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1. O que é ordem a 

mercado?

É o tipo de ordem (compra ou venda) en-
viada pelo investidor, através da sua pla-
taforma operacional ou através do seu 
operador, em que ele aceita o preço do 
ativo que está sendo negociado no mo-
mento. 

Assim, em uma ordem de compra a mer-
cado, serão utilizados os recursos dis-
poníveis na sua conta para comprar a 
quantidade desejada do instrumento de 
negociação, não importando a cotação do 
ativo ou derivativo naquele momento.

Da mesma forma, em uma ordem de ven-
da a mercado, o ativo, derivativo ou veí-
culo de investimento, será liquidado pela 
melhor oferta do momento.

2. Quais são as 

vantagens e 

desvantagens da 

ordem a mercado?

Na verdade, isso dependerá dos seus ob-
jetivos de operação. Vale a pena conhecer 
as diferentes estratégias de trading para 
saber qual é a melhor alternativa para 
cada momento. Um fato notável da or-
dem a mercado é sua execução imediata, 
não importando o preço do instrumento 
negociado naquele momento.

Isso significa que, a depender do volume 
da ordem, o preço de exercício será sem-
pre a média de todas as ordens executadas 
no livro de ofertas, e não necessariamen-
te o preço da melhor oferta disponível.

Se você deseja comprar 20 lotes de ações 
de uma empresa, por exemplo, mas a me-
lhor oferta corresponde a apenas 5 lotes, 
após essa ordem ser executada, os outros 
15 lotes serão comprados pelo preço das 
melhores ofertas subsequentes.

Logo, uma ordem a mercado não permite 
o controle dos preços de exercício da ne-
gociação. Sendo assim, quanto maior for o 
volume da ordem a mercado, maiores se-
rão as chances de você realizar negocia-
ções a preços indesejáveis.

Por outro lado, uma ordem a mercado é 
o meio mais rápido de iniciar ou liquidar 
posições. Assim, em uma situação que 
requer velocidade, estabelecer um preço 
limite pode comprometer a oportunidade 
de compra ou venda — o que, em alguns 
casos, significa prejuízo na operação.

Para entender exatamente como as or-
dens a mercado funcionam, é necessário 
esclarecer o conceito de livro de ofertas.

Vamos lá?
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3. Livro de ofertas

Para todos os efeitos, o livro de ofertas, 
também chamado de book de ofertas, 
é o próprio mercado. Nesse livro estão 
relacionados todos os pedidos de compra 
e venda dos instrumentos de negociação 
lançados pelos investidores e especula-
dores do pregão.

Assim, quando alguém deseja realizar 
uma negociação de compra a determina-
do preço, o investidor envia à sua corre-
tora uma ordem limitada*. O valor dessa 
oferta de compra entra no livro de ofer-
tas em ordem decrescente.

Já uma ordem de venda limitada, entra 
no livro de ofertas em ordem crescente. 
Desse modo, quando alguém compra ou 
vende a mercado, o preço de exercício de 
sua ordem é sempre a melhor condição 
disponível no livro de ofertas.

4. Quais são outros 

tipos de ordem?

Para esclarecer ainda mais como funciona 
a ordem a mercado e quais são suas van-
tagens e desvantagens, é preciso relacio-
ná-las com as alternativas de ordem dis-
poníveis.

Confira a seguir outros tipos:

4.1. Ordem limitada

Como você viu, uma ordem limitada, seja 
de compra ou de venda, é adicionada ao 
livro de ofertas gerando possibilidade de 
liquidez a quem desejar realizar uma ne-
gociação. Mas como isso funciona exata-
mente?

Suponha que a ação de determinada em-
presa esteja cotada a R$ 10. Você tem in-
teresse em adquirir o ativo, mas prefere 
aguardar um momento mais oportuno, 
pois espera que o preço recue um pouco, 
então decide enviar uma ordem de com-
pra limitada a R$ 9,50.

Assim, quando a última ordem de venda 
do mercado for igual ou inferior a R$ 9,50, 
sua ordem de compra será executada e 
você terá adquirido os papéis. Logo, a or-
dem limitada, como o nome indica, limita a 
um preço estabelecido.

