38 5.000  13:00:33.033 
12:34:59.755 2.000 0,36 0,38 15.000  13:00:3:3.123 
12:35: 15.366  2.000 0,36 0,38 4.000  13:00:33. 125 
12:52:23.212 3  20.000 0,36 0,38 4.000  13:00:33.135 
12:59:22.982 3 10.000 0.36 0,38 700  13:00:3:3.36 1 
12:59:41.832 3 5.000 0.36 0,38 5.000 3 13:00:34.42-' 
1:3:00:31.893  7.500 0.36 0.3R 3.000  13:00:37.784 

1:3:00:32.370  18.000 0.36 0,38 18.000  13:00:41.789 
13:00:32.527  3.800 0,36 0,38 10.000  13:00:42.175 
13:00:34.440 4.000 0.36 0.38 10.000  13:00:43.643 
13:00:40.330 10.000 0.36 0.38 9.600  13:00:44.498 
13:00:44.426  4.000 0,:36 0,38 5.000  13:00:47.515 

13:00:44.825  9.600 0,36 0,39 10.000 12:59:21.977 
13:00:45.668  1.000 0,36 0,39 5.000 12:59:27.476 

13:00:45.669  1.000 0.36 0,39 16.000 13:00:25.343 

13:00:45.682  1.000 0,36 0 .. 39 5.000 13:00:27.502 

13:00:45.739  2.000 0,36 0,39 10.000 13:00:32.039 

13:00:46.068  300 0.36 0,39 4.000 13:00:33. 127 

13:00:47.515  5.000 0,36 0,39 4.000 13:00:33. 136 

13:00:47.867 3 Carteira Própr ia 44.900 0.36 0,39 15.000 13:00:33.295 

Fonte: BM&FBOVESPA 

84. Sem o desvio da ordem que deu origem ao negócio direto intencional, o 
Cliente XP teria sua oferta executada integralmente com o cliente conta n° 

 e com as corretoras  (destacadas em laranja) a R$ 0,36, 
mesmo preço de execução do negócio direto intencional contra a Carteira 

I'SB/MRS 
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Própria (em cinza). Nesse caso, em relação aos clientes compradores da XP 
houve preterição. 

85. No total, identificamos 3.600.112 negocws na Situação lC que 
envolveram 28.581 contas, sendo 23.951 contas no segmento BM&F e 4.630 
contas no segmento Bovespa. 

86. Para o Cliente XP, foco do mecanismo, a execução do negócio direto 
- intencional contra a Carteira Própria para as ocorrências classificadas como 

Situação 1 C, não trouxe beneficio além do que obteria com a execução no 
livro de ofertas da BM&FBOVESP A. 

87. Todas as situações desta natureza estão relacionadas no Anexo I-C e para 
facilitar o entendimento, o negócio direto intencional entre a Carteira Própria 
e a ordem desviada está em cinza, e os clientes que estavam no livro de 
ofertas com prioridade de execução estão destacados em marrom. As colunas 
Hora Registro, Participante, Cliente, Quantidade e Preço sempre serão 
repetidas nas duas naturezas de negociação (Compra/Venda). 

88. As colunas estão dispostas da seguinte maneira: 

1 - Ordem de Prioridade: Refere-se ao posicionamento do cliente da 
Corretora no livro de ofertas; 
2- Hora registro: Momento da ocorrência envolvendo a oferta; 
3 -Participante: Corretora; 
4 - Cliente: N° da conta oferta do cliente. A conta n°  é a Carteira 
Própria da Conetora no segmento BM&F e as contas n°  no 
segmento Bovespa. 
5- Quantidade: Quantidade de ações/contratos relativa ao evento em questão; 
6- Preço: Preço da oferta; 

89. A Figura 6 refere-se ao exemplo mencionado anteriormente na Tabela 

15, extraído do Anexo I-0D 
Jl 
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Figura 6- Livro de ofertas de PETRA10 no pregão de 14.01.2015, às 
13h00min47s867ms, momento do negócio direto intencional entre Cliente 

XP e Carteira Própria, extraído do Anexo 1-C 

Ordem de 

prillritbde Hu-a~o 

10:36:11.941 

l 10c36: 14.411 

Hl:40:::D.~S 

~ 10:43:37.58<1 

Hl:5~::4.~l>!l 

ti 11: 15: JÇI.)J9 

"j 11:15:4~.698 

S. 11:3.5:.;~_S! S 

p 11:56:54./:!(l 

10 12:34: 5~.75 5 

11 D:35:l 531>ii 

1 ~ 1~55:16Ni 

l3 1 ~59:Jl.S2 ~ 

14 12:5ll:~LS3~ 

! 5 13:(l•J;.t3 .6)5 

I ~ 13:C•J:3Di0 

17 13:110::1.5.27 

18 B:ll•J::-4.44>() 

19 13:60;.;()..330. 

:o B :!l\l:4 .-U:i 

~l B :!l•J:+U25 

22 1 3:CoJ:45 .6~ S 

l3 13:()•3:4: .óS\1 

2~ 13:1(loJ: 45 .óS2 

}5 I3:ilu:~;:;.>9 

~3 13:il•j:.;6.c.D·S 

27 B :ilü:.;/ .515 

1S 13:<l0:47.S67 

PSB/MRS 

PE'IR.UO -lJ/0112015 - Co~~~pr:a- Situ:asio UOIS 

oruta:: df Compra Ofert:as de V e1ub 

P:arliãp:mt~ 

.> 

3 

3 

3 

3 

 

 
 

3 

Cliult~ Qla.mtitbde Pnço Hora registro P:ll'tlópmtt 

 300 0.36 13:C0:41.S67 

11:1.000 0..36 

51:1.000 0..36 

5.000 0.36 

S.!lOl\ 0..3ó 

5.1hJO ü..3ó 

: 1~3910 100 036 

.3!..500 036 

:).iOl\ 0,36 

~.MO 0..36 

HOO 1).36 

:51l1537 ::o.ooo 0..36 

:Si ti•)S'O l O.OOoO 0.36 

~~1~1) HOO 036 

i .SOO 0.36 

l$.000 0.36 

i .S•JO 0..36 

·t.~•JO 0.36 

lO.DOO •)..36 

.:;.(10(1 0.36 

9.500 0.36 

l .MO 0..36 

l .COO 0..36 

l .CoJO (1.,36 

:).•DOO 0..36 

300 0..36 

5.j)Q[) 0.36 

5000!1 44$!00 0.,)6 
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Situação 2: Ofertas de clientes da Corretora XP que estavam no livro de 
ofertas da BM&FBOVESPA no melhor nível de preço e seriam atendidas 
pela ordem do Cliente XP, que foi desviada e atendida pela Carteira 
Própria. 

90. Na Situação 2, estão os casos de preterição decorrentes do desvio da 
ordem para realização de negócio direto intencional com a Carteira Própria na 
contraparte. Demonstraremos situações em que, no momento do desvio e 
fechamento do negócio direto intencional, havia clientes da Corretora XP no 
livro de ofertas da BM&FBOVESPA em posição de prioridade de execução, 
que seriam atendidos pela ordem desviada. 

91. Para identificação de casos de clientes preteridos por não terem sido 
atendidos pela ordem desviada do Cliente XP, selecionamos para análise a 
existência de pelo menos uma oferta de cliente da Corretora posicionada no 
livro da BM&FBOVESP A no melhor nível de preço, no mesmo milissegundo 
da execução do negócio direto intencional. 

92. A Tabela 16 reproduz exemplo concreto de WDOH1622 no pregão de 
18.02.2016 às 15h02m19s026ms, antes da atuação da Carteira Própria. 

93. A ordem que será desviada pela XP é de venda de 7 contratos e, sem o 
desvio, o Cliente XP agrediria quatro ofertas de clientes da Corretora contas 

 (destacados em laranja) ao preço de R$ 4.026,50 
que, naquele momento tinham prioridade de execução. 

22 Futuro Míni de Taxa de Câmbio de Reais~or Dólar Comercial com vencimento em Março/20 16. 

Variação mínima de apregoação: R.$0,50l.)\ ' 
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Tabela 16- Livro de ofertas de WDOH16 no pregão de 18.02.2016, às 
15h02m19s026ms, antes da atuação da Carteira Própria 

Ofertas de Compra O r erras de Venda 

Hora Clicnre Corretora Qtd Preço Preço Qrd Corretora Cliente llor:1 
14;()3;-1.3.3 17 3 2 -1.\126,50 4.027,00 I 15:02:18.519 
14:22•26.005 3 I 4 026.50 4.027,50 9 15:02:18.492 
1-1 :!2·30.591 ..l I 4 U26,50 4.027.50 2 I 5:02:18.492 
14:29·39.787 J " 4.026.50 4.027.50 2 15:02:18.492 
14:30:20.034 3 2 4.026,50 4.027,50 I 15:02:18.492 
14:30:45.318 3 I 4.026,50 4.027,50 2 I 5:02:18.493 
14:30:49.789 3 2 4.026.50 4.027.50 I 15:02:18.493 

14:31 :33.993 3 I 4.026,50 4.027,50 2 15:02:18.493 
14:31:53.722 3 2 4.026,50 4.027,50 I 15:02: 18.493 
14:43:01.057  2 4.026,50 4.027,50 I 15:02:18.494 
14:53:24.275  2 4.026.50 4.027,50 I I 5:02:18.494 
14:54:32.043 3 4 4.026,50 4.027,50 5 15:02:18.494 
14:57:11.318 3 I 4.026,50 4.027.50 I 15:02:18.494 
14:59:13.735  I 4.026.50 4.027.50 I 15:02:18.498 
14:59:14.867  I 4.026.50 4.027,50 2 15:02:18.498 
14:59:37.387  I 4.026,50 4.027,50 3 15:02:18.499 
14:59:37.388  I 4.026.50 4.027.50 3 15:02: 18.506 
14:59:37.388  I 4.026,50 4.027,50 2 15:02: 18.508 
14:59:57.422  3 I 4.026,50 4.027,50 5 3 15:02: 18.510 
15:00:16.050  I 4.026,50 4.027,50 2 15:02:18.511 
15:01:02.135  3 I 4.026,50 4.027.50 2 15:02:18.511 
15:02:08.470  2 4.026,50 4.027,50 I 15:02:18.515 
15:02:18.517  3 4.026,50 4.028.00 2 3 14:55:06.168 

15:02: 18.519  2 4.026.50 4.028.00 I  15:0 I :53.594 
Fonte: BM&FBOVESPA 

94. A Tabela 17 demonstra o livro de ofertas no momento da inserção da 
oferta de venda do Cliente XP atendido pelo negócio direto intencional na 
contraparte da Carteira Própria~ 
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Tabela 17- Livro de ofertas de WDOH16 no pregão de 18.02.2016, 
às 15h02m19s035ms, no momento da atuação da Carteira Própria 

Ofertas de Compr-:1 Ofertas de Ventlu 

Hora Corretora Cliente Qtd Preço Preço Qtd Cliente Corretora li ora 

14·03 -13.317 3 2 -1 026.:ifl 4 ou.so 7 ClienteXP 3 ts:o2:tw s 
14:22:26.005 3 1 4 026.50 4 027,00 1  15:02:18.519 
14 2~ 30.591 3 I I 02C..51l 4 027,50 9 15:02:18.492 
1-l•21J:39.787 3 ' .I 1)21>.50 4 027,50 2 15:02:18.492 
14:30:20.034 3 2 4 026,50 4 027,50 2 15:02: 18.492 
14:30:45.3 I 8 3 I 4 026,50 4 027,50 I 15:02:18.492 
14:30:49.789 3 2 4 026,50 4 027.50 2 15:02:18.493 
14:31 :33.993 3 1 4 026.50 4027.50 1 I 5:02:18.493 

14:31 :53.722 3 2 4 026,50 4 027.50 2 15:02: I 8.493 
14:43:01.057  2 4 026,50 4 027.50 I 15:02: 18.493 
14:53:24.275  2 4 026,50 4 027,50 I 15:02:18.494 
14:54:32.043 3  4 4 026,50 4 027,50 I 15:02: 18.494 
14:57: 11.318 3  I 4 026,50 4 027,50 5 15:02:18.494 
14:59:13.735  I 4 026,50 4 027.50 I 15:02:18.494 
14:59:14.867  1 4 026,50 4 027,50 I 15:02: 18.498 
14:59:37.387  I 4 026,50 4 027,50 2 15:02: 18.498 
14:59:37.388  I 4 026,50 4 027.50 3 15:02: I 8.499 
14:59:37.388  I 4 026,50 4 027.50 3 15:02: 18.506 
14:59:57.422 3  I 4 026,50 4 027,50 2 15:02: 18.508 
I 5:00:16.050  I 4 026,50 4 027,50 5 J 15:02:18.510 
15:01 :02.135 3  I 4 026,50 4 027.50 2  15:02:18.511 
15:02:08.470  2 4 026,50 4 027.50 2  15:02:18.511 
15:02:18.517  J 4 026,50 4 027,50 I  15:02:18.515 
15:02:18.5 19  2 4 026.50 4 028.00 2 3 14:55:06. 168 
15:02:19.035 3 Carteira Própria 7 4 026,50 4 028.00 I  15:01 :53.594 

Fonte. BM&FBOVESPA 

95. A Tabela 17 demonstra que houve preterição, pois no momento da 
inserção da oferta de venda do Cliente XP contra a Carteira Própria (em 
cinza), existiam 4 ofertas de compra de outros clientes da Corretora (em 
laranja) posicionadas no melhor nível de preço com prioridade de execução. 
Dessa forma, ao desviar a ordem para realizar o negócio direto intencional, a 
Corretora impediu que as ofertas dos seus clientes contas n°  

 fossem executadas em 7 contratos. 

96. No exemplo da Tabela 17, a ordem do Cliente XP seria executada no 
livro de ofertas da BM&FBOVESPA por clientes da Corretora, nas mesmas 

condiçõe~ 

\ )\ 
\ 

BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS 
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97. Para avaliar o efeito causado após a preterição dos clientes que estavam 
no livro de ofertas e não foram atendidos devido à atuação da Carteira 
Própria, criamos 3 indicadores: (1) clientes da Corretora que não executaram 
suas ofertas posterimmente até o final do pregão (Situação 2A); (2) clientes 
da Corretora que executaram negócio posteriormente a preço pior quando 
comparado ao preço do negócio direto intencional com a Carteira Própria na 
contraparte (Situação 2B); e (3) clientes da Corretora que executaram depois 
(Situação 2C), conforme demonstra a Figura 7. 

Figura 7- Clientes da Corretora XP que estavam no livro de ofertas da 
BM&FBOVESP A no melhor nível de preço e seriam atendidos pela 

ordem do Cliente XP, que foi desviada e atendida pela Carteira Própria 

Mecanismo 
XP 

' N<\o executou 
I 

.... 
(Situação 2A) 

Ofertas de clientes que 
estavam no livro de ofertas no 

Executou depois mas a preço melhor nível de preço e seri:un 
atendidas pela ordem que foi pior 

desviada pelo mecanismo. (Situação 2B) 

(Situaçi!o ~) 

I ' 
Executou depois 
(Situação :!C) 

Fonte: BM&FBOVESPA 

98. A seguir serão apresentados exemplos das Situações 2A, 2B, 2C e 
exemplo de situação que combine mais de uma situação. 

Situação 2A: Ofertas de clientes XP com prioridade de execução que não 
foram atendidos pela ordem desviada, pois foram preteridos pela atuação 
da Carteira Própria, e posteriormente, até o final do pregão, não 
realizaram negócio. 

99. Foram classificadas como Situação 2A, as ofertas de clientes da 
Corretora que estavam no melhor nível de preço no livro de ofertas da 
BM&FBOVESP A, com condições de serem atendidas se a ordem do Cliente 

PSBIMRS ~ 44 
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XP não fosse desviada para execução do negócio clireto intencional contra a 
Carteira Própria. Esses clientes foram preteridos, e suas ofertas não foram 
executadas (total ou parcial), pois foram canceladas pelos clientes durante o 
pregão ou não foram executadas no dia. 

100. Consideramos as seguintes etapas para definir a Situação 2A: 

Etapa 1) No mesmo milissegundo da execução do negócio direto 
intencional entre a Carteira Própria e Cliente XP, são identificadas todas as 
ofertas de clientes da Corretora que seriam executadas pela ordem desviada, 
mas não foram atendidas. 

Etapa 2) Dos clientes preteridos que deixaram de ser atendidos pela 
ordem desviada, aqueles que após a realização do negócio direto intencional 
não tiveram suas ofertas executadas totalmente ou parcialmente até o final do 
pregão, serão classificados como Situação 2A. 

101. A Tabela 18 reproduz o livro de ofertas de PETRD1223 no pregão de 
05.04.2016 às 13h54minl9s988ms, momento do negócio direto intencional 
entre Cliente XP e Carteira Própria. Nesse momento, se não houvesse o 
negócio direto intencional da Carteira Própria, o Cliente XP agrediria com 
10.000 opções a oferta de venda do cliente conta n°  

23 Opções de compra de ações da Petróleo Brasile iro S.A Petrobrás com venc imento em Abri 1/20 I 6. 

I'Sl11MRS 
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Tabela 18- Livro de ofertas de PETRD12 no pregão de 05.04.2016, às 
13h54min19s988ms, momento do negócio direto intencional entre Cliente 

XP e Carteira Própria 

Ofertas de Compra Ofertas de Venda 
Hora Cliente Corretora Preço Preço Qtd Corretora Cliente lfora 

13:54:19 .. 9 liente XP 3 O!!!_ 0,(14 40.00(1 3  11 •)(1: 15.!!90 
I 0:56:11.450  0,03 0,04 8.000 3 12:13:11.459 
10:56: 14.169  100.000 0,03 0.04 15.000  12:22:06.697 
10:56:37.301 3 46.000 0,03 0,04 36.000  12:5 I : 13.217 
I 0:56:56.646  84.000 0.03 0,04 10.000 3 13:10:16.587 
I 0:59:50.694  30.000 0,03 0,04 24.500  13:20: 17.6 14 
11:01:03.741 3 100.000 0,03 0,04 50.000  13:20:35.n4 
li :06:52.308  50.000 0,03 0.04 10.000 3 13:28:32.721 
11 :08: 11 .349  12.000 0,03 0.04 2.200  13:39: 11.681 
I I :09:53.900  100.000 0,03 0,04 12.000  13:41 :28.994 
11 :12:07.728 37.000 0,03 0.04 2.000  13:52:51.362 
li :33:45.292 3 10.000 0,03 0,04 84.000  13:54: 11 .570 
11 :44:35.312  16.000 0,03 0.04 10.000 3 Carteira Pró ria 13:54:19.998 
Fonte: BM&FBOVESPA 

1 02. No exemplo da Tabela 18, o cliente XP agrediria a oferta do cliente 
conta n° , o qual tinha prioridade de execução, dado que sua oferta de 
venda ocupava a 1 a posição no livro. Ao realizar o negócio direto intencional 
com a Carteira Própria, a XP privilegiou seu próprio interesse em detrimento 
do interesse de seu cliente que tinha prioridade e foi preterido. 

l 03. Ao avaliar o que aconteceu com a oferta do cliente conta n° após 
a preterição, identificamos que sua oferta não foi executada no pregão de 
05.04.2016, conforme demonstrado na Figura 8. 

Figura 8- Linha do tempo da oferta do cliente conta n°  

li h36min 1Ss890ms 

Cliente n• insere o rena 
de venda a R$ 0,04 

2 horas e 18 minutos 

13h54minl9s998m 
Atuação da Carteira Própria 

BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua '1:11 de Novembro. 275, s• andar 
01013-001 - Sêo Paulo, SP 
Tel.. (11) 2565-4000- Fax· (11) 2565-7074 

Oferta não foi cxecmada 
no pregão de 05.04.2016 

\{J 
{ 
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104. A Tabela 19 reproduz outro caso concreto de WING1624 no pregão de 
26.01.2016 em que o Cliente XP agrediria com 2 quantidades a oferta de 
compra de 1 quantidade do cliente conta n°  e 1 quantidade da 
Corretora  (em laranja), se não houvesse o negócio direto intencional da 
Carteira Própria. 

Tabela 19- Livro de ofertas de WING16 no pregão de 26.01.2016, às 
13b03min11s966ms, momento do negócio direto intencional entre 

Cliente XP e Carteira Própria 

Ofertas de Compra Ofer1'.1s de Vend:1 

li ora Cliente Corretora Qtd Preço Preço Qtd Corretora Cliente llora 
13:03 11.344  3 I 37.21!5.00 2.1.285100 2 3 ClienteXP 13:03:11.966 
13:03:11.395 3 37.285.00 37.290,00 40  13:03:07.463 
13:03:11.548 3 37.285,00 37.290,00 1 3 13:03:08.935 
13:03:11.821 3 37.285,00 37.290,00 3  13:03: I 0.173 
13:03:11.823 5 37.285,00 37.290,00 3  13:03: 10.173 
13:03:11.824 3 37.285,00 37.290,00 3  13:03:11.920 
13:03:11.966 Carteira Própria 3 2 37.285,00 37.295,00 2  13:02:54.089 

Fonte: BM&FBOVESPA 

105. No exemplo da Tabela 19, o Cliente XP agrediria a oferta do cliente 
conta n°  (em vermelho), no entanto, ao real izar o negócio direto 
intencional com a Carteira Própria, a XP privilegiou seu próprio interesse em 
detrimento do interesse de seu cliente que tinham prioridade de execução e foi 
preterido. 

106. Ao avaliar o que aconteceu com a oferta do cliente conta n°  após 
a preterição, identificamos que sua oferta não foi executada no pregão de 
05.04.2016, conforme demonstrado na Figura 9. 

