Negociação de ações na sua conta do
plano de ações

Siga as etapas abaixo para a colocação de uma negociação para vender as
ações de sua empresa*.
Antes de colocar a negociação
Recomendamos que você defina instruções para a Fidelity sobre como gostaria de receber
seus proventos futuros. Como esse processo leva de quatro a sete dias, fazer isso antes de
qualquer venda futura de ações poupará tempo para você. Clique aqui para examinar as
instruções.
Colocação de negociação para vender ações

1. V
 á para NetBenefits.com
para entrar.

Obs.: As ações são vendidas pelo método de primeira a entrar, primeira a sair (“FIFO”),
o que significa que as ações mais antigas são vendidas primeiro, a não ser que, antes da
liquidação, você identifique especificamente as ações a ser vendidas.
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2. N
 a página inicial, clique em
Conta do plano de ações.
As capturas de tela destinam-se exclusivamente a fins ilustrativos.

3. N
 a página Dados da conta
do plano de ações, selecione
Solicitação de venda, no lado
direito da tela.

As capturas de tela destinam-se exclusivamente a fins ilustrativos.

Obs.: Somente unidades inteiras de ações serão retiradas de cada lote. Frações de ações
podem ser mantidas, ou agrupadas com outras ações para formar uma unidade inteira
de ação.

4. P
 reencha a quantidade e o
tipo de ordem.
Obs.: O símbolo das ações da
sua empresa será preenchido
automaticamente no
campo Símbolo.
Consulte a página sobre O
idioma da negociação para
obter informações úteis.

Quantidade: A quantidade de ações que você deseja vender. Essa quantidade precisa ser expressa
exclusivamente em unidades inteiras de ações.
Símbolo: O símbolo das ações da sua empresa será preenchido automaticamente.
Tipo: O método a ser usado para a negociação.
Horário em vigor: O limite de tempo que você deseja estabelecer para a negociação.
Transferência de Dinheiro: Você pode optar por manter os proventos da venda na sua conta do plano de
ações ou transferi-los.
Escolha ações específicas: Para fins de tributação, você pode optar por vender ações específicas ou “lotes”
de ações. Marque esta caixa para ir a essa página.

5. O
 pções sobre proventos
se tornarão disponíveis
conforme o tipo de ordem
que você selecionar.

As capturas de tela destinam-se exclusivamente a fins ilustrativos.

Obs.: Somente unidades inteiras de ações serão retiradas de cada lote. Frações de ações
podem ser mantidas, ou agrupadas com outras ações para formar uma unidade inteira
de ação.

6. E
 xamine as informações e
clique em Colocar ordem.

As capturas de tela destinam-se exclusivamente a fins ilustrativos.

Obs.: Somente unidades inteiras de ações serão retiradas de cada lote. Frações de ações
podem ser mantidas, ou agrupadas com outras ações para formar uma unidade inteira
de ação.

7. S
 erá exibido um número de
confirmação de que a sua
transação foi aceita.
Mantenha um registro do
número de confirmação para
referência futura, caso você
venha a precisar.
Obs.: A liquidação da sua
transação levará dois dias
úteis. Os proventos são
disponibilizados a partir de
então e seu processamento
pode levar mais cinco a
sete dias.

8. E
 ntre em NetBenefits.com
e exiba o status da ordem
durante a liquidação.

As capturas de tela destinam-se exclusivamente a fins ilustrativos.
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O idioma da negociação de ações
Um lote é o número de ações que você
comprou em uma transação. Por exemplo,
caso você tenha comprado a mesma ação
algumas vezes durante o ano, terá comprado
diversos lotes.
Posições são as ações de determinada empresa
que você detém em sua conta. Por exemplo,
caso você detenha ações de duas empresas
diferentes em sua conta, terá “duas posições”.
Tipos de ordens de negociação
Mercado: Uma ordem de mercado instrui a
Fidelity a comprar ou vender títulos para a sua
conta ao próximo preço disponível. Uma ordem
de mercado se mantém em vigor somente
para o dia e, em geral, resulta na compra ou
venda imediata de todas as ações, contratos de
opções ou obrigações em questão, contanto
que o título seja negociado ativamente e as
condições do mercado o permitam. De certo
modo, uma ordem de mercado garante a
compra ou venda efetiva, mas não garante
nenhum preço específico.†
Ordem limitada: Quando você coloca uma
ordem limitada para comprar, a ação pode
ser comprada ao preço limite estabelecido
por você ou abaixo dele, mas nunca acima
dele. Uma ordem limitada para vender define
um preço mínimo de venda, ou seja, o preço
de venda não poderá, de modo nenhum, ser
inferior a esse preço, mas poderá ser superior
a ele. Pode-se dizer que uma ordem limitada
lhe garante um preço, mas não garante que
o mercado possa efetivamente executar a
sua ordem.
Você pode colocar ordens limitadas para o
dia no qual a registra (uma ordem para o dia)
ou para um período que se encerra quando
a ordem é executada ou você a cancela (uma
ordem não executada ou ordem válida até
cancelamento (GTC)).
Ordens de compra ou venda a preço
especificado: Ordens de compra ou venda
a preço especificado em geral são utilizadas
para proteger um lucro ou prevenir mais perda
no preço de um título. Elas também podem

