
Mudanças B3 para opções
No mês de maio entra em vigor uma mudança da B3 com relação ao 
exercício de opções. Esta é uma boa inovação que traz benefícios ao 
trader de opção, mas vale ficar atento aos detalhes, confira:

Detalhes da mudança
1. Negociação até as 16:00hs
2. Critério para exercício automático é R$0,01 dentro do dinheiro
3. Exercício manual até as 15hs
4. Caso o cliente não queira exercer o seu direito ele deve fazer
uma solicitação à mesa da Guide (Contrary Exercise). Ele deve
entrar em contato das 18:30 até as 19:00
5. After Market: Das 19:00 hs às 19:30

Exercício antigo
(até abril)

Exercício novo
(a partir de maio)

Toda terceira 
segunda-feira do mês

Vencimento: Toda terceira 
sexta-feira do mês

Preço do ativo durante 
o vencimento

Referência para
o exercício:

Preço de fechamento 
no dia do vencimento

Das 10h até as 13hHorário do
exercício:

Manualmente:
das 10h às 15h
No fechamento o 
exercício é 
automático

Até o dia útil anterior 
ao vencimento

Limites para 
negociação:

Até as 16h do dia do 
vencimento



Perguntas e respostas

1- O investidor pode zerar suas posições na sexta no dia do 
exercício?

Resposta: Sim, mas existem restrições para posições lançadoras 
(vendidas).

2- Como funcionam essas restrições para as posições lançadoras?

Resposta: Como ainda existe um exercício manual até as 15hs, o titular 
pode exercer sua posição manualmente. Isso significa que, mesmo 
que o lançador recompre sua posição vendida na abertura, ainda pode 
ser exercido. A recompra na sexta-feira não garante a zeragem da 
posição vendida. Caso o titular não exerça sua posição até as 15hs, o 
lançador pode recomprar as opções até as 16hs. A opção mais segura 
é zerar as posições vendidas no dia anterior ao exercício.

3- Um investidor vendido na quinta-feira, que recompra sua opção 
na sexta (dia do vencimento) na abertura, corre risco de ser 
exercido até às 15hrs?

Resposta: Sim

4- Se o investidor está comprado na quinta e vende na sexta, a 
ponta vendida corre risco de ser exercida?

Resposta: Não

5- Se o investidor fizer uma venda na sexta, na abertura, e zerar 10 
minutos depois, ele corre o risco de ser exercido?

Resposta: Não



Perguntas e respostas

6- Se o investidor comprar uma CALL/PUT na abertura de sexta, ele 
pode mandar exercer o lote 1 minuto depois?

Resposta: Não. O investidor vai para o exercício automático se quiser 
fazer valer o seu direito de compra/venda

7- O investidor pode fazer day trade durante o dia do exercício?

Resposta: Sim

8- Ele corre o risco de ser exercido no daytrade?

Resposta: Não

9- Qual critério para exercício automático?

Resposta: Basta a opção ficar R$0,01 dentro do dinheiro, ou seja, no 
caso de uma CALL a ação no mercado valer R$0,01 a mais que o valor 
do STRIKE da opção ou no caso de uma PUT a ação no mercado valer 
R$0,01 a menos que o valor do STRIKE da opção.

10- O investidor é titular e não tem interesse de exercer o seu 
direito. Como deve proceder no dia do vencimento?

Resposta: A melhor atitude é vender a posição comprada (titular). No 
entanto, ele também pode ligar na mesa entre as 18h30 e 19h para 
solicitar o não-exercício (Contrary Exercise).

11- O investidor que está vendido (LANÇADOR) fora do dinheiro do 
preço de fechando da sexta, pode ser exercido no contrary 
exercise das 18h30 as 19h?

Resposta: Sim o titular pode fazer Contrary Exercise até 3% fora do 
dinheiro.



Perguntas e respostas

Clique para acessar o link oficial da B3 com as mudanças e confira 
abaixo a explicação sobre alguns termos:

Lançador: Investidor que fez a venda da opção, quem recebeu o prêmio 
(preço da opção) assumindo a obrigação de Vender a ação no preço do 
strike em caso de uma CALL ou Comprar a ação no caso de PUT.

Titular: Investidor que comprou a opção, pagando o prêmio (preço da 
opção) e tendo o direito de exercício podendo comprar a ação no valor do 
STRIKE em caso de uma CALL ou vender a ação no caso de uma PUT.

Exercício: É a ação de exercer o direito do titular da opção de Comprar a 
ação pelo preço do strike da CALL ou Vender a ação pelo preço da PUT.

Opção Dentro do dinheiro: Opção cujo exercício é interessante ao titular 
da opção.

Opção Fora do dinheiro: Opção cujo exercício não é interessante pois é 
mais barato a compra (ou venda em caso de put) no mercado.

Opção no dinheiro: Opção cujo preço do strike é igual ao preço da ação no 
mercado.

After Market: Período de negociação após o fechamento de mercado que 
permite negociações dentro de determinadas condições de mercado

STRIKE: Preço da ação que o titular vai negociar o seu direito de 
compra/venda no dia do exercício

http://www.b3.com.br/data/files/82/A3/50/AE/816D87107016CC87AC094EA8/Exercicio%20Automatico%20de%20Opcoes%20-%20O%20que%20muda.pdf?csrt=10092658672849719821