2
'
1 Futuro mini de fbovespa com vencimento em Julho/20 16. Variação mínima de apregoação: R$5,00. 

P'\13/MRS 
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Figura 9- Linha do tempo da oferta do cliente conta n°  

622 ms 

13h03minl ls344m 13h03minlls966ms 

lnserçllo de oferta de compra Atuação da Carteira Própria 
do cliente conta  

a R$37.285,00 

Fonte: BM&FBOVESPA 

5 minutos 

13h08min42s041 ms 

Cliente coma no  
cancela sua oferta 

107. O Gráfico 7 demonstra o comportamento do preço de WING 16 e 
atuação do cliente conta n°  

Gráfico 7 - Comportamento do preço de WING16 no pregão de 
26.01.2016 no período entre a inserção e o cancelamento da oferta do 

cliente conta n°  

37.410,00 

37.400,00 

37.390.00 

37.380,00 

37.370.00 

- 37.360,00 
"' e:. 37.350,00 
o 
~ 37.340,00 

P. 37.330,00 

37.320,00 

37.310,00 

37.300,00 

37.290,00 

Cliente conta n°  insere 
oferta de compra 

a R$37.285,00 

Em 5 minutos. o preço do futuro 
passou de R$37.285,00 para R$ 
37.400,00 e o Cliente conta n° 

 cancela oferta de 
compra. 

37.280,00 --------=--==--== ...... -=""""-===--===~-----------!:) !:) :-.. !:) :-.. !:\. 
ti.~ f')~ 'ô";l ~~ 9i,";l 9:,"?-

~~ '\,")";l '\,")~ '\,")";l '\,")~ '\,")~ 

llorãrio 

Fonte: BM&FBOVESPA 

108. Nota-se no Gráfico 7, que após a execução do negócio direto intencional 
o preço do futuro subiu de R$37.285,00 para R$37.400,00, no intervalo de 5 

~ 48 
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minutos, e posteriormente o cliente conta n°  cancelou sua oferta de 
compra durante o pregão. 

109. No total, identificamos 46.457 ofertas na Situação 2A que envolveram 
6.353 contas, sendo 6.056 contas no segmento BM&F e 297 contas no 
segmento Bovespa. 

11 O. Todas as situações desta natureza estão relacionadas no Anexo II-A e 
para facilitar o entendimento, o negócio direto intencional entre a Carteira 
Própria e a ordem desviada está em cinza. As colunas Hora Registro, 
Corretora, Cliente, Quantidade e Preço sempre serão repetidas nas duas 
naturezas de negociação (Compra/Venda). 

111. As colunas estão dispostas da seguinte maneira: 

1 - Ordem de Prioridade: Refere-se ao posicionamento do cliente da 
Corretora no livro de ofertas. Este campo estará presente no mesmo lado do 
cliente da Corretora; 
2 - Hora registro: Momento da ocorrência envolvendo a oferta; 
3 - Pruticipante: Corretora; 
4 - Cliente: N° da conta oferta do cliente. A conta n°  é a Carteira 
Própria da Corretora no segmento BM&F e as contas  refere-se 
ao segmento Bovespa. 
5 - Quantidade: Quantidade de ações/contratos relativa ao evento em questão~ 

6- Preço: Preço da oferta; 
7 - Ocorrência: Refere-se ao tipo de evento em questão. No item 2A sempre 
será "Cancelamento". 
8- Hora Cancelamento: Horário do cancelamento da oferta. 

112. A Figura 10 refere-se ao exemplo mencionado anteriormente na Tabela 
19, extraído do Anexo II-~ 

BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro. 275. SO andar 
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Figura lO- Livro de ofertas de WING16 no pregão de 26.01.2016, às 
13h03mlls966ms, momento do negócio direto intencional entre Cliente 

XP e Carteira Própria, extraído do Anexo ll-A 

\\T\Cl6- ~610ln016 .. Compr~ .. Siru~t~o 1.!61.1~3 

Orclcm dt . Bo, 
pnond3dt Bor:a ~tro l':mi<:ipanlc Cli«>rc Qtuaàd>dt p..,ço OC'Orria<b <aactl>mtnro Hora np.«ro P:u-ddpurt Cli<art Quarid>dt Pnf• 

13:03:11 3+1 3  372S5,00 Calltcl:ull~to 13:0S:42.041 13:03:11..966 3  2 37.2SS.OO 

1 13•03: 11 966 3  2 37285.00 

Situação 2B: Ofertas de clientes XP com prioridade de execução que não 
foram atendidas pela ordem desviada, pois foram preteridos pela atuação 
da Carteira Própria, e posteriormente, realizaram negócio a preço pior, 
em relação ao negócio direto intencional. 

113. Foram classificadas como Situação 2B, as ofertas de clientes da 
Corretora XP que estavam no melhor nível de preço no livro de ofertas da 
BM&FBOVESP A, com condições de serem atendidas se a ordem do Cliente 
XP não fosse desviada para execução do negócio direto intencional contra a 
Carteira Própria. Esses clientes foram preteridos e suas ofertas foram, 
posteriormente, executadas a preço pior, em relação ao negócio direto 
intencional. 

114. Consideramos as seguintes etapas para defmir a Situação 2B: 

Etapa 1) No mesmo milissegundo da execução do negócio direto 
intencional entre a Carteira Própria e Cliente XP, são identificadas todas as 
ofertas de clientes da Corretora que seriam executadas pela ordem desviada, 
mas não foram atendidas. 

Etapa 2) Dos clientes preteridos que deixaram de ser atendidos pela 
ordem desviada, aqueles que após atuação da Carteira Própria tiveram suas 
ofertas executadas a preço pior, quando comparado ao preço do negócio 
direto intencional serão classificados como Situação 2B. Assim: 

PSB :\IRS 

CondicõeND 
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a) Cliente Comprador: O preço do negócio após o negócio direto 
intencional deve ser maior que o preço do negócio realizado 
pela Carteira Própria. (P > D); e 

b) Cliente Vendedor: O preço do negócio após o negócio direto 
intencional deve ser menor que o preço do negócio realizado 
pela Carteira Própria. (P < D). 

115. A Tabela 20 reproduz exemplo concreto do livro de ofertas de 
V ALEC925 no pregão de 29.02.2016, em que o Cliente XP agrediria a oferta 
de compra de 1.000 quantidades do cliente conta n° (em laranja), se 
não houvesse o desvio da ordem. 

Tabela 20- Livro de ofertas de V ALEC9 no pregão de 29.02.2016, às 
17h30min17s330ms, momento do negócio direto intencional entre Cliente 

XP e Carteira Própria 

Ofertas de Compra Ofertas de Venda 

•tora C liente Corretora Qtd Preço Preço Qtd Corretora Cliente Hora 

15:52.29 g3)  l 4.300 027 0.27 LOQ.O_ 3 flli!nte XP 17:30:17.330 

17:19:18.288 10.000 0,27 0.28 1.500 3 17:28:46.844 
17:25:01.522 10.000 0,27 0,28 1.000 3 17:29:59.791 

17:26:55.009 44.000 0.27 0,29 3.000  17:15:17.439 

17:28:20.797 42.700 0,27 0,29 42.400  17:16:01.022 

I 7:28:20.809 42.700 0,27 0,29 44.000  17:23:36.508 

17:29:43.461 12.000 0.17 0,29 10.000 3 17:24:21.980 

17:30:00. 176 85,400 0,27 0,29 85.300  17:25:35.898 

17:30: I 5.733 3 1.000 0,27 0,29 12.000  17:25:43.044 

17:30:16.685  18.000 0.27 0,29 15.000 3 17:26:33.406 

17:30:17.330 Carteira Própria 3 1.000 0;1.7 0.29 41.700  17:28:12.982 

Fonte: BM&FBOVESPA 

116. No exemplo da Tabela 20, o cliente conta n° tinha prioridade de 
execução de compra ao preço de R$0,27, mas não teve sua oferta atendida em 
razão da atuação da Carteira Própria. Ao realizar negócio direto intencional 
com a Carteira Própria, a XP privilegiou seu próprio interesse em detrimento 
do interesse de seu cliente que tinha prioridade e foi preterido. 

25 Opções de compra de ações da Vale S.A com vencimento em Março/20 1~. 
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117. Ao avaliar o que aconteceu com a oferta do cliente conta n°  após 
a preterição, identificamos que o cliente alterou o preço da sua oferta para 
R$0,32, conforme demonstra a Figura 11. 

Figura 11- Linha do tempo da oferta do cliente conta n°  

2 horas e 8 minutos I hora e 38 minutos 

13h43min34s716ms 

Cliente conta n•  insere 
oli:rta de compra de I 0.000 

quantidades à R$0,24 

15h52min29s831 ms 

Cliente altera oferta de compra 
Para R$ OJ.7 

17h30min 17s330ms 

Atuação da Carteira Própria 

45 minutos 

18h09min07s029ms 
18h 14min33sl33ms 
18h 15min I Os086ms 

Alterou preço três vezes e cliente 
conta  executa negócio de 

compra a R$0,32. 

118. O Gráfico 8 demonstra o comportamento do preço da opção de 
V ALEC9 e a atuação do cliente conta n°  que tinha prioridade de 
execução e foi preterido. 
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Gráfico 8- Comportamento do preço de V ALEC9 no pregão de 
29.02.2016 com destaque para o cliente conta no  e para execução 

do negócio direto intencional 

0.39 

0,36 

0.33 

- 0,30 
V) 

es e. 0,27 ... ... 
c. 0.24 

0,21 

0. 18 

0. 15 

Fonte: BM&FBOVESPA 

Cliente conta n•  
insere ofcna de 

compra de I 0.000 
quantidades á R$ 0.24 

Cliente conta n•  altera oferta 
de compra para R$ 0,27 

Cli~!nte conta n•  

119. Nota-se no Gráfico 8, que após a execução do negócio direto intencional 
o preço da opção subiu e o cliente conta n°  alterou sua oferta de 
compra, a qual foi executada a preço pior, quando comparada ao preço do 
direto intencional (de R$ 0,27 para R$ 0,32 - diferença de R$0,05). 

120. A Tabela 21 reproduz outro exemplo concreto do livro de ofertas de 
WDOU1526 no pregão de 26.08.2015, em que o Cliente XP agrediria a oferta 
de compra de 3 contratos do cliente conta n°  e 2 contratos da 
Corretora em laranja), se não houvesse o desvio da ordem. 

26 Futuro Míni de Taxa de Câmbio de Reais por Dólar Comercial com vencimento em Setembro/20 15 
Variação mínima de apregoação: R$0,50. \ 
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Tabela 21- Livro de ofertas de WDOU15 no pregão de 26.08.2015, às 
09h03min07s239ms, momento do negócio direto intencional entre Cliente 

XP e Carteira Própria 
Ofertas de Compra Ofertas de Venda 

li ora Cliente Corretora Qtd Preço Preço Qtd Corretora Cliente Hora 

09:03:06.21 o  3 3 3.6 .1 r '0 3.611 50 5 _ l ClitntcXP 09:03:07.239 -
09:03:06.384 3 3.611 ,50 3.612,00  09:01 :49.991 
09:03:06.748 2 3.611.50 3.612.00  09:01 :57.498 
09:03:07.11 0 2 3.611 .50 3.612,00 3 09:02:47.438 

09:03:07.11 0 15 3.6 11 .50 3.612.00 3 09:03:00.88 1 

09:03:07.239 Carteira Própria 3 L.l:§ llãQ. 3.612,00 3 09:03:00.908 

09:03:06.131 2 3.611 ,00 3.612,00 3 09:03:02. 163 

09:03:06.131 15 3.611.00 3.612,50 2  09:0 I :06.826 

Fonte: BM&FBOVESPA 

121. No exemplo da Tabela 21 , o cliente conta n°  tinha prioridade de 
execução de compra ao preço de R$3.611 ,50, mas não teve sua oferta 
atendida em razão da atuação da Carteira Própria. Ao realizar negócio direto 
intencional com a Carteira Própria, a XP privilegiou seu próprio interesse em 
detrimento do interesse de seu cliente que tinha prioridade e foi preterido. 

122. Ao avaliar o que aconteceu com a oferta do cliente conta n°  após 
preterição, identificamos que o cliente alterou o preço da sua oferta para 
R$3.615 ,00, conforme demonstra a Figura 12. 

Figura 12- Linha do tempo da oferta do cliente conta no  

I segundo 

09h03min06s210ms 
Cliente conta n•  insere 

oferta de compra de 3 quantidades à 
RS3.611 .50 

09h03min07s239ms 

Atuação da Caneira Própria 
com cliente XP 

S segundos 

09h03min 12s0 18ms 
Cliente conta n•  

alterou oferta para R$ 3.613,00 

2 segundos 

09h0Jmin 14s203ms 
Cliente conta n•  alterou 
preço para R$ 3.615,00, agride 

oferta e executa negócio 

123. O Gráfico 9 demonstra o comportamento do preço de WDOU15 no 
pregão de 26.08.2015 e a atuação do cliente conta n°  que tinha 
prioridade de execução e foi preterid~ 
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Gráfico 9- Comportamento do preço de WDOU15 no pregão de 
26.08.2015 no período entre a inserção da oferta do cliente conta n° 

 e a execução do negócio direto intencional 

3.616,00 

3.61 5.00 

3.614.00 

g 3.613,00 
o 
~ 3.612,00 

Q. 

3.611.00 

3.610,00 

Cliente conta n•  
altera oferta para R$ 3.615,00 
e realiza negócio 

Cliente conta n•  
altera oferta para R$ 3.613,00 

3.609,00 .g,::~~':ffi'##~~~ffi=l=i-rnrrrTTTTT..,..,.,rTTT,...."TTT'l'Tl'T'I"TTT,.....,..,..,...,.,....,..,.,.TTT'I..,.,.,.....,..,..,.'M"n'TTT'nTTTl 
!o 

;:;r;;;; 
<'<\:) 

~·· 

Fonte: BM&FBOVESPA 

124. Nota-se no Gráfico 9, que após a execução do negociO direto 
intencional, o preço do ativo subiu e o cliente conta n°  alterou o preço 
de sua oferta de compra, a qual foi executada a preço pior, quando comparada 
ao preço do negócio direto intencional (de R$ 3.611,50 para R$ 3.615,00, 
diferença de R$3,50). 

125. No total, identificamos 16.484 ofertas na Situação 2B que envolveram 
3.612 contas, sendo 3.432 contas no segmento BM&F e 180 contas no 
segmento Bovespa. 

126. Todas as situações desta natureza estão relacionadas no Anexo JI-B e 
para facilitar o entendimento, o negócio direto intencional entre a Carteira 
Própria e a ordem desviada está em cinza. As colunas Hora Registro, 
Corretora, Pa1ticipante, Quantidade e Preço sempre serão repetidas nas duas 
naturezas de negociação (Compra/Venda). 

127. As colunas estão dispostas da seguinte maneir~{J 

v\ 

P~BIMRS 
BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro 275. 8" andar 
o 1 o 13·001 - São Paulo, SP 
Tel. : (11) 2565·4000 - Fax: (11) 2565-7074 

55 



BSM , 
8M&F80VESPA 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

PARECER DA SUPERINTENDÊNCI A OE ACOMPANH AMENTO DE MERCADO N" 1-4~/2015 

1 - Ordem de Prioridade: Refere-se ao posicionamento do cliente da 
Corretora (preterido) no livro de ofertas. Este campo estará presente no 
mesmo lado do cliente da Corretora; 
2- Hora registro: Momento da ocorrência envolvendo a oferta; 
3 -Participante: Corretora; 
4 - Cliente: N° da conta oferta do cliente. A conta n°  é a Carteira 
Própria da Corretora no segmento BM&F e as contas  refere-se 
ao segmento Bovespa; 
5 - Quantidade: Quantidade de futuros relativa ao evento em questão; 
6- Preço: Preço da oferta; 
7 - Ocorrência: Refere-se ao tipo de evento em questão. No item 2B sempre 
será "Alteração". 
8 -Hora Alteração: Horário da primeira alteração pelo pior preço. 
9- Preço da Alteração: Preço da oferta após alteração realizada pelo cliente. 

128. A Figura 13 refere-se ao exemplo mencionado anteriormente na Tabela 
21, extraído do Anexo II-B. 

Figura 13- Livro de ofertas de WDOU1 5 no pregão de 26.08.2015, às 
09h03min07s239ms, momento do negócio direto intencional entre Cliente 

XP e Carteira Própria, extraído do Anexo 11-B 

"l>OCI~ - 16i08'1015 - Compro - Siruorlio :!.81..:'11 

Oftrt:t\ dt Corapn 

 3.61150 . .Ut<nçlo 9:03:C..01S 3 613.00 9:03:07.239 3  3 611,50 

6 9:03:07.239 3 3611,50 

Situação 2C: Ofertas de clientes XP com prioridade de execução que não 
foram atendidos pela ordem desviada, pois foram preteridos pela atuação 
da Carteira Própria, e posteriormente realizaram negócio no mesmo 
pregão. 

129. Foram classificadas como Situação 2C, as ofertas de clientes da 
Corretora que estavam no -melhor nível de preço no livro de ofe~as da 
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BM&FBOVESP A, com condições de serem atendidas se a ordem do Cliente 
XP não fosse desviada para execução do negócio direto intencional contra a 
Carteira Própria. Esses clientes foram preteridos, suas ofertas foram 
executadas depois27 e, posteriormente, executadas a preço melhor ou igual a 
do negócio direto intencional. 

130. Consideramos as seguintes etapas para definir a Situação 2C: 

Etapa 1) No mesmo milissegundo da execução do negócio direto 
intencional entre a Carteira Própria e Cliente XP, são identificadas todas as 
ofertas de clientes da Corretora que seriam executadas pela ordem desviada, 
mas não foram atendidas. 

Etapa 2) Dos clientes preteridos que deixaram de ser atendidos pela 
ordem desviada, aqueles que após atuação da Carteira Própria tiveram suas 
ofet1as executadas depois e, posteriormente, executadas a preço (P) melhor ou 
igual a do negócio direto intencional (D), serão classificados como Situação 
2C. Assim: 

Condições: 
a) Cliente Comprador: O preço do negócio após o negócio direto 

intencional deve ser menor ou igual ao preço do negócio 
realizado pela Carteira Própria. (P ::; D); e 

b) Cliente Vendedor: O preço do negócio após o negócio direto 
intencional deve ser maior ou igual ao preço do negócio 
realizado pela Carteira Própria (P > D). 

131. A Tabela 22 reproduz o livro de ofertas de DOL Vl528 no pregão de 
09.09.2015, em que o Cliente XP agrediria a oferta de compra de 5 
quantidades do cliente conta n°  (em laranja), se não houvesse o 
desvio da ordem pela XP. 

27 Dentre os clienles que tiveram suas ofertas executadas depois, 0,39% executaram negócio a preço melhor. 
28 Contrato futuro de taxa de câmbio de reais poJ;. dólar comercial com vencimento em Outubro/20 15. 

Variação mínima de apregoação: R$ 0,5~ 

1'~11/MRS 
BM&FBOV A SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de No mbro. 275, a• andar 
01013-001-Sà Paulo, SP 
Tel.: (11) 2565-4000- Fax: (11) 2565-7074 

57 



BSM~ 
BM&FBOVESPA 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

PARECER DA SUPERINTENDÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADO Nv 1 ~41201 5 

Tabela 22- Livro de ofertas de DOLV15 no pregão de 09.09.2015, às 
15h42min48s795ms, momento do negócio direto intencional entre 

Cliente XP e Carteira Própria 

Ofertas de Compra Ofertas de Venda 

Hor:l Cliente Corretora Qtd Preço Preço Qtd Corretora Cliente llo..n 

t 5:42"4 7 9~ t  . 1 5 3.1!28.00 3.828.00 . 5 3 ClienteXP 15:42:48.795 

15:42:47.983  5 3.828,00 3.828,50 5  15:06:54.001 

15:42:48.795 Carteira Própria 3 5 3.828,00 3.828,50 20  15:42:47.962 

Fonte: BM&FBOVESPA 

132. No exemplo da Tabela 22, o cliente conta n°  tinha prioridade de 
execução de compra ao preço de R$3 .828,00, mas não teve sua ofetia 
atendida em razão da atuação da Carteira Própria. 

133. Ao avaliar o que aconteceu com a oferta do cliente conta n° , 
identificamos que o cliente efetuou negócio 1 O minutos após o negócio direto 
intencional e pelo mesmo preço, conforme demonstrado na Figura 14. 

Figura 14- Linha do tempo da oferta do cliente conta n°  

l5h42min47s981 ms 
Inserção da oferta de compra 

cliente conta no  

I senundo 

I Sh42min48s795ms 
Atuação da Carteira Própria 

com cliente XP 

lO minutos 

12h52min28s224rns 
Cliente conta n•  

executa sua ofena 
integralmeme 

134. A Tabela 23 reproduz outro exemplo concreto do livro de ofertas de 
PETRD1129 no pregão de 12.04.2016, em que o Cliente XP agrediria parte da 
oferta de venda de 15.000 opções do cliente conta n°  (em laranja), se 
não houvesse o desvio da ordem. 

