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O F Í C I O  C I R C U L A R  

Participantes dos Mercados da B3 – Segmento BM&FBOVESPA  

Ref.: Serviço de Dados Históricos (SDH) – Atualização da Política Comercial. 

A B3 informa que, a partir da data de publicação deste Ofício Circular, entrará em 

vigor a nova Política Comercial do Serviço de Dados Históricos (SDH) para 

Participantes (Política Comercial).  

Sobre a nova Política Comercial 

A Política Comercial refere-se à nova metodologia de cálculo na tarifação da taxa 

variável aplicável aos participantes assinantes da taxa mensal  que realizam 

pedidos personalizados e/ou com período superior a 12 meses; e a todos os 

pedidos realizados por participantes não assinantes da taxa mensal.  

Importante ressaltar que, para os participantes atualmente assinantes do serviço, 

não haverá alterações nos valores da taxa mensal.  

Adicionalmente, a Política Comercial traz maior detalhamento da atualização de 

valores pelo IPCA e exclusão de menções ao sistema COLD.  
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Sobre o SDH 

O SDH visa oferecer aos participantes facilidade no acesso e otimização de custos 

no armazenamento de dados históricos para atendimento de processos internos 

e cumprimento de normas regulatórias. 

Com a nova Política Comercial, os participantes não assinantes da taxa mensal do 

serviço, e mediante aplicação da taxa variável, também poderão ter acesso a 

diversos relatórios padronizados (históricos de posição, movimentação, ofertas, 

empréstimo de ativos, eventos corporativos, tributação, liquidação de ativos, 

liquidação financeira de todos os clientes do participante) como modelo de 

relatórios antes reservado apenas para assinantes da taxa mensal do serviço.  

A atualização da Política Comercial do SDH está disponível em 

www.bvmfnet.com.br, Serviços, Dados Históricos para Participantes, Política 

Comercial.  

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a área de Governança e 

Serviços de Dados, pelo telefone (11) 2565-5111 ou pelo e-mail 

dataservices@b3.com.br. 
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