
 
 

  1 

   

17 de outubro de 2018 
019/2018-VPC 

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

Participantes dos Mercados da B3 – Segmento BM&FBOVESPA 

Ref.: Projeto Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos. 

Informamos que serão implementadas melhorias no serviço de empréstimo de 
ativos, com o desenvolvimento de solução para a negociação eletrônica, 
objetivando trazer maior transparência, otimizar a formação das taxas e, 
consequentemente, aumentar a liquidez desse mercado. 
 
O modelo de negociação eletrônica para empréstimo de ativos foi construído em 
conjunto com o mercado, de forma a atender às necessidades dos diversos tipos 
de participantes, mantendo a flexibilidade já existente e agregando melhorias 
operacionais e maior agilidade aos clientes. 
 
Para tanto, o modelo permitirá a negociação eletrônica em dois formatos: 
 

• negociação eletrônica com liquidação pelo saldo líquido multilateral em D0; 
 

• negociação eletrônica com liquidação pelo saldo líquido multilateral em D+1. 
 
Abaixo estão destacadas as principais características do novo modelo. 
 
1. Tela de negociação eletrônica 

 

• Disponibilizaremos tela que poderá ser acessada, via web, por investidores 
institucionais e outras categorias de investidores a serem determinadas pela 
B3. 
 

• A liberação do acesso do investidor à tela de negociação eletrônica de 
empréstimo de ativos deverá ser aprovada pelo participante executor. 
 

• Será permitida a integração dos sistemas dos participantes ou dos vendors 
à tela de negociação eletrônica da B3. 
 

• A negociação será na modalidade “hit and take”, a qual proporciona maior 
flexibilidade ao mercado, ao permitir que o doador e o tomador insiram as 
suas ofertas e a contraparte escolha uma delas para fechar o negócio. Não 
haverá fechamento automático de negócios, ordenamento por ordem 
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cronológica de inserção de oferta ou a obrigatoriedade de selecionar a 
melhor taxa disponível na tela. 

 
2. Contrato padronizado 

 

• Data de vencimento padronizada (a cada 34 dias corridos). 
 

• Sem prazo de carência. 
 

• Reversível ao doador e ao tomador. 
 

• Renovação automática do contrato, por igual período ao inicialmente 
contratado, caso não seja solicitada a liquidação antecipada por uma das 
partes. Será mantida a taxa pactuada no contrato original; e o preço de 
referência será o preço médio do ativo-objeto do empréstimo na sessão de 
negociação anterior à data de renovação. 

 
3. Tipos de ofertas 
 

• Será permitida a inserção de ofertas doadoras certificadas e não-
certificadas. 

 
4. Conta máster 

 

• Será permitida a utilização de conta máster para a negociação eletrônica 
com liquidação pelo saldo líquido multilateral em D+1. 

 

• Não será possível inserir ofertas certificadas utilizando a conta máster. 
 

Observa-se que deixará de ser um atributo das ofertas a comissão devida pelo 
doador e tomador ao participante de negociação pleno ou participante de 
liquidação. O valor da remuneração dos participantes deverá ser pactuado e pago 
diretamente entre as partes, não sendo mais liquidados pela B3. 
 
O atual mercado de registro de empréstimo de ativos será mantido, de acordo com 
as características atuais, com exceção da comissão dos participantes, que deverá 
ser tratada de acordo com disposto no parágrafo acima. Adicionalmente: 
 

• será permitida apenas a inclusão de oferta direcionada e fechamento de 
contrato direto; 

 

• serão descontinuados os tipos de fechamento tomador e intenção de pré-
contrato, conforme definições abaixo. 

 
Tipos de fechamento Definição 

Fechamento direto 

O participante de negociação pleno insere uma oferta com as 
informações do comitente tomador e do comitente doador, 
ambos sob sua responsabilidade. 



 

  3 

 

 

 

019/2018-VPC 

Tipos de fechamento Definição 

Fechamento tomador 

O participante de negociação pleno ou o participante de 
liquidação doador seleciona uma oferta tomadora disponível 
para ser agredida. 

Intenção de pré-contrato 
O participante de negociação pleno não indica o comitente da 
operação. 

 
Será realizado workshop técnico em 24/10/2018, das 9h às 11h30, na B3 (Praça 
Antonio Prado, 48, 3º andar – São Paulo).  
 
Para participação presencial, é necessário efetuar inscrição. Garanta sua vaga.  
 
O workshop também será transmitido via streaming, não sendo necessário efetuar 
inscrição. Basta acessar www.tvb3.com.br no dia do evento, no horário agendado. 
 
É importante destacar que o lançamento depende da aprovação dos órgãos 
reguladores competentes. 
 
Mais informações estão disponíveis em www.b3.com.br/clientes, para que todos os 
clientes possam antecipar seus planos de negócio, processos e sistemas 
operacionais. 
 
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Diretoria de Produtos e 
Clientes, pelos telefones (11) 2565-7654/4042. 
 
 
 
 
José Ribeiro de Andrade 
Vice-Presidente de Produtos e Clientes 

 

 

http://bmfbovespacomunica.com.br/inscricao/visitantes/ficha.php?email=@EMAIL&idevento=495
http://www.tvb3.com.br/
http://www.b3.com.br/clientes