29 Opções de compra de ações da Petrobras S.A com vencimento em Abril/2016~ 
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Tabela 23- Livro de ofertas de PETRD11 no pregão de 12.04.2016, 
às 15h41min35s126ms, momento do negócio direto intencional entre 

Cliente XP e Carteira Própria 

Ofertas de Compra Ofertas de Venda 

Hora Cliente Corretora Preço Preço Qtd Corretora Cliente l-fora 

15:.!&1:35.126 ClienteXP 007 0.07 47.1l00 3  nrcrtn mscridu dia 011.04 2016 
15:40:05.353 3 0,06 0,07 20.000 Oferta inserida dia 08.04.2016 
15:40:05.488 3 15.000 0.06 0,07 20.000 14:30:41.300 
15:40:07.326  5.000 0,06 0,07 10.000 14:44:21.497 
I 5:40:14.055  3.300 0,06 0,07 30.000 3 I 5:39:51.1 57 
15:40: 1:5. 139 3 10.000 0,06 0,07 20.000  15:40:40.406 
15:41:27.504  30.000 0,06 0,07 5.000  I 5:41:33.446 
15:36:08.235 3 41 6.500 0.05 0,07 15.000 3 Carteira Pró ria 15:41:35.126 

Fonte: BM&FBOVESPA 

135. No exemplo da Tabela 23, o cliente conta n° no momento do 
negócio direto intencional tinha prioridade de execução de venda ao preço de 
R$0,07, mas foi preterido e não teve sua oferta atendida em razão da atuação 
da Carteira Própria. 

136. Ao avaliar o que aconteceu com a oferta do cliente conta n°  
identificamos que foi executada 39 minutos após o negócio direto intencional 
ao mesmo preço, conforme demonstra a Figura 15. 

Figura 15- Linha do tempo da oferta do cliente conta 0°  

06.04.2016 
Inserção da oferta de venda do 

cliente conta n•  a 
R$0,07 

6 dias 39 minutos 

12.04.2016 às 15h41min3Ssl26rns 
Atuação da Carteira Própria 
com cliente XP a R$ 0.07 

16b20min5-ts222ms 
Cliente conta n•  

executa 15.000 
quantidades a R$0.07 

137. Foram identificadas ocorrências em que a mesma oferta de cliente da 
Corretora XP foi preterida e, posteriormente, passou pelas três situações 
detalhadas anteriormente (Situações 2A, 2B e 2C), conforme demonstrado a 

se~t~ 
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138 .. A Tabela 24 reproduz o livro de ofertas de WDON1630 no pregão de 
27 .. 06 .. 20 16, em que o Cliente XP agrediria a oferta de compra de 3 contratos 
do Participante  e 5 contratos do cliente da Corretora conta n°  (em 
laranja), se não houvesse o desvio da ordem. 

Tabela 24- Livro de ofertas de WDON16 no pregão de 27.06.2016, 
às 12h47minlls015ms, momento do negócio direto intencional entre 

Cliente XP e Carteira Pró ria 
Ofertas de Compra Ofertas de Venda 

llora Cliente Corretora Qtd Preço Preço Qtd Corretora Cliente ~I ora 

_!2:4~15 

12:47:02.354 

12:47:02.354 

12:47:02.355 

12:47:02.355 

12:47:02.355 

12:47:02.359 

12:47:08256 

12:47:09.438 

12:47:02.352 

12:47:02.352 

Cliente: XP 3 

Fonte: BM&FBOVESPA 

---
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7 3.402,50 

lO 3.402,00 

4 3.402,00 

3.402.00 

3.402,00 

I 3.402.00 

3 3.402,00 

I 3.402 ,00 

1 3.402,00 

lO 3.401.50 

1 3.401.50 

3.402,50 I 

3..10:!.50 ~ 

3.402,50 2 

3.402.50 2 

3.402,50 3 

3.402,50 I 

3.402,50 2 

3.402,50 I 

3.402,50 5 

3.402,50 3 

3.402,50 7 

 

-' 

3 

3 

 

 

3 

 

12:46:49.913 

I:!'-I6:SO.M2 

12:47:03 .. 989 

12:47:05.124 

12:47:05.1 33 

12:47:05. 141 

12:47:07.875 

12:47:08. 100 

12:47:08.11 2 

12:47:08.121 

Carteira l.'rópria 12:.&7:11.015 

139. Ao avaliar a oferta do cliente da Corretora conta n°  (em 
vermelho), identificamos que dos 5 contratos que permaneceram no livro após 
a atuação da Carteira Própria: 

a) 1 contrato foi executado posteriormente pelo mesmo preço que do 
Cliente XP (Situação 2C); 

b) 3 contratos tiveram alteração de preço (de R$3.402,50 para 
R$3..402,00) e de quantidade (de 4 contratos para 3 contratos), as quais 
foram executadas posteriormente (Situação 2B); e 

c) 1 contrato não foi executado (Situação 2A), considerando a alteração de 
quantidade do item anterior. 

140. No total, identificamos 896 .. 998 ofertas na Situação 2C que envolveram 
16.897 contas, sendo 15..489 contas no segmento BM&F e 1.408 contas no 
segmento Bovespa .. 

3° Contrato futuro de taxa de cãmbio de reais por dólar comercial vencimento em J ulho/20 16 com variação 
mínima de apregoação: R$ 0,50r 
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141. Todas as situações desta natureza estão relacionadas no Anexo II-C e 
para facilitar o entendimento, o negócio direto intencional entre a Carteira 
Própria e a ordem desviada está em cinza. As colunas Hora Registro, 
Participante, Cliente, Quantidade e Preço sempre serão repetidas nas duas 
naturezas de negociação (Compra/Venda). 

142. As colunas estão dispostas da seguinte maneira: 

1 - Ordem de Prioridade: Refere-se ao posicionamento do cliente da 
Corretora (preterido) no livro de ofertas. Este campo estará presente no 
mesmo lado do cliente da Corretora; 
2 -Hora registro: Momento da ocorrência envolvendo a oferta; 
3- Participante: Corretora; 
4 - Cliente: N° da conta oferta do cliente. A conta n°  é a Carteira 
Própria da Corretora no segmento BM&F e as contas  refere-se 
ao segmento Bovespa. 
5- Quantidade: Quantidade de futuros relativa ao evento em questão; 
6 - Preço: Preço da oferta; 
7 - Ocorrência: Refere-se ao tipo de evento em questão. No item 2C sempre 
será "Execucão''. 

> 

8- Hora Execução: Horário da execução do negócio 
9 - Quantidade Execução: Quantidade de ações/contratos que gerou negócio; 
1 O - Preço Execução: Preço da execução do cliente da Corretora (preterido) 
após o negócio direto intencional. 

143. A Figura 16 refere-se ao exemplo mencionado anteriormente na Tabela 
23 , extraído do Anexo li-C. \ 

\'f 
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Figura 16- Livro de ofertas de PETRDll no pregão de 12.04.2016, às 
15h41min35s126ms, momento do negócio direto intencional entre Cliente 

XP e Carteira Própria, extraído do Anexo 11-C 

 U 000 0.07 
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SEÇÃO ill: RESULTADOS DA ANÁLISE 

CLIENTES BENEFICIADOS (SITUAÇÃO 1) 

144. Considerando o argumento da XP de que seus clientes com ordens 
desviadas são beneficiados com melhora de preço e redução de risco 
operacional, a Tabela 25 demonstra que, com base nas métricas aplicadas na 
Situação 1, houve beneficio em 19,6% das vezes e foi indiferente em 80,4% 
das vezes, ou seja, as ofertas dos Clientes XP teriam sido executadas a preço 
de mercado e na quantidade desejada, não havendo necessidade de real izar 
negócio direto intencional na contraparte da Carteira Própria. 

Tabela 25- Classificação das ordens desviadas (por número de situação) 
no período de 02.01.2015 a 31 .08.2016 

Segmento 
Beneficiado r ndiferente 

Total 
Situação JA Situação IB Situação lC 

BM&F 696.881 165.776 3.529.397 4.392.054 
Bovespa 14.046 186 70.715 84.947 

Total 710.927 165.962 3.600.112 4.477.001 
0/o 15,88% 3,70% 80,42 % 100,0% 

Fonte: BM&FBOVESPA 

145. Entre os clientes classificados nas Situações 1 B e 1 C, identificamos que 
do total das ocorrências de cada situação relacionada na Tabela 25, em 
23,2631 % e 19,8532%, respectivamente, houve preterição, ou seja, existiam 
ofertas de clientes da Corretora no livro de ofertas da BM&FBOVESPA que 
seriam atendidos pelas ordens desviadas dos Clientes XP. Quanto aos clientes 
classificados na Situação lA, não há preterição, pois houve melhora de preço 
em relação ao livro de oferta da BM&FBOVESP A. 

146. A Tabela 26 demonstra o detalhamento dos negócios de Cliente XP na 
contraparte da Carteira Própria (Situação 1) consolidada mensalmente por 
segmento. 

31 38.609 ocorrências. 
12 714.538 ocorrências. 1 

P'\B/MR!'I 
BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro 275. ~andar 

01013-001 -São Paulo, SP 
Tel.~ (1 1) 2565-4000- FaJ<' (11) 2565-7074 

63 



BSM~ 
8M&F80VESPA 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Tabela 26- Detalhamento dos negócios de Cliente XP na contra parte da Carteira Própria (por número de 
situações) no período de 02.01.2015 a 31.08.2016* 

Perfodo DOL 

Bcn lnd 

jan/15 

fcv/15 

mur/15 

abr/15 

mai/15 

jun/15 

jul/15 38 162 

ago/ 15 90 2.400 

set/15 109 1.492 

out/15 

nov/15 

de7JI5 

jan/ 16 

fcv/16 

mar/16 

abr/16 

mai/16 

jun/16 

jul/16 

ago/16 

Total 237 4.054 

•Bcn = Beneficio; lnd = Jnd ifcr~o:nte. 

Forue: BM&FBOVESP(y. ) 

PSI3/MRS ~ "'--" 

BM&F 

WDO 

Bcnffotal Ben lnd Benlf otal 

19,00/o 10.078 65.827 13.3% 

3,6% 26.939 137.986 16,3% 

6.8% 53.387 l50.743 26,2% 

72.687 187.927 27,9% 

50.259 133.456 27,4% 

52.092 l 59.467 24,7% 

27.703 90.591 23.4% 

42.136 242.875 14.8% 

45.538 223.380 16.9% 

47.046 292.357 13,9% 

41.589 289.173 12,6% 

41.855 314.560 11.7% 

23.244 276.482 7,8% 

20.800 296.805 6,5% 

5.5% 555.353 2.861.629 16,3% 

BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro. 27S. 8° andar 
01013-001 -São Paulo. SP 
Tel - ( tt ) 2565·<1000 - Fax · (11) 2565-i0i4 

Ben 

10.094 

58.790 

69.015 

57.083 

51.369 

60.716 

307.067 

Bovespa 
Total 

WIN Ações e Opções 

lnd Bentrotal Bcn lnd Denef/Totul Ben lnd 

793 796 22,3% 793 796 
541 549 23,9% 541 549 

1.277 1.286 49,9% 1.277 1.286 

2.676 2.776 49,6% 2.676 2.776 

3.219 3.537 49,8% 3.219 3.537 

4.037 4.623 49,1% 4.037 4.623 

588 3.678 47,6% 10.704 69.667 

141 7.520 46,6% 27.170 147.906 

262 7.356 13,8% 53.758 159.591 

54 7.235 1,8% 72.741 195.162 

35 4.080 3,4% 50.294 137.536 

45 3.195 0,7% 52.137 162.662 

2 1.331 32,1% 39 4.166 0,9% 37.836 116.088 
11 3.972 34,0% 102 7.581 1,4% 101.028 364.428 

90.767 43,3% 404 8.681 0,9% 114.957 322.828 

65.095 47,0% 19 3.656 1,3% 104.148 361.108 

41.589 289.173 

41.855 314.560 

178.754 22,3% 74.613 455.236 

193.795 23,9% 81.516 490.600 

663.714 31,6% 14.232 70.715 16,8% 876.889 3.600.112 
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49,9% 

49,6% 

49,8% 

49,1% 

47,6% 

46,6% 

13,3% 

15,5% 

25,2% 

27,2% 

26,8% 

24,3% 

24,6% 
21,7% 

26,3% 

22.4% 

12,6% 

11.7% 

14,1% 

14,2% 

19.6% 
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147. No período de 02.01.2015 a 31.08.2016, foram beneficiadas 21.225 
contas de Clientes XP, sendo 19.694 contas no segmento BM&F e 1.531 
contas no segmento Bovespa. Deste total, 7.185 são clientes da Clear 
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S A - Clear (instituição integrante 
do conglomerado financeiro XP, desde 28.07.2014), atuando por conta e 
ordem na Corretora XP. 

148. No período de 02.01.2015 a 31.08.2016, o resultado das 876.889 
situações destacadas na Tabela 26, em que os Clientes XP foram 
beneficiados, gerou proveito financeiro de R$ 6. 717.340,2033 para tais 
clientes, conforme demonstra a Tabela 27. 

Tabela 27- Proveito financeiro dos clientes beneficiados no período de 
02.01.2015 a 31.08.2016 

BM&F Bovespa 
Período 

DOL WDO WIN Ações e Opções 

Jan/15 795,00 

Fev/ 15 541 ,00 

Mar/ 15 3.285,00 

Abr/15 3.058, 10 

Mai/15 3.594,00 

Jun/15 5.775, lO 

Jul/15 5.500,00 90.610,00 1.280,00 

Ago/ 15 6.875,00 249.150,00 3.814,00 

Set/15 7.750,00 520.650,00 20.792,00 

Out/15 688.690,00 4.089,00 

Nov/ 15 496.890,00 5.2 17,00 

Dez/15 501 .045,00 6.746,00 

Jan/ 16 270.890,00 31.987,00 1.778,00 

Fev/ 16 417.075,00 190.938,00 5.867,00 

Mar/16 458.790,00 202.823,00 40.500,00 

Abr/ 16 471.450,00 167.360,00 501,00 

Mai/ 16 448.8 15,00 

Jun/16 481.585,00 

Jul/ 16 282.490,00 154.698,00 

Ago/ 16 255.490,00 208.157,00 

Total Geral 20.125,00 5.633.620,00 955.963,00 107.632,20 
r·ome: BM&FBOVESPA 

33 A metodologia para o cálculo do valor do beneficio encontra-se no Anexo 1tpll. -\ 

I'~B/t\ 1 1<.:0. 
BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro, 275, a• andar 
01013·001- São Paulo. SP 
Tel.. ( 11) 2565-4000 - Fax (11) 2565-7074 

Total Geral 

795,00 

541,00 

3.285,00 

3.058, I 0 

3.594,00 

5.775, I 0 

97.390,00 

259.839,00 

549.192,00 

692.779,00 

502.107,00 

507.791 ,00 

304.655,00 

613.880,00 

702.113,00 

639.311,00 

448.815,00 

481 .585,00 

437.188,00 

463.647,00 

6.717.340,20 
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CLIENTES PRETERIDOS (SITUAÇÃO 2) 

149. Conforme mencionado anteriormente, ao desviar ordens inseridas por 
seus clientes de varejo via DMA, a XP preteriu os demais clientes da 
Corretora que estavam com prioridade de execução no livro de oferta da 
BM&FBOVESPA. No período de 02.01.2015 a 31.08.2016, identificamos 
966.112 situações de preterição. Cada situação entendida como oferta de 
cliente no livro que seria agredida pela ordem que foi desviada, sendo 
possível mais de uma situação para uma ordem desviada. 

150. Identificadas as situações de preterição que são as ofertas de clientes da 
XP que estavam com prioridade no livro de ofertas da BM&FBOVESP A e 
não foram atendidos por causa do desvio, analisamos o que ocorreu 
individualmente com as ofertas preteridas, conforme critério demonstrado 
anteriormente. 

151. A Tabela 28 demonstra que das 966.1 12 situações de preterição, 99 ,36o/o 
se enquadraram em apenas uma das situações 2, e 0,64% se enquadraram em 
duas ou mais situações (2A, 2B e 2C). 

Tabela 28- Total geral da preterição após a atuação da Carteira Própria 
(por número de situação) no período de 02.01.2015 a 31.08.2016 

BM&f 
Situação (i) 

Se enquadraram apenas em uma das situações 

Si111ação 2A -Cancelou 45.294 

Situação 2B - Executou a preço pior 16. 164 

Situação 2C- Executou depois 884.733 

Se enquadraram em duas ou mais situações 

Mais de uma s ituação 

T otal Gera l 

% 

''" " BM&FBOVES~~ 

PSR/MRS 

5.803 

951.994 

99,6% 

Bovcspa 
T ota l de 
Situações (i i) (i+ii) 

1.163 46.457 

320 16.484 

12.265 &96.99& 

370 6.173 

1-Ul8 966.112 

0.4% 100% 

BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro, 275, e• andar 
01013-001 - sao Paulo, SP 
Te!.: (11) 2565-4000- Fax (11) 2565-7074 

Totnl de 
% T otal 

Siluaçõcs 
(%) Acumulado 

4,8 1 o/o 4,& I o/o 

1.71% 6.52% 

92,84% 99,36% 

0,64% 100.00% 

100% 100% 
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152. A Tabela 29 detalha as situações de preterição que se enquadraram em 
duas ou mais situações (2A, 2B e 2C). 

Tabela 29- Situação das ofertas dos clientes preteridos após a atuação da 
Carteira Própria (por número de situação) que se enquadraram em duas 

ou mais situações no período de 02.01.2015 a 31.08.2016 

Segmento BM&f Bovcspa T otal tle 
Siruações 

Situação 2A c 2C 4.492 298 4.790 

Situação 28 e 2C 1.232 50 1.282 

Situação 2A e 28 58 20 78 

Situação 2A. 28 e 2C 21 2 23 

Total 5.803 370 6.173 

% 94,0% 6,0% 100% 

Fonte: BM&PBOVESPA 

153 .. As 966.112 ocorrências de preterição estão distribuídas em todos os 
pregões que a Corretora atuou no período (411 pregões)34 e envolveram 
17.196 contas de clientes, sendo 15 .. 671 contas no segmento BM&F e 1.525 
contas no segmento Bovespa. Deste total, 5.501 são clientes da Clear 
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S A- Clear (instituição integrante 
do conglomerado financeiro XP, desde 28.07.2014), atuando por conta e 
ordem na Corretora XP. 

154. As situações em que os clientes preteridos tiveram suas ofertas 
executadas a preço pior nos dois segmentos (Situação 2B) geraram prejuízo 
para os clientes no valor de R$ 444.845,6035

• 

155 .. Com a utilização do mecanismo, a Carteira Própria obteve resultado 
financeiro de R$ 17.111.097,98, dos quais R$ 4.413.601,49 está diretamente 
ligado à preterição e à exploração do conflito de interesse dos clientes que 
estavam no melhor nível de preços no livro de ofertas da BM&FBOVESP A, 
conforme demonstrado na Tabela 30 .. Nos momentos que uma oferta foi 
enquadrada em mais de uma situação, o resultado financeiro auferido pela 

3
"
1 Há casos em que foram executadas operações nos segmentos Bovespa e BM&F' no mesmo pregão. 

35 A metodologia do cálculo do prejuízo dos cl ientes que executaram a preço pior encontra-se no A~o IV. 
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Carteira Própria foi distribuído de forma proporcional para cada situação que 
compôs o day trade. 

Tabela 30- Distribuição do resultado financeiro da Carteira Própria36 no 
período de 02.01.2015 a 31.08.2016 

Situação do cliente da Corretora 
Lucro bruto (R$) 

Total Total 
(preterido) BM&F I Bovespa (A+B) 0/o 

(A) (B) 
Com preterição 

Situação 2A - Cancelou 1.109.605,31 23.799.00 1.1 33.404,3 1 26% 

Situação 2B- Executou a preço pior 470.652,11 6.356,05 477.008,16 11% 

Situação 2C- Executou depois 2.661.325,59 141.863,43 2.803.189,02 64% 

Ganho total com prctcriç:lo (Siruaçi\o 2A + 28 + 2C) 4.413.60 I ,49 100% 

Sem preteri~o 

Ganho total sem preterição 11.584.753,49 1.112.743.03 12.697.496,52 100% 

Ganho Total com Mecanismo 15.826.336,47 1.284.761,51 17.111.097,98 100% 

Fonte: BM&FBOVESPA 

36 A metodologia para distribuição do resultado financeiro obtido pela Carteira Própria encontra-se no Anexo 

v. I 
BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro. 275, a• andar 
01013-001- Sào Paulo, SP 
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SEÇÃO V: Análise e esclarecimentos da Corretora37 

156. Em 25.09.2015, a BSM comunicou abertura de investigação a respeito 
das operações realizadas com a Carteira Própria por intermédio do oficio 
1387/2015-SAM-DAR-BSM. Nessa ocasião, a BSM expôs que a estratégia de 
negócios utilizada pela Carteira Própria "resultou no não atendimento de 
ofertas de seus clientes com prioridade de execução no livro" e exemplificou 
situações em que isso ocorreu. A BSM, assim, solicitou: (i) descrição da 
estratégia utilizada para execução dos negócios nas contas n°  
(ii) indicação dos profissionais responsáveis pela estratégia das operações, 
(iii) a existência de controles da Corretora com o propósito de evitar práticas 
abusivas e (i v) avaliação de impacto para os clientes da Corretora que tinham 
prioridade de execução no livro de ofertas da BM&FBOVESPA, mas não 
foram atendidas. 

