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INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION 

28 de maio de 2020 

021/2020-VPC 

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

Participantes dos Mercados da B3 – Segmento Cetip UTVM 

Ref.: Plataforma NoMe – Implementações Relacionadas com a Versão de 

Junho, Julho e Setembro de 2020 

Informamos que, em 29/06/2020, estão previstas as implementações listadas 

abaixo, complementares às mencionadas nos Comunicados Externos 002/2020-

VPC, de 16/01/2020, e 004/2020-VPC, de 28/01/2020, postergadas por meio do 

Comunicado Externo 012/2020-VPC, de 27/03/2020, e atualizadas no Comunicado 

019/2020-VPC, de 30/04/2020, para a versão de junho de 2020. 

 

Módulo Descrição Documentação atualizada 

   

Termo de 

Moedas sem 

CCP 

Será permitido que um contrato 

de termo de moedas possa ter 

mais de uma alteração no 

mesmo dia. 

 

O Manual de Operações atualizado estará 

disponível na data da implementação em 

www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-

normativa/manuais-de-operacoes, 

Derivativos de Balcão, Termo 21. 

Opções 

Flexíveis sem 

CCP 

Será permitido que um contrato 

de opção possa ter mais de uma 

alteração no mesmo dia. 

 

O Manual de Operações atualizado estará 

disponível na data da implementação em 

www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-

normativa/manuais-de-operacoes, 

Derivativos de Balcão – Opções Flexíveis 

sobre Paridade, Ações, Índices e 

Mercadoria. 

Transferência 

de Arquivos 

Considerando o processo de 

geração automática do Código 

ISIN (International Securities 

Identification Number) para CDB 

e LF, será disponibilizado 

diariamente aos emissores o 

arquivo DGERACAOISIN, sendo 

possível consultar o status da 

geração desse código.  

O layout em implementação encontra-se 

disponível em 

www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-

normativa/manuais-de-operacoes, Layout 

em Implementação, Geração automática 

do código ISIN.  
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Destaca-se que a implementação abaixo, informada no Comunicado 019/2020-VPC, 

de 30/04/2020, será atualizada, para que conste, também, o layout em 

implementação. 

 

Módulo Descrição Documentação atualizada 

InfoHub 

1. Implementação da nova 

arquitetura.  

 

2. Alteração do catálogo de 

mensagens: 

• campos fixos e variáveis do 

COE; 

• campos de derivativos 

(swap, termo e opções) via 

mensagem do InfoHub. 

O Manual de Operações atualizado estará 

disponível na data da implementação em 

www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-

normativa/manuais-de-operacoes, 

InfoHub, Catálogo de Mensagens. 

 

O layout em implementação encontra-se 

disponível em 

www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-

normativa/manuais-de-operacoes, Layout 

em Implementação, InfoHub (Catálogo de 

Mensagens). 

 

 

Ressalta-se que as alterações abaixo, informadas no Comunicado 019/2020-VPC, de 

30/04/2020, estarão disponíveis no sistema a partir de julho de 2020, em data a ser 

oportunamente divulgada. 

 

Módulo  Descrição Documentação atualizada 

Mensageria 

 

 

Inclusão dos ativos LIG e LFSC na mensagem 

CTP0052 para realização de compra/venda do 

ativo. 

O Catálogo de Serviços do 

SFN será atualizado 

conforme cronograma 

divulgado pelo Banco Central 

do Brasil. 

Inclusão de novas tags "Número do 

Processo" e "Vara" na mensagem CTP0025 

para realização do bloqueio e desbloqueio de 

ativo. 

Inclusão de nova tag "Cláusula de Resgate 

pelo Emissor" na mensagem CTP4001 para 

cadastramento/emissão de LCI e LCA. 

 

 

Adicionalmente, informamos os novos layouts do COE que serão implementados na 

versão de setembro de 2020, em data a ser oportunamente divulgada, devido à 

entrega do projeto COE – Novas Funcionalidades (Fase II), o qual se encontra 

detalhado no site Clientes B3 (http://clientes.b3.com.br/pt_br/produtos-e-

servicos/sobre/coe-novas-funcionalidades-fase-ii.htm).  
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Módulo Descrição Documentação atualizada 

COE 

Os arquivos listados abaixo serão 

alterados para refletir as melhorias 

entregues no projeto COE – Novas 

Funcionalidades (Fase II).  

 

Enviar arquivos  

Registro COE 

Registro Cestas – COE  

Atualização de PU – Registro do COE  

Registro Fluxo de Caixa  

Registro Datas Fixing COE (novo arquivo) 

 

Receber arquivos  

DALTERACOESCESTA – COE 

DCESTAS – COE 

DFLUXOALTERAÇÃO – COE 

DFLUXOATIVO 

DFLUXOEMISSOES 

DPOSICAO – COE  

REMISSOES – COE 

DDATASFIXING (novo arquivo) 

Os layouts em implementação 

encontram-se disponíveis em 

www.b3.com.br/pt_br/regulacao

/estrutura-normativa/manuais-

de-operacoes, Layout em 

Implementação, Certificado de 

Operações Estruturadas – COE. 

O Manual de Operações 

atualizado estará disponível na 

data da implementação em 

www.b3.com.br/pt_br/regulacao

/estruturanormativa/manuais-

de-operacoes, Certificado de 

Operações Estruturadas – COE. 

O Caderno de Fórmulas 

atualizado estará disponível na 

data da implementação em 

www.b3.com.br/pt_br/produtos-

e-servicos/negociacao/caderno-

de-formulas, COE – Certificado 

de Operações Estruturadas. 

 

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Diretoria de Depositária e 

Operações de Balcão, Central de Atendimento de Operações, pelo telefone (11) 

2565-5041 ou pelo e-mail operacaobalcao@b3.com.br; e/ou Central de 

Atendimento de Homologação, pelo telefone (11) 2565-5045 ou pelo e-mail 

homologacao@b3.com.br. 

 

 

 

 

José Ribeiro de Andrade 

Vice-Presidente de Produtos e Clientes 
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