ser usadas para estabelecer uma posição em
um título caso ele atinja certo limite de preço
para fechar uma posição vendida. Nem todos
os títulos ou pregões (pré-mercado e pósmercado) são elegíveis para ordens de compra
ou venda a preço especificado.
Limites de tempo das negociações
Você pode determinar um limite de tempo
em uma ordem de negociação de ações
selecionando um dos seguintes tipos de prazo:
Dia: Essa limitação tem prazo de validade
padrão às 16:00 (horário da Costa Leste dos EUA,
ET). Você pode selecionar o prazo de validade
da sua ordem entre 10:00 (ET) e 16:00. (ET) em
incrementos de 30 minutos (p. ex.: 10:00, 10:30,
11:00 etc.). Se o total ou parte da sua ordem não
for executada até o prazo de validade que você
selecionou, a ordem será cancelada.
Válida até cancelamento (GTC): Para ordens
colocadas na Fidelity.com, esse limite tem
prazo de validade padrão de 180 dias corridos
a contar das 16:00 (ET) da data de registro
da ordem. Você pode selecionar a data e/ou
o horário de validade da sua ordem até 180
dias corridos a contar da data de registro da
ordem. Se o total ou parte da sua ordem não for
executada até a data/o horário de validade que
você selecionou, todas as partes da ordem que
não tiverem sido executadas serão canceladas.
Fill or kill (FOK, ou “compre ou desista”):
Requer que a ordem seja concluída
imediatamente, na íntegra, ou cancelada. As
ordens FOK só são usadas em situações muito
especiais. Se você não souber exatamente
como usar uma ordem FOK, fale com um
representante da Fidelity antes de colocar
essa limitação.
Ordem imediata ou cancelamento: Requer
que um corretor registre uma oferta de compra
ou de venda a um preço-limite especificado por
você. A totalidade ou parte da ordem pode ser
executada. Qualquer parte da ordem que não
seja concluída imediatamente é cancelada.

Para obter mais assistência, ligue para um representante de Fidelity Stock Plan Services.
Os representantes estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, no seu
horário local, excluindo todos os feriados observados pela Bolsa de Valores de Nova
Iorque, salvo a Sexta-Feira Santa. Dados para contato telefônico podem ser encontrados
em Fidelity.com/globalcall.

Títulos de controle e de negociação restrita precisam ser vendidos de acordo com os requisitos da Regra 144 da Securities and Exchange
Commission (SEC). Outros documentos, aprovação e condições precisam ser apresentados/atendidos antes da venda, o que pode limitar a
sua capacidade de vender em um horário especificado. Os mercados de ações são voláteis e podem flutuar significativamente em resposta a
eventos empresariais, setoriais, políticos, regulatórios, de mercado ou econômicos. O investimento em ações envolve riscos, incluindo o
de perda do valor principal.
*Verifique os documentos do seu plano para regras que podem exigir que você mantenha as suas ações por um período especificado.
 ara manter um mercado justo e bem organizado, a maior parte dos centros em geral não aceita solicitações de cancelamento após as 9:28
P
(ET) para ordens de mercado elegíveis para execução na abertura do mercado, às 9:30 (ET). A aceitação de uma solicitação de
cancelamento pela Fidelity das 9:28 às 9:30 (ET) não garante o cancelamento da ordem em questão. Todas as solicitações de cancelamento
são processadas da melhor forma possível.

†

A disponibilidade do sistema e os tempos de resposta podem estar sujeitos a condições de mercado.
Comissões são aplicáveis a negociações.
Você pode colocar as suas ordens quando os mercados estão abertos ou fechados. Contudo, ordens colocadas com os mercados fechados
estão sujeitas a condições de mercado existentes na reabertura do mercado, a não ser que negociações sejam realizadas no horário do
after market.
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