157. Em resposta ao oficio, em 13.10.2015, a XP informou à BSM que: 

a) As contas utiljzadas para negociação com a Carteira Própria foram 
criadas para realização do procedimento de facilitation ("Mecanismo"), 
implantado em 2015, que se prestaria a prover liquidez a seus clientes, 
de forma a protegê-los das oscilações do mercado; 

b) A dinâmica das operações seguiria a seguinte ordem: 1) o cliente envia 
ordem ao sistema da XP, por meio de sessão DMA; 2) a XP verifica se 
a ordem está dentro dos parâmetros de risco; e 3) Se positivo, a ordem é 
fechada contra a Carteira Própria e levada a registro na 
BM&FBOVESP A por meio de negócio direto intencional oriundo da 
Mesa de Operações; 

c) O mecanismo da XP é destinado a administrar ordens de forma a trazer 
beneficio aos Clientes XP, neutralizando possíveis variações e 
garantindo, ou até melhorando, o preço de execução; 

37 Todas as correspondências trocadas com a XP bem como as informações encaminhadas pela Corretora 

encontram-se no Anexo ~~ \ 
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d) A XP não faz qualquer análise dos nomes dos clientes contrapartes nos 
negócios diretos intencionais e daqueles que estão com ofertas 
registradas no livro da BM&FBOVESP A na mesma ponta de atuação 
da carteira própria, com propósito de evitar qualquer priorização, 
preterição ou outras práticas abusivas; 

e) O Mecanismo teria sido desenvolvido pela XP, após a realização de 
"backtests" e toda e qualquer modificação na estratégia é previamente 
avaliada com base nos ''backtests". Caso a alteração subsista aos 
"backtests", ela é aprovada pela Diretoria e, somente após aprovação, a 
alteração é inserida em produção; 

f) A atuação do Mecanismo teria trazido liquidez aos clientes da 
Corretora, cujas ordens foram desviadas; 

g) O mecanismo pode vir a impactar algumas ofertas pendentes no livro 
mas, na visão da Corretora, o beneficio do mecamsmo é 
substancialmente maior que o risco de não execução; 

h) O procedimento é realizado com ativos específicos, em parâmetros e 
volumes previamente defmidos pela área responsável; 

i) O profissional responsável pela execução das ordens na sessão FIX nos 
segmentos BM&F e Bovespa seria o Sr. Felipe Trindade (terminal 
PRZ); 

j) A execução do mecanismo é feita de forma automática, sem a leitura 
dos clientes que atuam na contraparte das operações. O Sr. Felipe 
Trindade acompanha a execução sem possibilidade de qualquer 
interferência pessoal ou juízo de valor quanto ao cliente a ser atendido; 

k) Os clientes que estavam com ofertas registradas no livro da 
BM&FBOVESP A e não foram atendidos em razão do desvio de ordens 
realizados pela Corretora não teriam sofrido prejuízo; 

1) A XP faria a monitoração pós-trade das operações realizadas por meio 
do Mecanismo, com propósito de evitar aos clientes 

BM&FSOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rva XV de Novembro. 275, e• andar 
01013-001- São PaulO. SP 
Tet.: ( 1 1) 2565-4000- Fax. (11) 2565-7074 
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preterição, criação de condições artificiais de oferta, demanda ou preço 
de valores mobiliários e rapidez na execução; 

m) As operações da carteira própria seriam avaliadas pelo sistema de 
prevenção à lavagem de dinheiro da Corretora; 

n) Em 2015, a XP teria (i) ajustado seu contrato de intermediação para 
fazer constar que os clientes autorizariam a realização de operações 
com a carteira própria na contraparte e (ii) comunicado os clientes, por 
meio de sua página na rede mundial de computadores, que a XP 
poderia administrar as ordens de seus clientes; 

o) De acordo com as Regras e Parâmetros de Atuação ("RP A"), a XP 
apenas utilizaria o Mecanismo caso fosse solicitado pelo cliente; 

p) Por fim, a Corretora apresentou minuta de RP A, em que poderia figurar 
como contraparte de seus clientes em negócios realizados por algoritmo 
independentemente de solicitação dos clientes. 

158. Nos esclarecimentos prestados para BSM, a Corretora XP esclarece que 
o mecanismo foi desenvolvido com propósito de prover liquidez a seus 
clientes, de forma a protegê-los das oscilações de mercado, garantindo ou até 
melhorando o preço de execução. Entretanto, conforme demonstrado 
anteriormente na Tabela 25, nas métricas aplicadas pela BSM, identificamos 
que houve beneficio em 19,6% das vezes e que, em 80,4o/o das vezes foi 
indiferente, ou seja, os clientes teriam suas ofertas executadas a preço de 
mercado e na quantidade desejada no livro de ofertas da BM&FBOVESP A, 
não havendo necessidade de realizar negócio direto intencional contra a 
Carteira Própria. 

159. A Corretora XP infonna que os clientes atendidos pelo mecanismo não 
sofreram prejuízo e que o beneficio é substancialmente maior que o risco de 
não execução. No entanto, nas métricas aplicadas pela BSM, foram 
identificadas 966.112 situações de preterição no período de 02.01.2015 a 
31.08.2016, conforme demonstrado anteriormente na Tabela 28. As 
preterições envolveram 17.196 contas de clientes da Corretora e, nos asos de 

BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro 275. ~andar 
01013-001 -São Paulo, SP 
Te!: (11) 2565-4000- Fax (11 ) 2565-7074 
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piora de preço na execução de suas ofertas, resultou em prejuízo de R$ 
444.845,60. 

160. Na resposta e no documento enviado pela XP ("Manual Facilitation"), a 
Corretora não informa para que tipo de cliente o mecanismo foi desenvolvido. 
No entanto, nos testes efetuados pela BSM, identificamos que 1 OOo/o dos 
casos tratam-se de clientes classificados como pessoa física ou pessoa jurídica 
não financeira. 

161. Adicionalmente, em 12.09.2016 a Corretora XP enviou à BSM 
correspondência, em que informa, no seu para grafo 5, que a partir da segunda 
quinzena de agosto de 2016 o procedimento de facilitation foi alterado, 
conforme descrito abaixo: 

''Assim, em resposta e homenagem a esta BSM, a XP Investimentos 
gostaria de informar que alterou o procedimento de facilitation por 
ela adotado até então, de modo que, a partir da segunda quinzena 
de agosto de 2016, são também atendidas as ordens dos clientes 
"barganhadores" da Corretora, pendentes de execução no livro de 
ofertas, quando a atuação do facilitation tiver como efeito o 
"preterimento " de tais clientes, conforme entendimento da BSM". 

162. Ao avaliar os efeitos do mecanismo da XP em relação aos interesses das 
partes envolvidas, após alteração informada pela Corretora, identificamos no 
período de 15.08.2016 a 31.08.2016 (segunda quinzena de agosto de 2016), 
5.848 ofertas de clientes da Corretora posicionados no livro de ofertas da 
BM&FBOVESP A no melhor nível de preço, que foram preteridas, 
envolvendo 1.616 contas. 

163. A Tabela 31 reproduz exemplo concreto do livro de ofertas de 
WDOV1638 no pregão de 31.08.2016, em que o Cliente XP agrediria oferta 
de compra de 30 quantidades (destacada em laranja), das Corretoras  
e dos clientes da Corretora preteridos contas n°  
(destacada em vermelho), se não houvesse o desvio da ordem. 

38 Futuro mini de Dólar Comercial com vencimento em Outubro/2016 
Variação mínima de apregoação: R$0,5:v.. / 
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Tabela 31 -Livro de ofertas de WDOV16 DO pregão de 31.08.2016, às 
llh49m21s847ms, no momento da atuação da Carteira Própria 

Ofertas de Compra Ofertas de Venda 

li ora C liente Corretora Qtd Preço Preço Qtd Corretora C liente Hora 

li :33:08.122  19 3.262,00 3.262,00 ~ -_L Cliente XP 11:49:'21.847 
I I :34'04 703 3 2 3 262,0tl 3.262,50 11:49:21.715 
11 .36.32 244 3 ~ 3.262.00 3.262,50 11 :49:21.&13 
I U7:CJ9.7% 3 3.262.00 3.263,00 2 li :49:21.552 

li :38:52.382  4 3.262,00 3.263,00 5 li :49:21.555 

I I :38:52.382  3.262.00 3.263,00 li :49:21555 

I I :40:06.046  3.262,00 3.263.00 li :49:21.555 

li :41 :04.074 3 3.262,00 3.263,00 lO 11 :49:21 .555 

I I :44:57.470 3 lO 3.262,00 3.263,00 11 :49:21.556 

li :47:59.492  2 3.262,00 3.263,00 li :49:2 1.556 

li :47:59.879 3 I 3.262,00 3.263,00 I I :49:21.556 

li :48:36.854  lO 3.262,00 3.263,00 li :49:21.557 

li :48:49.032 3 3.262,00 3.263,00 li :49:21.557 

11 :48:55.414 3.262,00 3.263,00 li :49:21 .557 

li :48:55.41 9 3.262,00 3.263,00 li :49:21.557 
li :48:55.587 3.262,00 3.263,00 li :49:21.557 
li :48:55.588 3.262,00 3.263,00 li :49:21.561 

l i :48:55.595 3.262.00 3.263.00 11 :49:21 .679 
ll :48:55.595 3.262,00 3.263,00 11:49:21.679 

li :48:55.595 3.262,00 3.263,00 4 ll :49:21.680 
li :48:55.595 3.262,00 3.263.00 4 li :49:21.680 
li :49:05.567 3.262.00 3.263.00 3 ll :49:21.680 
li :49: l 0.296 3 4 3.262,00 3.263,00 5 I I :49:21.680 

li :49:14.570  16 3.262,00 3.263,00 8 li :49:21.684 
11:49:14.580 16 3.262,00 3.263,00 8 I I :49:21.686 

li :49: 14.597  3.262,00 3.263,00 20 3 11 :49:21.687 

li :49:20.980 3 3.262,00 3.263,50 li :49: 16.099 

li :49:21.680  I 3.262,00 3.263.50 li :49: 16.099 

li :49:21.686  8 3.262,00 3.263,50 I I :49:16.099 

li :49:21.692  3.262,00 3.263,50 11:49:16.099 

I I :49:21.696  2 3.262,00 3.263.50 5 11 :49:16.101 

I 1 :49:21.702  7 3.262,00 3.263,50 I 11:49:16.105 

11:49:21.718  3 3.262,00 3.263,50 3 11 :49: 16.119 

11:49:21.812  5 3.262,00 3.263,50 3 3 11 :49: 17.522 

11:49:21.812  I 3.262,00 3.263,50 5  li :49:19.325 

li :49:21.814  5 3.262,00 3.263.50 I  11:49:19.997 

11:49:21..847 Carteira Própria 3 30 3.262,00 3.263,50 l O  I I :49:21.552 

Fonte: BM&FBOVESPA ( 
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164. Ao avaliar o que aconteceu com as ofertas dos clientes após a preterição, 
identificamos que a oferta do cliente conta n° foi alterada e executada 
a preço pior (Situação 2B), a oferta do cliente conta n°  foi cancelada 
(Situação 2A) e a oferta do cliente conta n°  foi executada 
posteriormente pelo mesmo preço do negócio direto intencional entre a 
Cat1eira Própria e Cliente XP (Situação 2C). 

165. A Tabela 32 demonstra que, no período de 15.08.2016 a 31.08.2016, das 
5.848 situações de preterição, 99,74% se enquadram em apenas uma das 
situações 2, e 0,26% se enquadraram em duas ou mais situações (2A, 2B e 
2C). 

Tabela 32- Situação das ofertas dos clientes preteridos após a atuação da 
Carteira Própria (por número de situação) no período de 15.08.2016 a 

31.08.2016 

Situaçilo Totallle Tolill de %Total 
Situações Situações Acumulallo 

Se enquadraram apenas em uma das situações 

Situação 2A - Cancelou 32 66 1.13% 1.13% 

Situação 28 - Exccmou a preço pior 12 12 0,21% 1.33% 

Situação 2C - Executou depois 1.596 5.755 98,41% 99.74% 

Se enquadraram em duas ou mais situações 

Mais de uma situação 5 15 0,26% 100,000% 

Total Geral 1.616 5.848 100,000% 100.000% 

Fonte: BM&FBOVESPA 

166. Embora a Corretora tenha alterado a métrica para que evite a preterição 
dos seus clientes que tinham ofertas disponíveis no livro da 
BM&FBOVESPA (clientes barganhadores39

), ainda indentificamos que 
houve situações de preterição no período de 15.08.2016 a 31.08.201640

. 

167. Conforme manual do mecanismo e esclarecimentos prestados pela 
Corretora de 13.10.2015, o mecanismo foi desenvolvido com propósito de 
gerar beneficios aos seus clientes agressores, seja por liquidez ou pela 

39 Tenno utilizado pela Corretora 
40 Todas as situações de preterição identificadas estão relacionadas nos Anexos I (jfJe 11 / ~. 
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melhora de preço de execução das suas ordens. Nas métricas aplicadas para o 
período .de 02.01.2015 a 31.08.2016, identificamos que, das ordens desviadas 
pelo mecanismo, 19,6% geraram beneficios de R$6.717.340,20 para os 
clientes e 80,4% foram indiferentes. 

168. Além do fato do mecanismo não ter gerado beneficio para todos os seus 
clientes agressores, identificamos, também, que dos 19,6% beneficiados, em 
23,26% o beneficio ocorre simultaneamente à preterição, ou seja, existiam 
ofertas de clientes da Corretora no livro de ofertas da BM&FBOVESP A no 
melhor nível de preços, os quais seriam atendidos pelas ordens desviadas. O 
mesmo ocorreu nos casos indiferentes, sendo que dos 80,42% indiferentes 
houve preterição em 19,85%. 

169. Ao desviar ordens de seus clientes agressores, a XP preteriu os seus 
demais clientes que estavam com ofertas no livro da BM&FBOVESP A no 
melhor nível de preços em condições de serem executadas pela ordem 
desviada. No período de 02.01.2016 a 31.08.2016, houve 966.112 ofertas 
preteridas, conforme demonstrado anteriormente na Tabela 28, as quais 
geraram prejuízo para os clientes no valor de R$444.845,60, considerando 
que, após terem sido preteridas, foram executadas a preço pior. 

170. Considerando que o objetivo da XP é realizar day trade positivo para sua 
Carteira Própria sem permanecer posicionada ao fmal do dia, o mecanismo 
captura parte do resultado fmanceiro existente no fluxo de ordens desviadas. 
Não existe garantia de resultado, no entanto, o mecanismo gerencia três 
variáveis: (1) demanda do fluxo de ordens compradoras e vendedoras; (2) 
spread do preço do ativo/contrato; e (3) exposição da sua Carteira Própria, 
conforme demonstrado anteriormente nos Gráficos 2 e 3. 

171. Ao gerenciar as três variáveis, o mecanismo não permite que a Carteira 
Própria assuma posição que não seja possível ser zerada contra o próprio 
fluxo das ordens desviadas, portanto, é de interesse da CoiTetora que essas 
ordens sejam desviadas e executadas contra a Carteira Própria, mesmo 
quando o resultado for indiferente para o cliente agressor, pois elas são 
necessárias para realização dos day trades, que resultaram em lucro de 
R$17.111.098,00 ao longo do período. Já para os 80,42% dos clientes 
agressores, não houve beneficio algum, ou seja, o resultado obtido pelo 
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cliente agressor seria o mesmo caso tivesse agredido oferta disponível no 
livro de ofertas da BM&MFBOVESPA. 

172. Dado que o mecanismo desenvolvido pela XP atua de forma "cega", 
conforme esclarecimentos prestados pela Corr-etora, ao desviar ordens que 
virariam ofertas agressoras e executar negócios contra a Carteira Própria, sem 
avaliar as ofertas dos demais clientes no livro de ofertas da BM&FBOVESP A 
no melhor nível de preço, houve preterição, ou seja, conforme demonstrado 
na Tabela 28, do lucro de R$17.111.098,000 obtido pela Carteira Própria, 
R$4.413 .601,49 ocorrem simultaneamente com a preterição. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

173. Ao utilizar mecanismo que desvia ordens dos seus clientes com 
propósito de gerar negócios diretos intencionais contra sua Carteira Própria, a 
Corretora não avaliou o impacto para os seus demais clientes que atuaram na 
mesma ponta da Carteira Própria, principalmente aqueles posicionados no 
livro de ofertas da BM&FBOVESP A no melhor nível de preço, para que 
pudesse evitar: ( 1) o conflito de interesses entre operações da Carteira Própria 
e de seus clientes; (2) a realização de operações que configurassem práticas 
abusivas; e (3) a preterição de seus clientes. Portanto, ao não avaliar o 
impacto causado para os seus demais clientes com a utilização do mecanismo, 
a Corretora assumiu o risco da ocorrência de preterição, com isso, o conflito 
de interesses foi explorado em benefício próprio, dado a existência de casos 
em que clientes preteridos tiveram suas ofertas não atendidas ou atendidas em 
piores condições. 

Sup~rintendente de Acompanhamento de Mercado 
03.10.2016 

BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro. 275. SO andar 
01013·001 - São Paulo. SP 
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ANEXOIII 

Cálculo do benefício gerado pela Carteira Própria aos seus clientes 
beneficiados por preço. 

O cálculo do benefício gerado pela Corretora nos casos classificados como 
"Situação lA" (beneficio por preço) foi feito através da seguinte fórmula: 

Beneficio por preço=ILI- DJixQxS 
Onde: 

LI = Melhor preço disponível no livro de ofertas da BM&FBOVESP A. 
DI= Preço do negócio realizado entre o Cliente XP e a Carteira Própria 
Q = Quantidade executada 
S =Tamanho do contrato (Para segmento Bovespa> S=l) 

Por exemplo, no momento que o cliente inseriu oferta de venda de 24.900 
opções de PETRG6441 no livro de ofertas da BM&FBOVESP A, o preço da 
melhor oferta de compra disponível no livro de ofertas era a R$0,20. Ao ter a 
ordem desviada em negócio direto intencional com a Carteira Própria, o 
Cliente XP teve negócio de venda executado ao preço de R$ 0,21 (melhoria 
de R$ 0,01 ). Assim, a XP gerou beneficio ao seu cliente no valor de 
R$249,00, conforme demonstrado abaixo 

Benefício por preço=I0,20- 0,2llx24.900 ~ 
Beneficio por preço= R$249,00 

4 1 Opção de compra de ações da Petróleo Brasileiro SA Petrobras com vencimento em Julho/20 15 
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ANEXO IV 

Cálculo do prejuízo que a Carteira Própria gerou aos seus clientes que 
executaram a preço pior. 

O cálculo do prejuízo que dos clientes que tinham ordens disponíveis no livro 
de ofertas e que posteriormente realizaram negócio com preço pior foi feito 
através da seguinte fórmula: 

Prejuízo = IAD - DII xQxS 
Onde: 

AD =Preço da execução do cliente da Corretora (preterido) após a atuação da 
Carteira Própria. 
DI =Preço do negócio realizado entre o Cliente XP e a Carteira Própria 
Q = Quantidade executada 
S = Tamanho do contrato (Para segmento Bovespa, S= I) 

Por exemplo, no momento que o cliente inseriu oferta de compra de 1 
contrato opções de WDOQ 1542 no livro de ofertas da BM&FBOVESP A, o 
preço da melhor oferta de venda do cliente que estava no Livro de ofertas era 
de R$3.216,50. Ao ter a ordem desviada em negócio direto intencional com a 
Carteira Própria, o Cliente XP teve negócio de venda executado ao preço pior 
de R$ 3.214,50 (piora de R$ 2,00). Assim, o prejuízo para do cliente da 
Corretora foi de R$ 20,00. 

10.000 
Prejuízo =13.214,50- 3.216,50ix1x l.OOO ~ 

Prejuízo = R$20,00 

A soma de todas as situações que estão nas Situações 2B resultou em prejuízo 
total de R$ 444.845,60 

42 Opção de compra de ações da Petróleo Brasileiro SA Petrobras com venc1mento em Julhijo 20 . 
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ANEXO V 

Metodologia da distribuição do resultado financeiro apurado pela 
Carteira Própria em day trade. 

Considera-se day trade conjunto de operações de compra e de venda 
realizadas pelo investidor no mesmo dia, com o mesmo ativo. A quantidade 
de compra e venda pode ser igual, tornando a posição liquida para efeito de 
posição de ativos igual a zero ou diferente, resultando em um day trade mais 
uma posição comprada e/ou vendida de um ativo ao fmal do pregão. 

Na apuração do resultado da operação day trade são considerados, pela 
ordem, o primeiro negócio de compra com o primeiro de venda ou o primeiro 
negócio de venda com o primeiro de compra, sucessivamente. 

Para apuração do resultado em day trade obtido pela Carteira Própria, foram 
considerados os seguintes critérios: 

Etapa 1) Apura-se os negócios realizados pela Carteira Própria que formam 
um day trade. 

Etapa 2) Para cada negociO realizado, é apurado se houve situação de 
preterição. Inclusive em um negócio é possível identificar mais de urna 
situação. 

Etapa 3) O valor do day trade auferido pela Carteira Própria é distribuído para 
cada situação de clientes (com preterição ou não) de forma proporcional, 
conforme demonstrado no exemplo real da Tabela abaixo com WDOM 16 no 

pregão de 03.05 .20~ 
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N" da Situa~o Pregão Papel Horário neg. CIV Qtd Ajuste Situações 

2.698.244 03.05.2016 WDOMI6 11:43:09.778 c 28,35 I x Situação 2C 

2.698.245 03.05.2016 WDOMI6 11:43:10.247 c 28,35 I x Situação 2C 

2.698.246 03.05.2016 WDOMI6 11:43:11.089 v 2 .. 46,70 I x Situação 2C 

Total 10,00 
Fonte: BM&FBOVESPA 

Note que aconteceram 3 situações e a distribuição do lucro de R$1 0,00 foi 
feito da seguinte forma: 

• Situação 2C: 
10

'
00 

x3 =R$ 10,00 

3 ~ 
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GLOSSÁRIO 

Diretos intencionais - Denomina-se apregoação por direto intencional aquela 
na qual uma mesma Corretora se propõe a comprar e a vender um mesmo 
ativo para comitentes diversos, sendo feito apenas o registro da operação 
direta no sistema eletrônico de negociação. 

