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C O M U N I C A D O  E X T E R N O  

Participantes dos Mercados da B3 - Segmentos BM&FBOVESPA e Cetip UTVM 

Ref.: Melhorias no Acesso a Dados Públicos no Site da B3 

A B3 informa que, com o objetivo de dar mais transparência, facilitar o acesso aos 

dados públicos de fechamento de mercado dos produtos listados e de balcão e 

atender a recomendações da Comissão de Valores Mobiliários, foram finalizadas as 

melhorias no site. 

Com isso, as informações públicas de pregões disponibilizadas diariamente pela B3 

podem ser acessadas de maneira consolidada em uma única página: www.b3.com.br, 

Market Data e Índices, Serviços de dados, Market Data, Consultas, Boletim diário do 

mercado, Dados públicos de produtos listados e de balcão.  

 

Dentre as informações reunidas nessa página estão dados de cadastro e negociação 

dos ativos de bolsa e de balcão, posições em aberto de derivativos e empréstimos de 

ativos, além de um resumo de todos os empréstimos de ativos realizados no dia, 

atualizadas a cada pregão e disponíveis para consulta em tela ou download de arquivo 

padronizado. A B3 também deixará disponível um histórico dos últimos 10 (dez) dias 

para que os participantes e investidores possam acompanhar as movimentações 

realizadas nesses mercados. 

 

Outra melhoria foi a reformulação da página de busca de participantes no site da B3, 

com a inclusão de novos campos de pesquisa e a disponibilização de um link para 

download com a relação completa de todos os participantes habilitados à negociação 

pela B3. Acesse em www.b3.com.br, Produtos e Serviços, Participantes, Busca de 

Participantes 

 

http://www.b3.com.br/
http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/consultas/boletim-diario/arquivos-para-download/
http://www.b3.com.br/
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Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a área de Governança e Serviço 

de dados, pelo telefone (11) 2565-5111 ou pelo e-mail dataservices@b3.com.br. 

Cícero Augusto Vieira Neto  

Vice-Presidente de Operações, Clearing e Depositária 
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