
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

POLÍTICA DE LIMITE OPERACIONAL 
POL - PLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   POLÍTICA DE LIMITE OPERACIONAL 

                                        
 

 
Informação Restrita   2 

 

 
 

ÍNDICE 
 
 

 
1. OBJETIVO .............................................................................................................................................. 3 

2. ÁREA RESPONSÁVEL .......................................................................................................................... 3 

3. SISTEMAS ENVOLVIDOS ..................................................................................................................... 3 

4. ROTINAS ENVOLVIDAS ........................................................................................................................ 3 

5. POLÍTICA DE LIMITE ............................................................................................................................. 3 

6. ALAVANCAGEM .................................................................................................................................... 4 

7. EXCEÇÕES DE LIMITE DE ALAVANCAGEM ...................................................................................... 5 

8. VALIDADE .............................................................................................................................................. 5 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS ......................................................................................................................... 5 

10. CONTROLE DE VERSÃO ...................................................................................................................... 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   POLÍTICA DE LIMITE OPERACIONAL 

                                        
 

 
Informação Restrita   3 

 

1. OBJETIVO 

1.1. Estabelecer a Política de Limite Operacional da ÓRAMA DTVM S.A. (“ÓRAMA”). 

 

2. ÁREA RESPONSÁVEL 

2.1. Risco 

 

3. SISTEMAS ENVOLVIDOS 

3.1. SolutionTech (OMS) - sistema de controle de pré-trade. 

3.2. Nelógica (OMS) - sistema de controle de pré-trade. 

3.3. Cedro - (OMS) - sistema de controle de pré-trade. 

3.4. ATG - (OMS) - sistema de controle de pré-trade. 

3.5. PNT - (OMS) - sistema de controle de pré-trade. 

3.6. Line - sistema que permite o controle de pré-trade e acompanhamento das operações realizadas.  

3.7. SolutionTech (Sistema de Risco) - sistema utilizado para acompanhamento de patrimônio e 
controle de posição pós-trade. 

3.8. Nelógica (Risk Manager) - sistema utilizado para acompanhamento de patrimônio e controle de 
posição pós-trade. 

3.9. Cedro (Risk Broker) - sistema utilizado para acompanhamento de patrimônio e controle de posição 
pós-trade. 

 

4. ROTINAS ENVOLVIDAS 

4.1. Acompanhar online o patrimônio dos clientes visando a proteção do mesmo e seu grau de risco. 

4.2. Incluir e dar manutenção nos limites pré-trade dos clientes nos sistemas. 

4.3. Monitorar as ordens de clientes. 

4.4. Intervir nas operações se necessário. 

4.5. Comunicar os clientes do desenquadramento de sua posição. 

4.6. Zeragem de posição, se necessário para enquadramento do cliente a política. 

 

5. POLÍTICA DE LIMITE 

5.1. O patrimônio do cliente é composto por Saldo financeiro + Posição em Custódia de Renda Variável 
+ Posição no Tesouro + Posição em Fundos + Posição em Renda Fixa. 
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5.2. O patrimônio do cliente considerado para concessão de limites operacionais é composto por Saldo 
financeiro + Posição em Custódia de Ações do IBrX-100 + Posição no Tesouro + Posição em 
Fundos com liquidação em até D+2 + Renda Fixa com Liquidez diária. 

5.3. O patrimônio online para monitoramento de risco do cliente é composto por Saldo financeiro + 
Posição em Custódia de Ações do IBrX-100 + Posição no Tesouro + Posição em Fundos com 
liquidação em até D+2 + Renda Fixa com Liquidez diária + lucro ou prejuízo do dia. 

5.4. O sistema de risco não leva em conta a posição do cliente em renda fixa além de liquidez diária e 
fundos com liquidações posteriores a D+2, entretanto é possível utilizar essas posições para 
composição do patrimônio e liberação de limites operacionais, de forma manual e individual por 
cliente, ficando a cargo da equipe de Risco essa avaliação. 

5.5. O patrimônio do cliente é calculado de acordo com o valor transferido (depositado) pelo cliente na 
corretora e não pelo patrimônio declarado em seu cadastro. 

 

6. ALAVANCAGEM 

6.1. Com base no patrimônio do cliente é atribuída a alavancagem do dia, que pode ser alterada de 
acordo com a volatilidade do mercado e considerando lucro/prejuízo on-line. 

6.2. A Corretora pode definir limites de alavancagem diferenciados para clientes específicos de acordo 
com análise da Diretoria juntamente com o setor de Risco. 

6.3. As exceções são apontadas no item 7 - “Exceções de Limite de Alavancagem”.  

6.4. Segmento Bovespa: 

6.4.1. Mercado de Ações -  Até 25 (vinte e cinco) vezes o patrimônio do cliente. 

6.4.2. Mercado de Opções – Até 05 (cinco) vezes o patrimônio do cliente. 

6.4.3. Cliente com alavancagem - Caso atinja 85% ou superior, o cliente é “stopado” pela área de 
controle de risco e bloqueado para abrir novas posições alavancadas. 

6.4.4. Os clientes que possuem saldo devedor no dia anterior só poderão operar (abrir novas 
posições) após regularização do saldo. Caso o cliente opte por não realizar o aporte ou 
liquidar parte da posição, a área de Risco pode liquidar parte ou total de sua posição a fim de 
cobrir o saldo devedor. O cliente sempre está liberado para zerar sua posição independente 
de estar com saldo negativo no dia. 

6.5. Segmento BM&F 

6.5.1. No mercado Futuro o limite é definido pelo Patrimônio X Garantia exigida por contrato 
conforme tabela abaixo:  

 

 Daytrade Posição 

Mini Índice e Mini Dólar R$ 50,00 R$ 1.500,00 

Índice e Dólar (cheio) R$ 250,00 R$ 7.500,00 

DI R$ 250,00 R$ 7.500,00 
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6.5.2. A diferença entre o valor de Garantia Exigida para daytrade e Posição se dá pelo possível 
GAP entre o fechamento do dia anterior e a abertura do mercado. Momento em que não é 
possível atuar na posição dos clientes. 

 

7. EXCEÇÕES DE LIMITE DE ALAVANCAGEM 

 

7.1. Os clientes do Assessor 4155 podem operar com alavancagem diferenciada, considerando o perfil 
das operações de high frequency e daytrade.  Os limites são de 25x o valor do patrimônio online 
para compra e venda à vista (intraday); 10x o valor do patrimônio para compra e venda de opções 
(intraday); e 100% do patrimônio para operações em BM&F.  

 

7.2. Clientes Institucionais 

7.2.1. Considerando o fato de que a custódia dos clientes não está na corretora, o limite operacional 
é concedido com base no patrimônio do Fundo declarado na CVM. O limite operacional é de 
1x o patrimônio.  

 
 

8. VALIDADE 

8.1. A presente política passa a vigorar a partir de sua emissão. 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. A presente política deverá ser revisada em período anual ou sempre que necessário em virtude de 
alteração de critérios e/ou alteração de legislação.  

 

10. CONTROLE DE VERSÃO 

 

Versão Data 

1.0 25/06/2019 

1.1 18/11/2019 

1.2 23/07/2020 

 