Clientes XP - São Clientes de varejo cujas ordens foram transmitidas via 
sessão DMA, as quais iriam para o livro de ofertas da BM&FBOVESP A 
como ofertas agressoras, no entanto, foram desviadas e atendidas pelo 
negócio direto intencional contra a Carteira Própria. 

Clientes da Corretora - Demais clientes da Corretora XP que estavam no 
melhor nível de preço no livro de ofertas da BM&FBOVESP A no momento 
da execução do negócio direto intencional e foram preteridos. 

Ordens - Ato pelo qual o Comitente determina a uma Sociedade Corretora 
que atue no Sistema Eletrônico de Negociação etn seu nome e nas condições 
que especificar 

Oferta - Ato pelo qual uma Sociedade Corretora, manifesta a intenção de 
realizar um negócio de compra ou venda de Ativos, para si ou para terceiros, 
registrando os termos e condições necessários no Sistema Eletrônico de 
Negociação. 

Oferta agressora - oferta de venda/compra registrada com preço igual ou 
melhor que aquelas que estão no melhor nível de preço no livro de ofertas da 
BM&FBOVESP A na ponta oposta, com propósito de agredir imediatamente 
o livro e realizar negócios. 

Algoritmo - Conjunto das regras e procedimentos lógicos definidos que 
levam à solução de um problema em um número finito de etapas. 

Tick Size - Conforme parâmetros estabelecidos pela BM&FBOVESP A, para 
cada ativo/contrato negociado é definido variação mínima de apregoação 

("tick size'~ 
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21 de agosto de 2015 
1215/2015-SAM-DAR-BSM 

Ilmo. Sr. 
Guilherme Dias Fernandes Benchimol 
XP INVESTL.VfENTOS CCTVM S.A. 

Ref.: Solicitação de informações. 

Prezado Senhor, 

Considerando o disposto no § 1° do artigo 43 da Instrução CVM n° 461/07~ 

solicjtamos que no seja encaminhado CD contendo as seguintes informações 
relativas às operações realizadas pelos clientes relacionados no Anexo L 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Ordens de compra e venda~ com a identificação completa dos 
transmissores (Layout do Sinacor 838, arquivo.txt); 
Extrato da conta corrente, por data de liquidação (Layout do 
Sinacor 800, arquiv~.txt) referente ao período de 01.06.2015 a 
18.08.2015; 
Documentos digitalizados relativos ao cadastro dos clientes, 
incluindo ficha cadastral, informações acerca da situação 
financeira e patrimonial e eventuais alterações; 
Gravações telefônicas com a identificação dos interlocutores e 
quaisquer outros documentos ou informações, inclusive serviços 
de mensageria eletrônica, fax, entre outros, relativos às 
transmissões das ordens; 
Identificação completa de pessoas vinculadas a essa Corretora no 
assessoramento dos clientes, se aplicável; e 
Outras informações julgadas relev~~-

\0 \'\ 
~~ \ 
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Colocamo-nos à disposição para informações adicionais a esse respeito, pelo 
e-tnail gam@bvmf.com.br ou na Gerência de Acompanhamento de Mercado, 
pelos telefones (11) 2565-4860/4133. 

Atenciosamente, 

~().() ~v-r'~ \' 
\ 1\ 

Jul18~ esar Cuter Marcos José Rodrigues Torres 
Diretor de Autorregulação SuperV.ntendente de Acompanhamento de 

Merc~o 

\ 

BM&FBOVESPA SUPERVISÃO OE M ERCADOS 
Rua XV de Novembro, 275, s• andar 
010t3-ll01 -sao Pauto. SP 
Tel: (11) 2585-4000- Fax: {11) 2565-7074 
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Anexo I - Operações realizadas por clientes da XP Investimentos. 

Paro: Contnparte 
J>reg:l.o Ativo TerminnV Cliente Operador Cliente CPF/CNPJ 

30.07.2015 POOR3 XP INV. CCTVMS/A 804 

31.07.2015 PDGR.3 XP INV. CCTVM S/ A 804 

07.08.2015 RSID3 XP INV. CCTVM S/ A 804 

06.08.2015 OSXB3 X(> INV. CCTVM S/ A 804 

07.08.2015 VALEH16 XP INV. CCTVM S/ A 8().1 

07.08.2015 VALEH17 XP J.NV. CCfVM SIA 804 

18.06.2015 PETRGJJ XP INV. CCTVM SIA 807 

24.06.20\5 PETRG\3 XP I'NV. CCTVMS/A 807 

29.06.20 15 PETRGl3 XP INV. CCTVM S/ A 807 

06.082015 PETRH10 XP I'NV. CCTVM S/ A 804 

06.08.2015 VALEH15 XP INV. CCTVM S/ A 804 

06.08 2015 VAL.El-H6 XP INV. CCTVM S/ A 804 
24.07.20 15 WDOQI5 XP INV. CCTVM SIA PRZ 

28.07.201 5 WDOQ15 XP INV. CCTVM SIA PRZ 
3 1.07.2015 WDO UI S XP INV. CCTVM S/ A PRZ 
17.07.2015 WDOQl5 XP INV. CCTVM S/ A PRZ 
23.07.2015 WDOQIS XP lNV, CCTVMS/A PRZ 
29.07.2015 WDOQ15 XP IN V. CCTVM SIA PRZ 
l6.07.201S WDOQ15 XP INV. CCTVM S/ A PRZ 
22.07.2015 WDOQ15 XP INV. CCTVM S/ A PRZ 
30,07.2015 WDO QI5 XP INV. CCTVM S/A PRZ 
21.07.2015 WDOQI S XP INV. CCTVM S/ A PRZ 

24.07.2015 WDOQ15 XP IN V. CCTVM SIA PRZ 

27.07 ?OIS WDOQIS XP INV. CCTVM S/ A PRZ 
Fonte. BM&FBOVESPk"\. 
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m investimentos 

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2015 

À BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados- BSM 
Superintendência de Acompanhamento de Mercado 
Rua XV de Novembro, 275, 82 andar 
São Paulo- SP 
CEP 01013-001 

Ref.: Ofício SAM-DAR-BSM n!! 1215-2015- solicitação de informações 
At.: Sr. Marcos José Rodrigues Torres e Sr. Julio Cesar Cuter 

Prezados, 

1.- Recebemos o Ofício SAM-DAR-BSM n2 1215/2015, de 21 de agosto de 2015, pelo qual 
são solicitadas informações sobre operações realizadas por clientes desta Corretora, no 

período de 01/06/2015 até 18/08/2015. 

2.- Em cumprimento ao requerimento contido no Ofício, seguem no CO anexo: 

(i) Ordens de compra e de venda, com identificação dos transmissores - layout do 
Sinacor 838, relativas ao período de 01/06/2015 até 18/08/2015 (Doc. 01); 

(ii) Extrato da conta-corrente, por data de liquidação (layout Sinacor 800) relativo ao 
período de 01/06/2015 até 18/08/2015 (Doc. 02); 

{iii) Ficha cadastral, contrato de intermediação e demais documentos dos clientes 
relacionados no Anexo I ao Ofício em referência (Doc. 03); 

3.- Com relação às operações listadas no Anexo 11 as trilhas de logs anexas (Doc. 04) 
comprovam que as ordens partiram dos próprios clientes através de sessão OMA. As 
operações transitaram pelo terminal dos operadores em razão da aplicação do procedimento 
de facilitation pela Corretora. 

4.- Importante ressalta que as ordens iniciais dos clientes se mantiveram inalteradas 
tendo sido respeitado o "best execution" ao longo do procedimento de facititation. 

5.- Sem mais para o momento, mantemo-nos à disposição de V.Sas. para prestar os 
esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. 

XP Investimentos CC1VM S.A.- Site; www.xpl.com.br- Ouvidoria: 080()-722-3710 
Endereço: AVenida das Américas, 3434, bloco7, 2• andar, Rio de Janeiro. CEP: 22631-Q03 



25 de setembro de 20 15 

BSM// 
BM&'FBOVESPA 
SUPERVJSÃO DE MERCADOS 

1387 /2015-SAM-DAR-BSM 

Ilmo. Sr. 
Guilherme Dias Fernandes Benchimol 
XP INVESTiivffiNTOS CCTVM S.A. 

R e f.: Abertura de Investigação. 

Prezado Senhor, 

Referimo-nos à resposta dessa Corretora enviada em 11.09.2015, em 
atendimento à carta n° 1215/2015-SAM-DAR-BSM de 21.08.2015, que 
solicitou informações relativas as operações realizadas por clientes dessa 
Corretora via mesa de operações, em que foi informado tratar-se de ofertas 
inseridas pelos clientes via sessão DMA e que transitaram por terminais de 
operadores da Corretora em razão da aplicação do procedimento de 
"facilitation". 

Considerando o disposto no artigo 43 da Instrução CVM no 461 /07, 
comunicamos a abertura de investigação de operações realizadas por essa 
Corretora, tendo clientes na contraparte originados em diretos intencionais. 

N o período de 13.07.2015 a 08.09.2015, identificamos aumento de negócios 
diretos intencionais realizados na conta no , com destaque para aqueles 
executados por intermédio do terminal "PRZ", sob responsabilidade do 
operador Felipe Trindade, com contrato futuro de taxa de câmbio de reais por 
dólar comercial (DO L) e contrato futuro mini de taxa de câmbio de reais por 
dólar comercial (WDO), conforme demonstrado no Gráfico 1. 

·~: ;('\ 
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Gráfico 1 -Diretos intencionais realizados pela Corretora no período de 
01.07.2014 a 08.09.2015*. 
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Fonte: BM&FBOVESPA 
~ até 08.09.201 s 

•Outros Tenninais •Tenninal PRZ 

O awnento dos diretos intencionais ocorreu devido à realização de operações 
entre essa Corretora e seus clientes, situação similar ao observado na carta 
n°1215/2015-SAM-DAR-BSM em que as ofertas originais foram inseridas via 
sessãoDMA. 

Conforme nossas análises até o momento, a estratégia adotada por essa 
CmTetora resultou no não atendimento de ofertas de seus clientes com 
prioridade de execução no livro. 

Para identificação de casos em que foi utilizada a estratégia mencionada, 
selecionamos para análise situações em que havia oferta de pelo menos l 
cliente da Corretora com prioridade de execução, concorrente àquelas que 
deram origem ao negócio direto intencional na conta n°  conforme 
demonstrado no exemplo das Tabelas 1 e 2. Situações semelhantes foram 
observadas em todo o período da análise, inclusive com outros ativos. 

BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS 
RUa XV de Novembro, 275, o• andar 
01013.001 -São Paulo, SP 
Tel.:{11)25G5-4000-Fax: (11) 2565-707'1 
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Tabela 1 *-Livro de ofertas de WDOQlS no pregão de 27.07.2015, às 
16h46mlls071ms, antes da inserção da oferta dá conta D0  com 

destaque para os clientes da Corretora. 

3.367,50 16:45:51.874· 

3.367,50 16:45:51876 

3 3.367,50 16:45:51.878 

12 3.367,50 16:45:54.513 

3 3.367,50 16:45:54.514 

3 3.367, 50 16:45:54.514 

3 3.367.50 16:45:54.514 

2 3367,50 16.45:54.514 

Fonte: 
" As ofertas estão classificadas segundo o principio de prioridade de melhor preço: no caso de compn~. quanto maior o preço, melhor a 
oferta e, no caso de venda, quanto menor o preço, melhor a ofena. As ofertas com preços iguais são classificadas de acordo com a ordem 
cronológica de seu regi su-o, ou seja, aquelas inseridas primeiro tem prioridade no fechamento do negócio. 

Na Tabela 1, é possível observar que anteriormente à inserção da oferta da 
conta n° , havia ofertas de compra de clientes dessa Corretora com 
prioridade de execução, em relação à referida conta. 

A Tabela 2 mostra a alteração da ordem de prioridade de execução no livro no 
momento da inserção das ofertas dos clientes n°  as quais 
deram origem ao direto intencional. 

('\ 

-·- .... ~----~-
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BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro. 275, 8" andar 
01013-001 - São Paulo. SP 
Tel.: (~1) 2565-4000- Fax: (11} 2565-7074 

3 



BSM, 
BM&FBOVESPA 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

1387 /2015-SAM-DAR-BSM 

Tabela 2- Livro de ofertas de WDOQ15 no pregão de 27.07.2015, às 
16h46mlls123ms, momento da inserção das ofertas dos clientes n° 

 *. 

Ofert:1s de Comprn Ofert:ls de Venda 

Hora Part Cliente .Preço Qtdc Qtde Preço Cliente Part Horn 

16:44:35.699 3 .3.367,00 2 Dri~~~fál$1Jõ.<i~\'tt'~ )~:=,,.;:'). :~_:::J?i.~~irr~~~ .. :: 
16:44:42.434 3 3.367,00 1 I 3.367,50 16:45:51.872 

16:45:15.536 3 3.367,00 lO 3 3.367,50 16:45:51.874 

16:45:23.984 3 

16:45:31.214 3 

16:45:56.865 3 

16:46:07.350  

3.367,00 

3.367,00 

3.367.00 

3.367,00 

50 

lO 

3 

16:46:09.165 3  3.367,00 I 

~,)F:.í.6~MJl:'1~?;l'; :::. 3jii -..:~~i:tiMii~ 
16:24:55.742 3  3.366,50 2 

*Negócio n• 4089206 
'Fonle: BM&FBOVESPA 

3 3.367,50 16:45:51.876 

3 3.367,50 16:45:51.878 

12 3.367,50 16:45:54.513 

3 3.367,50 16:45:54.514 

3 3.367,50 16:45:54.514 

3 3.367,50 16:45:54.514 

2 3.367,5() 16:45:54.514 

Nota-se~ que no momento da inserção da oferta de venda do cliente no  
via sessão D~ existiam ofertas de compra de 7 clientes dessa Corretora 
com prioridade de execução. Dessa forma, ao atuar na contraparte de ofertas 
agressoras, resultando no direto intencional entre as contas n°  

, essa Corretora impediu que ofertas dos demais clientes fossem 
executadas. 

No pregão de 27.07.2015 foram realizados 6.479 diretos intencionais na conta 
n°  com o contrato WDO. Deste total, identificamos as mesmas 
características mencionadas no exemplo das Tabelas 1 e 2 em 1.059 
operações que envolveram 4 78 clientes. 

Neste mesmo pregão, foram executados 5.420 diretos intencionais que 
apresentavam condições de liquidez, o que possibilitava a execução da oferta 
agressora inserida via sessão DMA contra o mercado. No entanto, essas 
ofertas foram alteradas com o propósito de gerar os diretos intencionais tendo 
a conta no  na contraparte. 

A Tabela 3 mostra um exemplo de que havia ofertas de compra de outras 
Corretoras disponíveis no livro que atenderiam a oferta vendedora inserida 
pelo cliente 0°  

BM&FBOVESPA SUF'ERVISÃO DE MERCADOS \P 1 
Rua XV de Novembro. 275, 8" andar 
01 013·001 - São Paulo, SP 

\ Tel ; (11 ) 2565-4000 - Fax: (11) 2565-7074 

\ 

4 



BSM/ 
BM&FBOVESPA 
SUPE.RVISÀO DE MERCADOS 

1387 /2015-SAM-DAR.-BSM 

Tabela 3 - Livro de ofertas de WDOQ15 no pregão de 27.07.2015, às 
17b34m30s937ms, momento da inserção das ofertas dos clientes n° 

*. 

17:34:08.698 3.369,50 2 2 3.370,00 17:19:19.033 
17;34:16.620 3j69,50 3 2 3.370,00 17:19:19,033 
• 7:34;20510 3.369,50 1 I 3370,00 17:19:19.034 
17:34:27.264 3.369,50 1 3 3.370,00 17: 19:19.035 

17:34:29.384 3.369,50 3 !7:19:45.773 

17:34:29.888 3 l7:28:23.66l 

3 17:29:18.482 

Fonte· BM&FBOVESPA 

__ ... ,_·; 

Nota-se, que no momento da inserção da oferta de venda do cliente n°  
via sessão DMA, existiam ofertas de compra de 3 corretoras com prioridade 
de execução, mostrando que o ativo possuía liquidez para a execução do 
negócio do cliente n°  contra o mercado, via sessão DMA. 

Dessa forma, solicitamos que essa Corretora: (a) proceda à investigação dos 
fatos; e (b) caso constate alguma irregularidade, adote imediatamente as 
providências cabíveis. 

Adicionalmente, solicitamos as seguintes informações: 

1. Descrição da estratégia utilizada para execução de negócios nas contas n°s 
, considerando que uma parte das ofertas dos clientes segue 

fluxo normal com inserção de oferta no sistema de negociação da 
BM&FBOVESP A e outra parte é alterada para realização de diretos 
intencionais. 

2. Indicação dos profissionais responsáveis pela estratégia das operações 
realizadas nas contas no  

3. Informação relativa às contas n° , considerando que não 
consta na relação das contas facilitation, carteira própria e erro, declaradas 
pela Corretora durante auditoria operacional de 2014. 

ND 
BM&FSOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua x.v de Novembro, 275, s• andar 
01 013..001 - São Paulo, SP 
Tel: {11) 2555-4000 - Fax: (11) 2565·7074 
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4. Caso se trate de contasfacilitation, informar: 
4.1. A regra de utilização dessas contas, tendo em vista que a utilização 

de contas facilitation deve ser demandada pelo cliente, segundo 
Regras e Parâmetros de Atuação da Corretora. 

4.2. Exposição dos motivos que levaram a realização dos negócios 
diretos intencionais. 

4.3. Fundamento para os clientes terem a Corretora na contraparte de suas 
operações como facilitation, dado que as ofertas dos clientes seriam 
atendidas pelo mercado no preço solicitado, visto que se tratava de 
ofertas agressoras envolvendo contratos líquidos. 

4.4. Os mecanismos de controle existentes em relação ao uso dessa conta 
com o propósito de evitar práticas abusivas. 

5. Antes de utilizar a estratégia foi realizada avaliação de impacto para os 
clientes da Corretora, dado que houve situações de clientes com prioridade 
de execução de ofertas que não foram atendidas? Em caso afirmativo, 
enviar relatório detalhado com as conclusões. 

O prazo para atendimento às solicitações contidas neste oficio é de 5 dias 
úteis. 

Colocamo-nos à disposição para informações adicionais a esse respeito, pelo 
e-mail gam@bvmf.com.br ou na Gerência de Acom~amento de Mercado, 
pelos telefones (11) 2565-4860/4133. \ "\ 

Atenciosamente\ ~ \ 1
\}j 

' \~ill 
Marcos José Rodrigues Torres Julio Cuter 

·~o-..\ ) - (/\...r' ~\ 1 
Diretor de Autorregulação Sup ~ntendente de Acompanhamento de 

Merc\ 

aM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE M ERCADOS 
Rua Y..V de Novembro, 275, a• andar 
o 1013-001 - São Paulo, SP 
Tel~ (11) 2565-4000 - Fa>c (11) 2565-7074 
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À 
BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados- BSM 
Superintendência de Acompanhamento de Mercado 
Rua XV de Novembro, 275, 82 andar 
São Paulo- SP 
CEP 01013-001 

Ref.: Ofício SAM-DAR-BSM nº 1387-2015 

• 11- cc-11,...._ --~-,-L.-....c: 
I . .._,,_L lc' - --..... 

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2015 

At.: Sr. Marcos José Rodrigues Torres e Sr. Julio Cesar Cuter 

Prezados, 

1.- Recebemos o Ofício SAM-DAR-BSM nº 1387/2015, de 25 de setembro de 2015, pelo 
qual a BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados ("BSM") determina a abertura de investigação 
sobre o procedimento defacilitation adotado pela XP Investimentos. 

2.- O procedimento de apuração foi iniciado vez que, no período de 13/07/2015 a 
08/09/2015, teria sido identificado um substancial aumento no volume de negócios diretos 
intencionais realizados através da contafacilitation da Corretora, envolvendo, especialmente, 
contratos futuros de taxa de câmbio de reais por dólar comercial (DOL) e mini contratos 
futuros de taxa de câmbio de reais por dólar comercial (WDO). 

3.- Segundo análise da BSM, a estratégia adotada teria resultado no não atendimento de 
ofertas de seus clientes com prioridade de execução no livro de ofertas. Os exemplos listados 
às fls. 03/04 demonstrariam que "{ .. .) ao atuar na contraparte de ofertas agressoras, 
resultando no direto intencional entre as contas nº , essa Corretora impediu 
que as ofertas dos demais clientes fossem executadas." 

4.- Na visão da XP Investimentos, não há irregularidades no procedimento defacilitation 
em razão dos fatos abaixo expostos. 

(i) Descrição do procedimento de facilitation 

5.- Inicialmente, a BSM solicita que seja discriminada "a estratégia utilizada para execução 
dos negócios nas contas nºs , considerando que uma parte das ofertas dos 
clientes segue o fluxo normal com inserção de oferta na sistema de negociação da 
BM&FBOVESPA e outra parte é alterada para realização dos diretos intencionais." (f/. 05} 

XP Investimentos CCTVM S.A. - Site: www.xpi.com.br ·Ouvido ria: 0800· 722-3710 
Endereço: Avenida das Amêricas, 3434, bloco7, 2' andar, Rio de Janeiro. CEP: 22631-003 
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6.- A XP criou as contas  no final de 2014 para iniciar a operação de 
facilitation para seus clientes nos mercados Bovespa e BM&F, respectivamente. O objetivo da 

atuação da XP através da facilitation é prover liquidez aos clientes de forma a protege-los de 

possíveis oscilações bruscas de mercado. 