*Ordem limitada é quando se limita um preço para execução da ordem de compra ou venda, sen-

do possível ter total controle da operação. Para as ordens de venda, o limite é um valor mínimo; 

e para as ordens de compra, um valor máximo.
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4.2 Ordem stop

Imagine agora que você queira executar 
uma ordem de venda a determinado pre-
ço, para estabelecer uma trava na volatili-
dade da sua operação e proteger sua posi-
ção contra prejuízos. 

Neste caso, é possível programar uma or-
dem de venda determinando um preço de 
disparo, que não aparecerá no book de 
ofertas até que a cotação do instrumento 
negociado atinja o alvo e a ordem seja efe-
tivamente enviada para execução.

Esse tipo de ordem é frequentemente 
usado por especuladores para liquidarem 
suas posições, evitando prejuízo ou reali-
zando lucros em alvos predeterminados.

O stop, portanto, é uma programação que 
tem como finalidade encerrar uma opera-
ção vencedora ao atingir seu objetivo ou 
limitar uma perda sobre um determinado 
ativo, tanto na compra quanto na venda.

4.3 Ordem start

Semelhante à ordem stop, em uma ordem 
start é determinado um preço de disparo 
para a abertura de uma posição de compra 
ou venda. Nesse caso, o objetivo costuma 
visar ao início de uma operação com base 
em uma evidência técnica de oportunida-

de de lucro.

Assim, caso a cotação do instrumento não 
alcance o gatilho para execução da ordem, 
o especulador evita um possível prejuí-
zo com os custos da operação. Por outro 
lado, se o preço atingir o alvo, ele inicia 
sua posição e dá sequência à estratégia de 
trading.

https://www.oguiafinanceiro.com.br/textos/analise-grafica-mercado-financeiro/
https://www.oguiafinanceiro.com.br/textos/analise-grafica-mercado-financeiro/
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Atualmente apenas o mercado de mini fu-
turos (mini índice e mini dólar) possuem à 
disposição esta ferramenta até a data de 
hoje. Posteriormente, teremos oferta do 
RLP para ativos Bovespa, o que promete 
ser uma grande evolução nas negociações 
da Bolsa de valores.

6. Conclusão

Neste e-book, você aprendeu o que é uma 
ordem a mercado e por que ela é impor-
tante, principalmente para especulação 

na Bolsa de valores. Vale lembrar que esse 
mercado envolve riscos e é necessário 
maior aprofundamento das estratégias de 
operação disponíveis.

5. Qual a diferença 

de enviar uma ordem 

a mercado com RLP 

contrato?

O RLP (Retail Liquidity Provider) é o Pro-
vedor de Liquidez para Varejo e por mui-
tas vezes pode gerar dúvidas quanto a sua 
funcionalidade. 

Ele oferece a liquidez para o investidor do 
varejo (pequenos investidores) e está dis-
ponível somente para investidores pessoa 
física (não é permitido para empresas).

A partir do momento que o investidor 
possui o produto contratado através de 
um algoritmo, que na execução de uma 
ordem a mercado é considerado a me-
lhor oferta do book* independentemente 
da quantidade disponível no book, o RLP 
oferece toda a quantidade demandada na 
melhor oferta.

Por isso, é uma excelente ferramenta para 
quem busca evitar o “slippage” (derrapa-
gem), que seria o efeito do investidor con-
sumir a melhor oferta disponível e não ha-
vendo a liquidez necessária naquela faixa 
de preço, passaria a consumir as demais 
faixas de preço até que sua demanda seja 
totalmente atendida.

Esta ferramenta é de grande valia para o 
trader que busca evitar problemas com 
slippage, aumentando seu custo de aqui-
sição do ativo.

* Se a ordem for de compra considera-se a melhor oferta de venda 

e se a ordem for de venda considera-se a melhor oferta de compra.

Assista a série
“Introdução à Renda Variável”

https://www.oguiafinanceiro.com.br/textos/como-investir-na-bolsa-de-valores/
https://www.oguiafinanceiro.com.br/serie-introducao-renda-variavel/
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