7.- Na realidade, o conceito das operações de facilitation, em âmbito mundial, é 
exatamente esse: garantir os melhores preços nas ofertas agressoras reduzindo o risco de 
volatilidade que o cliente estaria exposto. 

8.- Esse procedimento, adotado por diversas Corretoras no Brasil, é um diferencia! no 

mercado e agrega valor à instituição pois garante ao cliente o ubest execution" da ordem. 

9.- A prática, apesar de não possuir legislação específica, se encontra em linha com a 
Instrução CVM 505/11 que, em seu art. 19, estabelece: 

"Art. 19. O intermediário deve executar as ordens nas condições indicadas pelo cliente 
ou, na falta de indicação, nas melhores condicões que o mercado permita. 
Parágrafo único. Para aferir as melhores condições para a execução de ordens, o 
intermediário deve levar em conta o preço, o custo, a rapidez, a probabilidade de 
execução e liquidação, o volume, a natureza e qualquer outra consideração relevante 
para execução da ordem." (grifou-se) 

10.- Na XP, o procedimento defacilitation é relativamente novo e, por conta disso, é feito 
com ativos específicos, em parâmetros e volume previamente definidos pela área 

responsável, conforme Manual de Procedimentos- Facilitation, que segue anexo à presente 
(Doc. 01). 

11.- Basicamente, a dinâmica ocorre da seguinte maneira: o cliente envia uma ordem para 

o sistema da XP. Note-se aqui que a ordem ainda não foi inserida "no sistema de negociação 
da BM&FBOVESPA" como afirmado no item 1 do Ofício em referência. O sistema da XP, então, 
verifica se a oferta está dentro dos parâmetros de risco e se o ativo se encontra dentro do rol 
dos ativos atendidos pela facilitation. 

12.- Se positivo, a ordem entra no procedimento defacilitation, sendo realizado o negócio 
direto via sessão de operador de mesa. Caso contrário, a ordem é direcionada para execução 

como uma ordem DMA. 

e Procedimento de Facilitation para DOL/WDO: 

13.- O algoritmo que executa a facilitation apregoa, virtualmente, 2 ofertas- sendo uma 
de compra e uma de venda. O preço apregoado será sempre o melhor preço de compra e de 
venda. Desta forma, na medida em que os clientes enviam ordens agressoras, o algoritmo 
realiza um negócio direto entre a conta facilitation e o cliente, realizando a execução para 

ambos. 

XP Investimentos CCTVM S.A. • Site: www.xpi.com.br • Ouvidoria: 0800-722-3710 
Endereço: Avenida das Américas, 3434, bloco?, 2" andar, Rio de Janeiro. CEP: 22631-003 



14.- Após a execução, o algoritmo detecta que facilitou uma operação para o cliente e 
automaticamente apregoa uma ordem de zeragem, para neutralizar a sua exposição. 

15.- A ordem do cliente pode ser parcialmente executada caso ela seja maior que o limite 
de exposição do algoritmo fazendo, assim, que o cliente execute parcialmente contra a 
facilitation e que o seu saldo seja enviado para a bolsa automaticamente para execução contra 
o mercado. 

16.- O algoritmo não "enxerga" os clientes beneficiados, os investidores com ofertas 
pendentes no livro, nem as corretoras a eles vinculadas. O sistema foi propositalmente 
desenvolvido para atuar "cego" e, dessa forma, evitar qualquer priorízação ou preterimento 
na sua atuação. 

17.- Com esse formato, a Corretora garante a isenção na execução e impede a ocorrência 
de eventuaisfront runnings ou outras práticas abusivas. 

18.- Adicionalmente, o algoritmo é programado para jamais executar ordens em preço pior 
ao inserido pelo cliente, evitando qualquer perda com o procedimento. 

19.- Através deste procedimento, a XP consegue atuar com absoluta imparcialidade através 
de sua contafacifitation, dando liquidez para todas as ofertas agressoras, independentemente 
do cliente. 

{ii) Profissional responsável e histórico da criação das contas 

20.- Na sequêncía, é solicitada a indicação do profissional responsável pela estratégia das 
operações realizadas através das contas facifitation. 

21.- Como dito acima, as ordens são executadas através de parâmetros algoritmos 
definidos em manual próprio. O profissional responsável pela execução das ofertas na sessão 
FIX, tanto na BM&F quanto na Bovespa, é o Sr. Felipe Trindade, terminal PRZ. 

22.- Quanto ao histórico de criação das contas, informamos que as mesmas foram criadas 
no ano de 2009 e inicialmente ficaram inativas. Por conta disso, na Auditoria Operacional de 
2014 elas não foram efetivamente declaradas como facilitation. 

23.- Posteriormente, a XP passou efetivamente a operacionalizar afacilitation e a conta foi 
identificada como tal perante os cadastros da BM&FBovespa. 

24.- Atualmente, as contas já se encontram devidamente identificadas, conforme 
demonstram os documentos anexos {Doc. 02). 
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(iii) conta faci/itation 

e Regras de Utilização: 

25.- A XP começou a pensar no desenvolvimento dafacifitation em meados de 2014. Nesse 

momento ainda incipiente, o procedimento foi pensado de forma manual, pois ainda não 
havia o desenvolvimento efetivo do algoritmo descrito acima. 

26.- Em outubro de 2014, as Regras e Parâmetros de Atuação da XP Investimentos ("RPA") 

foram publicados refletindo esse formato. Por conta dessa primeira visão do processo, acabou 

constando no documento que afacilitation deveria ser solicitada pelo cliente. 

27.- Posteriormente, no ano de 2015, a XP conseguiu final izar o desenvolvimento do 
algoritmo responsável pela execução da facilitation e ajustar as últimas métricas. Nesse 

momento, viu-se que não seria razoável exigir que o cliente previamente solicitasse a 
utilização dafacilitation. O procedimento não funcionaria dessa forma. 

28.- A XP, então, atuou em 2 frentes: 

(i) Ajustou o contrato de intermediação assinado com os client es de forma a prever 
que: 

"3.5. O CLIENTE, por este ato, expressamente aut oriza que suas ordens sejam 
administradas pela CORRETORA, bem como concorda que a CORRETORA seja 
contraparte de suas operacões." (doc. 03) 

(ii) Comunicou os clientes, através do site, na área destinada às regras para execução 

de ordens que "Todas as ordens serão consideradas administradas. A XPI 
administrará as ordens de seus clientes, respeitando a quantidade e as 
características dos ativos ou direitos a serem comprados ou vendidos, ficando a 
execução a critério da XP Investimentos." (texto disponível em: 
http:/ /www.xpi.com.br/investimentos/compliance-e-r isco.aspx) 

29.- O RPA, por conta das mudanças, acabou f icando desatualizado f rente aos demais 
documentos da corretora (contrato e regras no portal). 

30.- Ao recebermos o presente Ofício, identificamos o descasamento nos document os e 
efet uamos os ajustes necessários nas Regras e Parâmetros de Atuação, cujo cópia segue anexa 

ao presente (Doc. 04). 

31.- Mediante aprovação desta i. BSM, seguiremos com a comunicação aos clientes. 
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32.- Ainda sobre a divulgação do produto e informação aos clientes, gostaríamos de- em 
conjunto com a BSM -elaborar um plano de comunicação do procedimento dafacilitation de 
forma a expor aos clientes os benefícios da prática e a abrangência de atuação da Corretora. 

33.- Esse modelo de comunicação é muito próximo ao que se faz fora do Brasit onde as 
corretoras indicam o "saving" proporcionado aos clientes pelo facilitation. Anexo seguem 
exemplos de divulgação praticado por conceituadas instituições internacionais (Doc. 05). Em 
paralelo, segue o gráfico com o "saving" proporcionado aos clientes XP em decorrência da 
jacifítatíon (Doc. 06} 

34.- Obviamente que não se pode, simplesmente, trazer tal conceito para o Brasil, sem 
qualquer ajuste. Mas, acredita a XP que com o auxílio da BSM, será possível achar um ponto 
de equilíbrio para divulgação do produto e comunicação do cliente já que a pratica traz 
enorme benefício para o mercado como um todo. 

G) Exposicão dos motivos: 

35.- Na sequência, o Ofício solicita que sejam informados os motivos que levaram a 
realização dos negócios diretos intencionais. 

36.- Através de um estudo histórico detalhado a XP identificou que grande parte do fluxo 
de ordens na casa eram agressoras e que isso estava causando oscilações e grande volatilidade 
no livro. Esse cenário, em potencial, traz grande prejuízo para execução das estratégias dos 
clientes, principalmente com relação às ordens "Stop". 

37.- Diante dessa dificuldade, a Corretora passou a realizar backtests para desenvolvimento 
do procedimento de facifitation, já muito utilizado no mercado institucional. 

38.- Após muitas pesquisas, a XP conseguiu desenvolver um algoritmo destinado a 
administrar as ordens de forma a trazer um benefício aos clientes agressores neutralizando 
possíveis variações e garantindo, ou até melhorando, o preço de execução. 

39.- Com essa finalidade são realizados os negócios diretos intencionais, executados dentro 
do procedimento de facifitation. 

e~ Ofertas com contratos líquidos: 

40.- Outro ponto de questionamento é a atuação da corretora em contratos supostamente 
líquidos, que seriam- em tese- atendidos pelo mercado. 

41.- Essa é uma premissa um pouco duvidosa. Isso porque, com base nas pesquisas da 
amplitude da atuação dafaci!itation, a XP identificou que, nem sempre, uma aparente liquidez 
do mercado garante a execução da oferta dos clientes. 
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42.- O fenômeno se dá, principalmente, em função da atuação de diversos algoritmos d , ___ _ 

mercado que oscilam entre inserção e cancelamento de ofertas e causam falsa impressão de 
liquidez no livro mas, quando uma ordem é executada, as ofertas se retraem. 

43.- Adicionalmente, em outros casos, apesar de haver negócio, o volume do cliente não 
seria atendido em um único preço. Neste caso, verifica-se que não há liquidez suficiente que 
atendesse todas as condições da oferta do cliente. 

44.- Por conta dessas dificuldades- que muitas vezes são reclamações dos próprios clientes 
-a XP identificou que existe demanda pelo procedimento de facilítatíon neste segmento. 

o Mecanismo de Controle: 

45.- Por fim, são questionados os mecanismos de controle sobre a conta facitlítation com 
o objetivo de evitar a ocorrência das práticas abusivas. 

46.- A XP monitora as operações executada através dafacilítation de 3 formas: 

1) Monitoramento do Algoritmo e sua execução 

47.- Como visto acima, o algoritmo respeita regras pré-estabelecidas no manual de 
facílitatíon. Os parâmetros dos algoritmos são determinados através de est udos realizados 
nas bases históricas, a fim de identificação do melhor ponto execução para garantir o best 
execution do cliente, sem expor a corretora a um risco expressivo. 

48.- Toda e qualquer modificação na estratégia é previamente avaliada com base nos os 
backtests. Caso a alteração subsista ao backtests, ela é aprovada pela Diretor ia e, somente 
após aprovação, a alteração é inserida em produção. 

49.- O funcionamento do algoritmo é acompanhado em tempo real por um operador 
exclusivamente dedicado a essa função. Desta forma, a Corretora consegue atuar de forma 
proativa, prevenindo qualquer atipicidade em seu funcionamento. 

50.- Ademais, a execução do algoritmo é feita de forma automática, sem a leitura dos 
clientes que atuam na contraparte da operação. O operador acompanha a execução sem 
possibilidade de qualquer interferência pessoal ou juízo de valor quanto ao cliente a ser 
atendido. 

51.- Por fim, o sistema guarda, integralmente, a trilha de auditoria da ordem com o valor, 
quantidade, ativo e horário de inserção do comando pelo cliente, bem como a interferência 
da facilitatíon, de forma a comprovar que a Corretora, de forma alguma, altera a ordem ou 
piora o preço do cliente. 
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2) Monitoramento do pós-trade 

52.-

53.- O objetivo da checagem é assegurar: (i) que as ofertas dos clientes foram executadas 
nas mesmas condições ou melhores do que aquelas apregoadas; (ii) que não exist e o pr ivilégio 
dos interesses das ordens de pessoas vinculadas em detrimento dos int eresses dos client es; 
(iii) execução de ordem do cliente com independência; (iv) a ausência de criação de condições 
artificiais de demanda e/ou uso de práticas não equit at ivas; e (v) a rapidez na execução, 
diferença entre o horário de envio da oferta pelo client e e sua execução. 

54.- Para tanto, diariamente, são emitidos relatórios pela área defacilitation, nos quais são 
identificadas informações sobre as operações, o volume de atuação da f acilitation, livro de 
ofertas e resultado da atuação para o cliente. Abaixo segue um exemplo dest e relat ório : 
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55.- No relatório acima podem ser extraídas- por exemplo- as seguint es informações: 

(i ) na linha 2 a atuação da facilitation proveu liquidez ao cliente, garantindo o preço 
de execução para seu lote inteiro dado que no momento do envio de sua of erta 
haviam apenas 3 contratos de acordo com o nosso relat ório de post t rading. 

(ii) na linha 4 verifica-se que o cliente agrediria o livro no preço 4096,5 porém, através 
da atuação da facilitation, a execução da compra é feita a 4096, gerando um 
benefício ao cliente de 0,5. 
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(ii i) Na coluna "Delta da Execução", pode-se observar a diferença no horário entre o 
envio de oferta e sua respectiva execução, comprovando a execução em 
mi lissegundos. 

3) Monitoramento das operações no sistema de PLD 

56.- As operações realizadas na conta facilitation são integralmente analisadas pelo 
Sistema de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro que possui métricas para verificação 
de práticas abusivas. 

57.- Como as operações são caracterizadas como 11Carteira própria" existem controles 
específicos sobre as regras pertinentes na área de Compliance. Dos parâmetros 
implementados, destacamos: (i) monitoramento da taxa de cancelamento de ofertas 
facilitation em 10% acima das executadas; e (i i) quantidade atípica de ordens entre as mesmas 
partes. 

58.- Todas as evidências decorrentes dos controles acima são identificadas e tratadas pela 
área de Compliance da XP Investimentos que tem completa independência da área de negócio 
responsável pela facilitation. 

(iv) avaliação de impacto 

59.- Por fim esta i. BSM questiona se houve avaliação do impacto da estratégia da 
facilitation. Quanto a este quesito, informamos que antes de utilizar a estratégia a XP realizou 
diversos estudos e backtests simulando todos os possíveis cenários e impactos para os 
clientes. 

60.- Os resultados demonstraram que os clientes atendidos pelafacilitotion, de fato, teriam 
benefício expressivo, especialmente em cenários de mercado com alta volatilidade, dando 
mais segurança e liquidez para suas operações. Conforme exemplo de estudo abaixo (também 
resumido no excei"Doc. 06"): 
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61.- Com relação aos eventuais clientes que, em tese, não teriam suas ofertas at endidas 
em razão da atuação dafacifitation, os estudos mostram que o volume e o f luxo dos clientes 
XP não foram impactados com a entrada dafacifitation como provedor de liquidez. E com base 
nas amostras dos backtests constatamos a melhora no fluxo de execução dos clientes. 

1 250.000 

I I ... ~ 

2-jõr. 2-ma: 2·iun 

Evolução do número de mini contratos negociados pelo varejo na XP no período de 2015. 

Verde - Total; Vermelho - Mini índice; Azul - Mini Dólar 

62.- Na realidade, a facilitation uma pratica muit o comum nos mercados americanos, 
grandes players oferecem este serviço provendo maior liquidez para seus clientes finais. No 
Brasil, a atuação vem crescendo de forma incipiente e precisa ser foment ada. 
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63.-

historicamente, a pratica traz benefícios aos clientes. 

(v) clientes com ofertas não atendidas 

64.- O ponto central do Ofício em referência traz a percepção de que "houve situações de 
clientes com prioridade de execução de ofertas que não foram atendidos" em razão da atuação 
da Corretora, através da facilitation (f/. 06}. 

65.- Para comprovar esta situação, o Ofício t raz tabelas mostrando os preços das ofertas 

dos dois lados do livro, no pregão do dia 27/07/2015, onde 7 clientes da XP teriam sido, 
supostamente, prejudicados pela atuação dafacilitation. Ao final, o Ofício conclui que: 

"( .. .)no momento da inserção da oferta de venda do cliente n!2  via sessão DMA, 
existiam ofertas de compra de 7 clientes dessa Corretora com prioridade de execução. 
Dessa forma, ao atuar na contraparte de ofertas agressoras, resultando no direto 
intencional entre as contas n!2 , essa Corretora impediu que ofertas 
dos demais clientes fossem executadas.'' (grifou-se) 

66.- Essa conclusão, na visão da XP, afigura-se equivocada. Na realidade, com relação a este 
pregão, os clientes em questão foram devidamente atendidos pelo mercado no preço 

desejado, não havendo que se falar em prejuízo. A tela abaixo comprova que as ordens dos 
clientes foram integralmente executadas após a atuação dafacilitation: 

37285.:1. ' IN DOQS 27/07/ 2013 16.:_46:11 BEST_31D 33é7 39 
372855 l.o'\iDOQ5 27/07/ 20l 516:46:lí. BEST _ SID 33ó7 38 
.372856 1NDOQ5 ?:_7/07/2G1515~46:11 T~DE 3367 5 XP!N X? ti\1 

372857 W DOQ5 27/07/ 201516:46:11 TRADE 3367 2 X?lN 

372853 ·WDOQ5 27/ 07/ 201316:46:'1 TRAOE 335 / 1 X?IN 

372859 W DOQS 27/ 07/ 2015 16:46:11 TRADE 3367 6 X?lN 
372860 WDOQS 27/ 07/ 2015-16:46:11 BEST_BlD 3367 36 

372Sôl •W OOQ5 27/ G7/201"'i 1~4~1l BEST_BIO 3357 35 
3728ó2J'NDOQ5 27/07_/20~ 16:46:11 8EST_BID 3367 29 

67.- Entretanto, fato é que o algoritmo não faz distinção de ofertas de clientes com 

potencial de execução para fins de aplicação do procedimento do facilitation. O procedimento 
foi desenhado para o algoritmo atuar de forma "cega", justamente para evitar a possibilidade 
de preterimento ou privilégio de clientes em função de outros. 

68.- Na percepção da XP, a ausência dessa checagem não gera prejuízo ao procedimento 
de facifitation vez que, qualquer possível avaliação do mercado nesse sentido seria muito 
relativa. Isso porque, é muito difícil afirmar, com absoluta certeza, que o cliente efetivament e 
conseguiria agredir a outra ponta na XP sem a atuação do facilitatíon. 
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69.- A execução poderia sofrer interferências em razão de, por exemplo, possíveis at 
de Market Data, microbust, throttle, latência do próprio gateway e etc ... Enfim, diverJ~.___
aspectos podem causar uma visão destorcida da previsibilidade de execução da ordem, 
motivo pelo qual -não necessariamente- essa assertiva se configuraria. 

70.- Na realidade, o que se verifica é que a atuação da XP como facilitation de seus clientes 
tem efeito justamente contrário: as operações "chamam" mais liquidez para o mercado, 
trazendo mais negócios para ambos os lados do livro. 

71.- Por outro lado, no desenvolvimento do procedimento da facilitation priorizou-se a 
proteção do best execution das ofertas agressoras de forma isenta e blindada para os clientes. 
Ainda que tal formato, eventualmente, possa vir a impactar algumas ofertas pendentes no 
livro, na visão desta Corretora, o benefício na execução da facilitation é substancialmente 
maior que o potencial risco de não execução. 

72.- Em razão dos fatos acima, entende a Corretora que a atuação dafocilitation traz muito 
mais benefícios aos clientes do que potenciais limitações na execução. 

(vi) Conclusão 

73.- A XP entende que o tema em questão, em uma primeira análise, parece bastante 
complexo, especialmente pelo fato de não haver norma específica regulamentando o 
procedimento de facilitation. 

74.- Mas, em uma análise mais profunda, verifica-se claramente o benefício da prática para 
os investidores e para o mercado como um todo. 

75.- No Brasil, a XP e diversas outras casas já vêm desenvolvendo a facilitation. Espera-se 
que muitos outros players passem a atuar no segmento já que a facilitation é uma t endência 
mundial. 

76.- Na visão da XP, neste momento de desenvolvimento da prática, é de vital importância 
a aproximação do mercado com o Regulador, motivo pelo qual servimo-nos do present e para 
solicitar o agendamento de reunião para tratar das melhores práticas no procedimento de 
execução e comunicação dafacilitation. 

77.- Para tanto, nos colocamos à disposição de V.Sas. para agendamento de posterior 
encontro, bem como para prestar os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. 

l ' Atenciosamente, 

(l\fu,ql\~' rJ'JJ..AJ , r ~11\ / 

( )CP lnv~st~mentos CCTVM S/ A . ' ' 
\I \ 
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REGRAS DE CONDUTA E ATUAÇÃO DA COR..~TORA NO ~ ~C, : 
RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES E COM AS BOLSAS DE ti 

VALORES E BOLSAS DE MERCADORIAS E FUTUROS - 0:1 1 
;r>, XP Investimentos CCTVM S/A (doravante denominada "XI?I" l , em atenç~c ao dispost:o 
no are . 34 da Instruçao C~1 n° 505/11 e às demais normas expedidas pela Bolsa 
àe Va~ores Mercadorias & Futuros - BVM&:, vem, por est:e Instrumen~o, ce:~nir 
suas regras e parâmetros de atuação relativos ao =ipo de ordens recebidas de 
seus clientes (doravan-ce denominado (s) "Cliente (s ) " ) , ho-::ario para o recebi!r.ento 
de ordens, forma de emissão , prazo de validade, procedimentos de recusa, 
registr o , cumprimento, distribuicão e cancelamen=o, bem como a forma e aos 
cri~érios para atendimento das ordens recebidas e os procedimentos re:acivos à 
li~uidaçào das operações e çustódia de titulos . 

Considera-se , para efeitos deste :nscrumento, Bolsa como sendo a bolsa de valores 
e a bolsa de mercadorias e fu-curos, indistintamente . 

A XPI obse rvará , na conduç~o de s uas atividades, os seguintes principies : 

a ) Probidade na condução das atividades; 
b) Zelo pela integridade do mercado, inclusive quanto a se : eção de Clier.ces 

e a exigência de depósito de garancias ; 
c) Capacicacâo para desempenho das atividades ; 
d ) Diligência r-o cumpri~ent.o de ordens e na especificação ée co~i~ences; 

8SA.f • SJUR ' 

e ) Diligência no controle das posições dos Clientes na cuscôdi a, co~ a 
conciliação periódica entre: 

a . Ordens executadas ; 
b. Posições constantes em extratos e demonstrativos de movimen-cacl.o 

íornecidos pel a entidade prestadora de serviços de custódia ; e 
c . Posições fornecidas pelas câmaras de c ompensacâo e liquidacào; 

f) Obr igação de obter e apresentar a seus Cl ientes informações necessér~as 
ao cumprimento de ordens ; 

g) Adoçao de providências no sentido de evitar a reali~ação de operacóes ~m 
s~tuacâo de conflito de interesses e assegcrar ~racamenco equitativo a 
seus Clientes; e 

h) Sut:~rir seus Clientes, em te~po hábil, com a ci.ocumem:.ação d os negócio s 
realizados. 

l. . CADASTRO 

C Cliente, antes de iniciar suas operações na XPI, deverá for:tecer codas as 
informações cadastrais solicitadas, mediante o preenchimento e assinatura da 
Ficha Cadastral e do Contrato de Incermediaç!o ou do seu Termo de Adesão, be~ 
como fornecer todos os documentos comproba córios e:üg idos . 

Os dados cadastrais devem ser atualizados pelos Clientes a cada periodo de 24 
(vince quatro) meses , contados do cadascramentc do cliente ou da últi.ma 
atualizacão cadastral . Os clientes deverão ainda comunicar, de imedia-co, 
quaisquer alterações em seus dados cadastrais, ainda que não transcorrido o 
prazo de 24 (vinte e quacro l meses . Caso o cliente não atualize s uas infor~acões 
cadastrais , esce est:ara bloqueado para realizar mov~ment.ações e eY.ecucão de 
ordens . 

É d e responsabilidade do Cliente declarar em sua fic~a cadastral qué se traca 
d e pessoa vinculada e/ou pessoa politicamente exposta, conforme conceitos 
definidos , respectivamente, na Instrucão CVM n° 505/11 e 301/99. 

2 . REGRAS QUANTO AO RECEBIMENTO DE ORDENS 

?ara e:eito deste Instru:nento e da :nstrução C\i"M n° 50!;/::, en~ende-se por 
"O::der.1" o ato mediant:e o qual o Cliente de-cermina à X?I a compra ou venda de 
valores mobiliá::ios, em seu nome e nas condições que especifica::. 

2.1 . Tipos d e Orde n s a ceita s pela XPI 
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A X~I aceitará, para execuçlo, os tipos de ordens abaixo identificados, desde 
que o Cliente atenda âs demais condicOes estabelecidas nesce documento. 

2 .1..1 No Segmento BM&F 

a) Ordem a Mercado - é aquela que especifica soment.e a 
quantidade e as carac:.eristicas dos ativos , devendo ser 
executada a partir do moment.o em que for recebida pela XPI ; 

b) Ordem Casada - é aquela cuja e>:ecucão esta vinculada é 

execução de outra ordem do Cliente, podendo ser co~ ou sem 
limi:.e de preço; 

c) Ordem Administrada - é aquela que especifica somente a 
quantidade e as características dos ativos a serem comprados 
ou vendidos , f~cando o momento e os sistemas da execução a 
critério da X~I ; 

d) Ordem Discricionária - é aquela co~etida por pessoa !!sica 
ou jurídica que administra carc.eira de t:ítulos e valores 
mobiliários ou por quem re~reser.ta mais de urr c::.ente, 
cabendo ao emitente estabelecer as condições a~ q~e a ordem 
deve ser executada . No p:=-azo estabelecido pela EH&F, o 
emitente i ndicará os nomes dos clientes finais a serem 
especificados, a quantidade de titul es e/ou valores 
mobiliários a ser atribuída a cada um deles e o respeccivo 
prece; 

e) Ordem Limitada - é aquela que deve ser executada somente 
a preço igual ou melhor do que o especificado pelo c:~ente; 

f) Ordem "Stop" - é aquela que es~ecifica o preço a parti= 
do qual a ordem deve ser ou deixar de ser execut:ada . Uma 
ordem "Stop" de compra deve ser executada a !)artir do momento 
em que, no caso de alta de prece, ocorra um negócio a prece 
igual ou ~aior do que o preço especificado . Uma ordem "St:op" 
de venda deve ser executada a partir do moment:o em que , no 
caso de baixa de prece, ocorra um r.egócio igual cu menor do 
que o prece especificado; 

g) Ordem Monitorada - é aq~ela em que o Cliente, em tempo 
real, decide e determina á XPI as condições de execucão . 

2.1.2 - No segmento BOVESPA 

a) Ordem Administrada - é aquela que especifica so~ente a 
quantidade e as características dos ativos ou direitos a 
serem comprados ou vendidos, fica~do a execucào a critério 
da XPI; 

b) Ordem Casada - ê aquela cuja execucào está vinculada à 
e>:ecuçàc de outra ordem do Cliente, podendo ser com ou sem 
limite de preço; 

c) Ordem Discricionária - é aquela cometida por pessoa física 
ou juridica que adminiscra car:.eira de titt!los e ·.ra:.ores 
mobiliários ou por quem =:-epresenta mais de um Clien-::e, 
cabendo ao emitente estabelecer as condicões em que a ordem 
deve ser executada. Após sua execucão, o ordenant.e indicará 
os nomes dos comitentes a serem especificados, a quantidade 
de ativos ou direitos a ser atribuida a cada um óeles e o 
res!)ectivo preço; 

d) Ordem de Financiamento - é aquela consti::uida por uma 
ordem de compra ou de venda de em acivo ou direit:o em ~~ 
mercado adminiscraào pela BOVESPA, e outra concomitante~ent~ 
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de venda ou compra do mesmo A~~vo ou direi~o, no ~es~o ou em 
outro mercado também admin~s~rado pela BOVESPA; 

e) Ordem Limitada - e aquela que deve ser executada some~te 
a preco igual ou melr.or do que o especificado pelo Cl~ente; 

f) Ordem a Mercado - é aquela que especifica somente a 
qua~tidade e as carac~eristicas dos ativos e direitos a serem 
comprados ou ve~didcs , devendc ser executada a partir do 
momento em que for recebida; e 

g) Ordem "Stop" - é aquela que especifica o preco do ativo 
ou direito a partir do qual a ordem devera ser e>:ecutada . 

Caso o ~nvestidor não especifique o tipo de ordem relativo à operacão que dQseja 
executar, a XPI poderá escolhe·r o tipo de ordem que melhor atenda às i nstruções 
recebidas . 

2.2. Quanto às Formas Aceitas de Transmissão das Ordens 

A emissão/transmissão de ordens pelos clientes à XP! se dará verbalmente e/ou 
por escrito . 

São verbais as ordens recebidas pessoalmente, via ~elefone ou por sist:ema 
ele~rõnico de transmissão de voz e escritas aquelas recebidas por meio ele~rônico 
(e-mail ) , serviço de mensagem instantânea, Plataformas de Negociacão, aplicativo 
de envio de mensagem de o=cem por meio de smdrtph~ne ou Tablet - TradePush ou 
por quaisquer outros meios eo que seja possivel evidenciar seu recebimento e 
desde que assegurada a sua autenticidade e ir.tegriàade, cons~anào, confo~e o 
caso, assinatt:.ra, número da linha ou aparelho transmissor e a hora e~ que a 
mer.sagem foi enviada e recebida. 

2.3. Horário para Receb1mento de Ordens 

As ordens serAo recebidas pela XPI durante os horários regulares de funcionamento 
dos mercados, salvo aquelas ordens relativas ao mercado da BOVESPA, que podem 
ser agendadas pelos s i st:emas eletrônicos de rot:eamer.to de ordens fora dos 
horários regulares . 

As ordens enviadas pelos sistemas eletrônicos de roteamento fora dos horários 
regulares terão validade somen~e para a sessão de negociação seguinte. 

2.4. Procedimentos de Recusa das Ordens 

A XPI poderá, a seu exclusivo 
representantes ou procuradores , 
ir.tediata ao Cliente . 

criterio, 
no -:odo 

recusar orce:;s de seus Clientes, 
ou em parte, mediante ::omur:icacão 

A XPI nâo acatará orde~s de O?erações de Cliem:es qce se encon-;:.rarem, por 
qualquer motivo, impedidos de operar no mercado de valores mobiliári~s . 

A XPI, a seu exclusivo critério, poderá condicionar a aceitação das ordens ao 
cumprimento das seguintes exigências : 

a) prévio depósito dos t:iculos a serem vendidos ou, no 
movimentacões que venh~ a gerar obrigações , prévio 
correspondente ao custo cotal ou parcial da operacào; 

caso de 
depósito 

com9ra ou 
do valor 

b ) que os titulas a serem ver.didos estejam subcustodiados por intermédio da XP! ; 

c) na hipótese de lançamentos de opções, mediante o prévio deposito d~ ~it:ulos 
ou de garantias , na CBLC ou na BM&F, conforme o caso , por intermédio àa XPI, 
desde que aceicas como garam::ia pela CBLC ou pela BM&F, 01.1 d~ depósito de 
numerário em montante julgado necessário . 

.... 
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A XPI estabelecerá, a seu excl~sivo critério, limi:es operacLonais e/ou 
mecanismos que visec a limi'::ar riscos a seu(s) Clie:r:e (s) em áecorrência da 
variação de cotação e condições excepcionais de mercado, podendo ~ecusar -se, 

total ou parcialmente , a receber e /ou executar as operacões solicitaóas, m~dLante 
a imediata comu~icacào ao(s) Cliente{s) . 

Aincia que atendidas as exic;;ências acima , a XPI poderá se recusar a receber 
qualquer ordem, a seu exclusivo critério , se~pre que verificar a prática de ates 
ilicitos ou a existência de irregula~idades ou pendências, inclusive cadas~rais 
e de incoMpatibilidade da s i tuacào patrimonial declarada co~ as operacões 
realizadas pelo Cliente , além d aquelas voltadas a criacão de condições 
artificiais de preços , ofe~tas ou demandas no mercado, mar.ipulacão de preces, 
operações fraudulentas , uso de práticas n~o eqüitativas e/ou incapacidade 
financeira do Cliente . 

2.5. Quanto às Pessoas Autorizadas a Transmitir Ordens 

A XPI somente poderá receber o rdens emitidas pelo Cliente e/ou seus procuradores 
e/ou seus representantes , de s de que devidamente a~torizados e identificados na 
Ficha Cadastral , exceto para clientes não- residentes , q:.:e atuarão atrav~s de 
i-ntermediário est:~angei:-o , na fo r ma definida na Instruclio Cvt-1 n. 505/1::.. No caso 
de procurador, caberá ao Cliente apresentar procuracão e documento de identidade 
do procurador, que serão a~quivados juntamente com a Ficha Cadastral, devendo o 
Cliente , ainda, informar a XPI sobre a eventual r~vogaç&o do mandat:o . 

Cor.sidera~do que a senha, a assi nat:ur a eletrônica e a resposta à ;:>ergunt:a de 
segurança necessários para o acesso à área restrita ("área legada") do si:e da 
XPI (. ··,-.. . :·:o.:.. ::c:r .. :::r) e/ou pa:-a a realizacão de operacões e resgat:e de valo::es 
através do siste:na H.ome Broker são pessoais e ir.transferiveis, recomenda-sE 
fortemente não sejam elas , em hipótese alçuma, in:ormadas, cedidas, trar.sferioas 
ou compartilhadas, ficanoo a XP isent:a de qualquer responsabilidade ~ela 

~tilizaclo da senha , da ass inatura e letrônica , ou da respost:a do Clien~e por 
terceiros . 

O Cliente deve ter ciência que deverá acompanhar as operacoes realizadas 90r seu 
procurador , não podendo imputa r a XPI qualquer cesponsabilidaóe po~ eventuais 
perdas que as operações o r de nadas pel o procurador venham a lhe causar . 

A XPI somente cumprirá ordens de Clientes transmitidas : 

a) no caso de Cliente pess oa fis ica residente no Brasil : pelo próprio Cliente 
ou por terceiros , desde que e s t e s comprovem sua qualidade de pro::urador ou 
representante do Clie nte, confo rme e s pecificado acima . 

b) no caso de Cliente pess oa jurídica (inclusive investidores institucionais 
nacionais ou estrangei ros) : pelo represent:ante legal (sócio- gerente , sócio
administrador , direto!: e tc . ) , procurador e/ou qualquer pessoa aucori::ada a 
t:ransmitir ordens . 

2.6 . Quanto à Atuação das Pessoas Vinculadas 

As pessoas vinculadas à Corretora poderão figurar corr.o contraparte em operacãc 
de urr. Cliente, vinculado ou não . 

3. REGRAS QUANTO AO REGISTRO D~~ ORDENS DE OPERAÇÕES 

3. 1 Re gistro da Ordem 

A Corretora mantém sistemas informatizados especltlcos de registro das ordens 
transmitidas por seus Clientes, através de dialogos mant:idos pelo t:elefone cu 
por sistemas de transmiss ão de voz, por sistem;. de mensagens ir.stantãneas , 
pessoalmente e por conexões a utomat izadas . 
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Tais sistemas ap=esenta~ão em seus ~egis~ros, quando aplicável, as seguintes 
informações : 

a) a ordem de compra ou de venda ; 

b) a data e horário da operação e c núnero de seriação cronológica de 
r ecebimento da ordem; 

c) o nome e o código de :dentificaçào cadastral de Cliente na XPI ; 

d) o tipo de mercado (à vista, a termo, de opcões , futuro, renda =ixa 
O'.l outros que venr.am a ser criados ; e quando se tratar de operações 
na BM&F, r epasse ou operacões de Participan~es cem Liquidacão Direta 

PLD) e o tipo de ordem (a Mercado , Administrada, Casaóa, 
Discricionária , Limi~ada , Financiamento , "Stop" , ou Monicorada , esta 
última quando se tratar de operação realizada na BM&F) ; 

e) a data de execução, a indicacão da Bolsa or~de a negociação se 
realizou ; 

f) o o bj eto da ordem, ou seja : as características e quantidades dos 
valores mobi liári os a serem negociados, além de preces, 
especii:cações, prazos, inclusive de validade da ordem, vencimentos 
e o preço de exercício, se existirem; 

gl nome do transmissor da or dem, quando cli ente pessoa jurídica, 
c l iente cuja carteira seja administrada por tercei~os ou, ainda, na 
hipótese de repres entante ou procurador do cliente autorizado a 
emitir/t ransmitir ordens em s eu nome ; 

h) identificação do Operador de Mesa (nome) no registro da ordem; 

i) i ndicação de operação de pessoa vinculada ou de carteira ~rópria ; 

j) iden~i ficação do número da operacão na BM&FBovespa ; 

1) indicação do scetus da ordem recebida (executada, não - executada o•J 
cancelada) . 

4. REGRAS QUANTO AO PRAZO DE VALIDADE DAS ORDENS DE OPBR1t.ÇÕES 

A XPI acatará ordens de operações por prazo determinado pelo Cliente, q;.:.ando de 
sua emissão , exceto quando se tratar de operações na BM&F, caso em que as ordens 
terão validade somente para o dia . 

5 . REGRAS QUANTO À EXECUÇÃO DAS ORDENS 

Execucão de ordem é o ato pelo qual a XPI cum?re a ordem emitida/transmiLida 
pelo Cliente mediant e a realização ou registro de operação realizada nos 
respectivos mercados . 

5.1. Execução 

A XPI executará as o rdens de seus Clientes , individualmente , ~adendo agrupá-las 
por tipo de mercado e ti tulo ou caract erísti cas especificas do contrato . 

Caso oco~ra interrupção do s is tema de negociação da XPI ou das Bolsas , por motivo 
operacional ou de força maior , as operacões serão executadas, se possivel , por 
intermédio de outro sistema de negociação àisponibilizado pelas Bolsas . 

A ordem transmi tida pelo Cliente poderá , a e;.:clusivo critério da XPL ser 
executada po= outra Instituicão ou , no caso de ope=acões de BM&F, cer o repasse 
da respectiva operação para outra Instituição com a qual a Corretora mantenha 
Contrato de Repasse (Tripartite ou Brokerage) : 
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o Brokerage : relação em:r e dois Participantes por meio da qual o 
Participante-destino passa ao Participante- o r igem, par o cumprimenco e 
subsequente devolução das operacões, as Ordens recebidas de terceiros, 
Comitentes do Participant e -destino; 

• ~ripartite : forma de r epasse por meio da qual um corr~tente emite Orde~s 
pa=a o cumprimem:o por -..:m Participante, cabendo a esce promover o repasse 
das operações decorrentes da execução de ~ais Ordens para ou~ro 
~articipante, indicado ?elo Ccmitence, no qual serão mantidas as posiçces 
e por intermédio do qual serão efetuadas as corres?ondentes liquidações . 

A ordem transmitida pelo Client e será executada nas condicões indicadas pelo 
Cliente ou, na falta de indicação, nas melhores condições que o mercado permita. 
Para decerminar as melhores condições oferecioas pelo mercado , a XPI l evará em 
conta o preço , custo , a rapidez, a probabilidade de execução e liquidacão , o 
volume , a natureza e demais considerações que julgue relevantes para a exec~cão 
da ordem. 

Em case de ordens concorrentes dadas por clien~es e clientes que sejam pessoas 
vinculadas, as ordens daqueles terão p~ioridade de execucào frente às ordens de 
clientes pessoas vinculadas . 

5.2 . Corretagem 

A taxa de corretagem será aquela negociada quando da contratac!o do serviço e 
constante do contrato de inte rmediação, encontrando- se sempre disponivel e 
atualizada no si te 1v11w . xpi. com . br . Os valores est ipulados poderão sofrer 
vari ações , em funcão da regulamencacão do mercado, bem como das características 
operaci o nais do cliente, ai compreendidas, mas não l imitadas , Õl~• volume de 
operações e ativos negociados na BM&F . 

5.3. Confirmaçã o de Execução da Ordem pela XPI 

A XP: buscará confirmar com o Cliente, verbalmente ou por oucro meio pelo qual 
seja possível comprovar a e.missão e c recebimento de mensagem, a execucãc das 
ordens de operações e as condições em que foram executadas . 

. r.. XPI emitirá a correspondente Nota de Corretagem, que será encaminhada ao 
Cliente . Da referida Nota constarão , detalhadameotê, todos os negócios 
realizados , a natureza da operação , a data do pregão, o mercado , as 
caract e r í s ticas dos papéi s negoc iados e a data de liqui dacão , a identificação 
da contraparte quando for pe s s oa vinculada, entre outras informações. 

A indicacão de execucao de deterw~nada ordem não representa negócio irrecracável, 
na med:..da em que as Bolsas e a C\tM cêm poderes para cancelar os negócios 
realizados caso constatem, na operacâo, infracão às normas do mercado de valores 
mobiliários. 

5. 4 . Confirmaçã o d e Exe cução pelas Bol s as d e Valores 

o Cliente receberá no ende reço informado em sua ficha cadastral o ";..viso de 
Negoci ação de Ações -ANA", emitido pela BOVESPA, e c "Extrato de Negociações" , 
emiti do ?ela BM&F, que demons tram os negócios rea lizaáos em seu nome, e a posicão 
em nome do Cliente . 

6. REGRAS QUANTO À DI STRIBUIÇÃO DOS NEGÓCIOS 

Oistribu~ção é o ato pelo qual a XP::: atribuirá a seus Clientes, no todo ou em 
parte, as operações por ela =ealizadas, nos diversos rne=cados. 

I>. XPI oriem:ará a distribuição dos negócios realizados nas bo l sas por tipo ce 
mercado, va~or mobiliário e por lote padr!o/fracionário . 

Na distribuição dos negõcios r ealizados para o a~endimento das ordens recebidas 
ser ão obedecidos os seguintes cri t érios : 
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a) soment:e as ordens que sejam pass1.veis de execuc!o no momento da e.:etivacão 
de urr negocio concorrerão em s~a àistribcic~o ; 

b) as ordens de pessoas não vinculadas a Corretora ~erào prioridade em relacãc 
ás ordens de pessoas a ela vincu: adas; 

cJ observados os critérios 
cronológica de recebimento cta 
de ordem emitida por conta 
monitorada, na qual c Cliente 

mencior.ados nos itens anteriores, ?. n~meração 
ordem determinara a prioridade para o a~endimento 
de Cliente da :nesma cat.egoria, excet.o a ordem 
determina em tempo real a sua execucào. 

d) Event.uais ordens que venham a ser executadas mediante contrato de brokerage 
e/ou re?asse tripartite receberão o mesmo tratamento dado às demais ordens 
executadas pela XPI e estarão sujeitas às mes:nas regras internas de Compliance 
e Controles Internos aplicadas pela XPI em suas operações . 

7 • REGRAS QUANTO AO CANCELAMENTO DAS ORDENS 

7.1. Hipóteses de Cancelamento de Ordens 

Toda e qualquer orde:n enquanto não e;-:ecutada, t.ot.al ou parcialme:ne , pode ser 
cancelada : 

a) por iniciativa do próprio Cliente, ou por terceiros por ele expressament.e 
autorizados; 

~) por inic1ativa da XPI : 

• quando a operacão cu circunstâncias e cs dados cispon~veis 
apontare:n risco de i~adimplência do Cl1e~ce; 

• quando contrariar as normas operacionais do mercado de valores 
mobiliá::ios; . 

c) automaticamente, por nao ser passivel de e~:ecuçao no prazo pré
estabeleci do pelo Cliente. 

O Cliente poderá modificar as condicões de sua ordem registrada e ainda não 
executada, mediante o cancelamento desta ordem e substituição por uma nova ordem, 
se for o caso . 

A ordem cancelada será mantida em arquivo sequenciel, juntamente com as dem~is 
ordens emitidas . 

A ordem emit1.da por escrito somente poderã ser cancelada por comunicado escrito, 
cujo recebimento pela XP! ocorra antes de sua execucâo . 

7.2. Duplicidade de Ordens 

O Clier.te tem claro que serão co:1sideradas válidas todas e quaisquer o rdens 
emit.idas e não canceladas, sejam elas transmitidas de forma verbal, escrita ou 
at.ravés dos sistemas eletrônicos de rot.eamento de ordens . Cabe ao c:iente 
certificar-se de oue sua ordem foi devidamente executada ou cancelada a:1tes de 
transmitir nova o~dem baseada en sua suposição ou na incert.eza de execução ou 
cancelamento. 

8. REGRAS QUANTO À LIQUIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES 

A XPI manterá, em nome do Cliente, conta corrente ~ão movimentãvel por cheque, 
destinada ao regis~ro de suas operacões e dos débit.os e credites realizados em 
seu nome. 
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O Clience obriga-se a 9agar, com recursos p~óprios, os débitos decor rentes da 
execuçao de ordens de operações realizadas por sua contõ e ordem, be~ corr.o as 
despesas ~elacior.adas às cperacões . 

Os recursos :inanceiros e~viados pelo Clience à XPI somente serão conside~ados 
liberados para apl~caçào após a co~=i~acão, por parce da X?I, de sua e : ec : va 
disponibilidade . 

Caso exiscam débicos pendentes em nome do Clience, a XPI poderá liquida~, em 
bclsa ou em câmaras de compensação e liquidacào, os co~cracos , direitos e a~ivos, 
assumidos ou adquiridos por sua conca e ordem, be~ como a e:o<ecut;,r bens e 
direitos dados em ga rantia de suas operações ou que estejam em poder da XPI , 
aplicando o produto da venda no pagamento total ou parcial dos débi~os pendentes, 
independentemente de notificacào judicial ou extrajudicial. 

9. CONTROLE DE RISCOS 

A XPI monitora os riscos associados ao negoclo, de forma que, identificaao 
qualquer fato que possa interfer i r adversamente no seu desempenho , sejam tomadas 
as devidas providências para o seu tra~amento, tanto em relação aos ~iscos já 
existentes quanto em relação á percepção de potenciais riscos . 

9 . 1 . Limites Oper a c i ona is 

A XPI definirá critérios para concessão de limites operacionais de modo a li~itar 
os riscos de seus c:ienLes perance variação brusca e condições excepcionais de 
mercado. Tais limites são baseados na análise do pa-:rimõnio de cliente e os 
niveis ae r~sco são mensurados no decorrer do dia (intraday) . 

?ara apuracão do Limite Operacional nos ambientes de negociacão nos seg~entos 
Bovespa e BMSF serac deduzidos os valores em risco contraidos num dos mercados 
nc Limite Operacional do OULro . 

9.2. Da Estrutura de Gestão de Risco Ope racional 

O Risco Operacional é parte do e s copo da área de ConLroles Internos e Co:npliance 
que atua na idenLificacão dos r : scos dos processos para criação de controles e 
posterior moni~oramento da conformidade deles p~ra mitigaçâo dos riscos 
operacionais . 

Com a identificação dos f atores de riscos , são definidas proposLas de controles 
detectivos , preventivos ou compensatórios , considerando a criticidade e 
magnitude da exposicào aos ris cos de forma a miLigar a possibil i dade de sua 
incidência . 

As não-conformidades idem:ificadas são levadas ao conhecimento da (s) área ls) 
envolvidas no processo, bem co~o para a Diretoria responsável para correcõee 
imediaLaS e/ou criacão de plano de acão para melho~ia do controle, quando 
necessário . 

9.3. Da Auditoria d e Controles Internos 

A X?: tem contratada err.presa de auditor~a indepe~dente para avali~r seus 
controles internos e recortar a efetividade dos contro:es à su~ ~lta 
Ad~inis-:~açào , o que é reaiizado através de rela:órios peri6d~cos . 

10. CUSTÓDIA DE VALORES MOBILIÁRIOS 

o Cliente, antes de iniciar suas opera~ões, ao subscrever a Ficha Cadastral, 
adere aos termos do Contrato de Prestação de Servicos de CustOdia Fungível de 
.P.~ivos c!a Companhic. Brasileira de Liquic!acão e Cust:6dia - CBLC ("C3LC") , firmado 
oela XPI, outorgando à CBLC poderes para, na qualidade de proprietária 
fiduciária, transferir para seu nome, nas companhias emitentes , os ativos de sua 
propriedade . 
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Os servicos objeto do mencionado contrato comp:::-eendem a g1.:arda de a~ivos, a 
acualizaçào, o recebimem:o de divide:tdos, bonificações, juros, rer.dirr.e:-~~os. 
exercício de direicos em geral e outras acividades relacionadas com os Servicos 
de Custódia de Ativos . 

O i:tgresso de recursos oriundos de direitos relacionados aos titules deposicados 
na custódia ou em garantias na Bt•:&F ser~o c:::-edi tados na conta corrente do 
Clien-.;e, na XPI, e os ativos recebidos serão deposi'.:ados em sua conta de 
custódia, :ta CBLC . 

O exercicio de direito de subsc ricão de ativos somente serà realizado pela X?I 
mediante autorizacão do Cliente e prévio depósito do numerário corres pondente . 

O Cliente receberâ no e nder eço indicado à XPI os extratos mensais, emitidos pe~a 
CBLC, contendo a relação dos acivcs depositados e demais movimen t ações ocorridas 
em seu nome . 

A conta de custódia , aberta oela XPI para c Cliente na CBLC, serâ movimentada 
exclusivamente por esta correto r a . 

11 . SISTEMA DE GRAv.AÇÃO 

Todas as conversas, independe:tte do canal de comunicacão utilizado, mantidas 
pelo Cliente com a XPI e seus ~ro!issionais ~ara tratar de quaisquer assun~os 
relativos as operacões do Clie nte, deverão ser grav:~das e seu conteúco se:: 
ucilizado como prova no esclarecimento de questões relacionadas à sua co:tta e 
suas operacões, sem p::ejuizo do disposto no item 3 . 2 dest.e ir.strumen-co . As 
gravacões serão arquivadas pelo prazo de, no rninirno, 5 anos . 

12 . REGRAS ADICIONAIS E ESPECÍFICAS PARA OPERAÇÕES COM VALORES MOB!LD.RIOS 
ATRAVÉS DE SISTEMAS ELETRÕNICOS DE ROTEAMENTO DE ORDENS. 

12.1. Home Broker 

A XPI disponibiliza aos s eus Clientes a possibilidade de transmiti::: ordens de 
operações remotamente , via inter net , através de sistemas eletrônicos de 
roteamento de ordens {"Home Br oker" ) . 

O Home Broker consis te no atendimento automatizado da XPI , possibilitando aos 
seus Clientes colocarem, para e xecução imediata , ordens de compra e venda de 
valores mobiliários nos mercados âispcniveis na BMF BOVESPA . 

Nas negociações de compra e venda cie valores mobiliários via inte r net , por 
intermédio do Home Broker, aplicam- se , além das disposicões ja mencionadas neste 
document.o, as regras desc r itas a seguir e no cont rato de int.ermediacão firmado 
pelas partes . 

12 .2. Negociação via "Co-Location" 

A XP! disponibiliza aos seus Cl i entes a possibilidade de negociação de ativos 
:1os segmentos Bi-l&ê at:::-avés da t.ransmissão remota, via inte:::-net, de ordens de 
compra e ve:1da geradas via p:::-og::a~as de computador {Automated ?rading Syst.em -
ATS) instalados em servidor es hospedados no Centro de Processamento de Dados 
(CP!)) da Bt-l&?i30V:;:SPA. 

A modalidade de necociacão via cc- location disoor.ibilizada cela XPI é de~omi~ada 
"Corretora", a q~.:aÍ limi.ta o acesso à unidade de hospedagem. e equipal':\entos à XPI 
somente . 

Além dos critérios definidos pela BM&FBOVESPA através do Oflcio Circular 28/2009 
para a utilizacão do ~ {mei o) rack de hospedagem disponiveis , a XPI somer.te 
viabilíza a utilização desta via de negociac~o á Cl~en~es cuja corretagem gerada 
possa ser considerada relevante, ou seja, seja superior a R$25 . 000 , 00 (vinte e 
cinco mil reais) por mês, e que possam ensejar o aumento des~e valor nas bases 
min~mas de custo de est rut ur a pa r a utilizac!o do Co-location, qual seja, 
apro>:imadamente , um aumem:o superior a R$5 . 500,00 (cinco mil e quinhentos r:eais) . 
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Adicionalmente, cara os casos e~ cus a demanda de inves~idores venha a su~e=ar 
a quan~idade total de unidades de hospedagem, é o:erecido o ?=oxi:tt: ~Y Co
!ocat:io:t , o qual consistem em centro cie processamento de dados localizado a 
aproxi~ados 18km da BM&=BOVESPA . 

Aàicionalmente, a dis ponibilizacào da modalidade de negociacão sé ~srã 
viabilizada median~e a expres s a solicitação do Cliente e utilização da conexão 
Mega Line, a qual viab~liza o monitora~ento e ~anutencão do limite operacional 
apenas pela corretora . 

12.3. Forma de Transmissão das Ordens 

ll.s ordens , quando e nviadas remotamente pelo Home Broker, serão sempre 
consideradas por escr ito e do tipo Li mitada . 

Na impossibil idade de a o r dem ser trans~iticia à XPI via internet , o Cliente tem 
a opc!o de transmiti- la diretamente à(s) mesa(s) de operacão da Corretora, por 
meio da cen1:ral de atendime m:o da XPI , no t.elefone n . 21-3265- 3900. Nessa 
hipótese , a ordem transmitida pelo Cliente através da mesa de operação 
concorrerá , quando de sua distribuição, com os demais negócios executados pela 
XPI. 

Em razão dos riscos inerentes aos meios de comunicacào utilizados :to Home Broker, 
a XPI não oode=á ser respons abilizada por problemas de transmissão, 
interferências ou int:ervenções causadas por t.erceiros ou próprias do n-:eio 
ut.ilizado. 

12 .4. Regi stro das Ordens de Operações 

As ordens quando enviadas r emota ment e pelo ::orne Bro!:e= serão consice=adas aceit.as 
somente após o ~omento ce sua e f et.iva recepcão pelo Sistema Meça Bolsa da Bovespa 
e retocno da confirmação do ace it.e . 

12 .5 . Prioridade na Distribuição dos Negócios 

As ordens quando enviadas remota~ente pele Home Broker nãc ccncorrerào, quandQ 
de sua distribuição, com os dema is negócios executados pela XPI . 

12.6. Cancelamento das Ordens de Operações 

O cancelamento t otal ou parcia l das ordens de operações transmitidas remotamente 
pelo Home Broker somente s erá c onsiderado aceito após sua efetiva recepção pelo 
Sistema Mega Bolsa da BOVESPA d esde que o correspondente negócio ainda não tenha 
sido totalmente realiza do , observado o disposto no item 7 . 2 . supra . 

12.7 . Confirma ção dos Negócios 

A confirmação da execução de o r dens recebidas remotamente através do Reme Broker 
será :eita pela XPI ao Cliente será realizada pelo próprio sist:ema . 

~- indica cão de execução de deter~inaàa ordem não representa negócio i rretratáve l , 
pois caso se consta~e qualquer infração às normas do mercado de valcr~s 
mobiliários, a BOVES?A e a CVM têm pode=es para ca:tcelar os negócios =ealizados . 
Jessa forma, as ordens transmitidas remotamente a X?I, pelo Home 3rcke=, some~te 
sert:o consideradas e:et:ivamente atendidas quando não se consta:.a= q1.:alquer 
infracão às normas de mercado de va:o=es mobiliários e ap6s esgot:ados os p=azos 
para realizacàc dos procedimentos es~eciais de r.egociaçóo previstos nas normas 
bah:adas pelas Bolsas ou pela C\11-1 que regulam os procedimentos es:;:eciais de 
negociaçêio. 

13. REGRAS QUANTO À UTILIZAÇÃO DA CARTEIRA PRÓPRIA 

A XP Invest imentos CCTVM S/A poss ui uma carteira própria para suas operações e 
garance a complcca segregação e nt:re suas movimentações e as opcracões de seus 
clientes . 
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Ainda, com obje~ivo d e assegurar to~al transparência a seus c_~ent~s e 
reguladores, a XP Investimentos CCTVM S/A util~za co~tas específicas, confo~e 
as caracte=isticas da prestacão de cada serviço, de acordo com as defi~ições a 
seguir : 
a) Formador de Me=caào (Market Maker) : dest.inada pa::a as hipoteses em que é 
contratada pelo emissor de d e ter minada acão para atuar como provedor de l i quiêez , 
co~for~e reg=as estabe:ec~das por legislacAo especifica; 
b) Clie~t facilita tion : destinada para as operações de aquisição de valores 
mobiliários com o fim de auxiliar o ~ercado na melhoria àe liquidez de a~ivos, 
realizado independentemente de solicitaçAo do cliente . Os negócios são 
executados por meio de algorithmic trading, os quais identif~cam o besr: e:-:ecur:ion 
da operação para o investidor . O negócio pode ser total ou parcialmente executado 
e , nesse caso , o saldo s erl enviado a Bolsa para au~omaticamente para execucão 
no mercado, conforme as condições definidas pelo investidor . o algoritmo evita 
qualquer priorizacão ou preterimento de atuaçlo e obedecem rigidos controles 
internos ; 
c) Conta Erro : desti nada, exclus ivamen te , para alocacão de erros opera cionais . 

14. OUTRAS REGRAS ESPECÍFICAS PA-~ OPERAÇÕES NA BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS 
- BM&F 

14.1. Esp e c ifica ç ã o dos Negócios 

;.. especificacão dos negócios executados pela corretora 
admi~istrados pela SM& F, em ater.dirne~to às ordens de Clientes , 
nos seguintes horários: 

nos mercados 
se:::á =eal:.zada 

a) operação realizada até às 11 : 30 : 59 horas: especificar até 12 : 30 : 00 horas ; 
bl operac~o realizada de 11 : 31 : 00 horas a 13 : 00 : 59 horas : especifica:: a~é 
14 : 00 : 00 horas ; 
c) operacào realizada de 13 : 01 : 00 horas a 15 : 30:59 horas : espe::: :.~icar até 
16 : 30 : 00 horas ; 
d) operação realizada de 15 : 31:00 hor as a 17 : 00 : 59 horas : especi:.:car a;:;e 
18 : 00 : 00 horas ; e 
e) após 17 : 01 : 00 hora s : especifica:: até 19 : 30 : 00 horas . 

As operacões deco rrentes de ordens emitidas per ?LOs , por investidores 
institucionais, por investidores es~rangeiros , per pessoas jurídicas financeiras 
e por administradores de carteiras ou de fundos de investimento poóer~e ser 
especificadas para o Cliente final até às 19:30:00 horas do próprio dia da 
execução. 

O disposto acima não abrange ordens de carteira 
detentoras de titules patrimoniais de emissão da 8M&F 
de mercadorias , bem como das entidades abertas e 
complementar, que d everão ser especificadas de acordo 
nas letras "a" a "e" deste item. 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

própria de instituicces 
da catego:::ia de corre~ora 
fechadas de previdência 

com os horários indicados 

O Cliente cem claro q~e os termos do presente poderão ser alterado3 
~nilateralmente pela XPI, hipó~ese em que a nova versão sera fo=ma:~ente 
co~unicada aos Clientes e disoo~ibilizada no site , na sede e nas filiais da XPI, 
se~do certo que c Cliente e~tará serr.,re vinculado as Regras e Parãme-::::os de 
Conduta e Atuac!o da Correto r a que estiverem em vigor . 

A X?I manterá todos os documentos rela ~ivos às ordens e éS operacões realizadas 
arquivados pelo prazo e r.cs termos ~stabeleciaos pela CVM . 

R~o de Janeiro , 13 de outubro de 2015. 

CCTVM S/A 
e nandes Benchimol 
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Ilmo Senhor 

Marcos José Rodrigues Torres 

BM&FBovespa Supervisão de Mercado - BSM 

Rua XV de Novembro, n° 275, ao andar 
São Paulo - SP 
CEP 01013-001 

Ref.: Altera cão dos procedimentos de facilitation 

"1-.IA'. C'/ f / \ -~ I t~ 
?; ~/f"" ... z, é 4. ID I ~--·0 .ç:o m investimentos 

São Paulo, 12 de setembro de 2016. 

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS S/ A, sociedade com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia 

de Botafogo n° 501, 6° andar, Sala 601-A1, Torre Pão de Açúcar, inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 02.332.886/0001-04, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social 
("XP Investimentos" ou "Corretora"), vem, pela presente, esclarecer o quanto segue. 

1. Como é do conhecimento de V. Sa., nos últimos meses a XP Investimentos vem 
mantendo diversos contatos com esta BSM para discutir questões relacionadas ao 
procedimento de facilítation adotado pela Corretora. 

2. No âmbito dessas discussões, a BSM externou sua preocupação com algumas 

questões relativas à conta faci!itation da Corretora, notadamente no que se refere ao 
possível preterimento de clientes da Corretora. 

3. A BSM entende que o procediment o de facilitation teria o potencial de fazer com 

que a XP Investimentos preterisse os chamados clientes "barganhadores" - cujas ordens 
são registradas no livro de ofertas e ficam à espera de uma ordem contrária em condições 
iguais ou melhores - em benefício dos clientes "agressores" - cujas ordens não vão a 

livro, sendo executadas via negócio direto tendo a XP Investimentos na contraparte, que 
depois vai a mercado para zerar a posição. 

4. Conforme já exposto em algumas ocasiões, a XP Investimentos entende que o 
procedimento de facilitat;on por ela adotado não viola qualquer norma, sendo 

perfeitamente lícito. Não obstante, a Corretora compreende que esta BSM possua 

entendimento diverso. 

s. Assim, em respeito e homenagem a esta BSM, a XP Investimentos gostaria de 

informar que alterou o procedimento de facilitation por ela adotado até então, de modo 
que, a partir da segunda quinzena de agosto de 2016, são também atendidas as ordens 
dos clientes "barganhadores" da Corretora, pendentes de execução no livro de oferta, 
quando a atuação do facifitation tiver como efeito o "preterimento" de tais clientes, 

conforme entendimento da BSM. 
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6. Registre-se/ no entanto1 que no melhor conhecimento da XP Investimentos/ o 
procedimento que por ela vinha sendo adotado é a prática comum do mercado, e talvez 
só tenha chamado a atenção desta BSM em razão da clareza com que a Corretora realizou 
as operações. E se é verdade que nas demais instituições as ordens executadas via 
faci/itation costumam ser menores em quantidade e maiores em volume, enquanto na XP 
Investimentos a facilitation é utilizada para execução de um número maior de pequenas 
ordens, também é verdade que/ em termos regulatórios1 não parece haver qualquer 
diferença entre as duas situações. A frequência e sistemática da atuação não torna a 
prática mais ou menos lícita. 

7. Já que esta BSM entende que o procedimento de facilitation até então adotado 
pela XP Investimentos não observava as normas relativas à prioridade na execução de 
ordens e conflito de interesse1 o mesmo se pode concluir a respeito dos procedimentos 
realizados em operações diretas por grande parte das demais corretoras. Em verdade/ 
na visão da XP Investimentos/ falta uma regulamentação clara sobre os parâmetros e 
exigências mínimas para execução de operações diretas no mercado como um todo. 

8. Como é do conhecimento de V.Sa. a XP Investimentos preza em seu modelo de 
negócios pela educação dos participantes do mercado. Dentro desse espírito1 a Corretora 
gostaria de oferecer a V.Sa. 1 para encerramento da questão de forma contributiva/ a 
possibilidade de patrocinar evento para que a questão apontada por essa BSM seja melhor 
compreendida pelo mercado/ colocando-se inteiramente à disposição para desenvolver 
em conjunto com a BSM evento sobre Controles Internos e Conflitos de Interesse/ da 
forma que V.Sa. considere mais conveniente. 

9. Sendo o que nos cabia esclarecer neste moment01 colocamo-nos à disposição para 
prestar quaisquer informações adicionais que se façam necessárias. 

Gullher~=chlmol .'\.,Atenciosa me~~ W\ v 
XP~~timentos CCTVM S/ A 

" 
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