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

Participantes do Listado B3 

Ref.: Inclusão de Novos Campos Opcionais no Arquivo BVBG.028.02 – 

Cadastro de Instrumentos 

Com o objetivo de atender a demandas internas e de se antecipar à criação de 

produtos com características tributárias específicas, informamos as alterações 

realizadas no Catálogo de Mensagens e Arquivos referentes ao arquivo BVBG.028.02 

– Cadastro de Instrumentos, conforme segue. 

 

Sistema Processo Descrição 

Cadastro de 

Instrumentos 

Identificação dos 

instrumentos 

Inclusão de campos opcionais (4.1.27 ao 4.1.27.3) na 

mensagem bvmf.100 (arquivo BVBG.028), para indicar a 

tributação de ativos que possuem características 

específicas: 

• Tipo de tributação da negociação, que indica a 

tributação aplicada sobre o ativo negociado; 

• Tipo de tributação dos rendimentos, que indica a 

tributação aplicada sobre os rendimentos incididos 

sobre o ativo negociado; 

• Código de identificação do ativo consolidado, que 

descreve o tipo do instrumento 

 

Os novos campos estarão disponíveis no arquivo BVBG.028 a partir de 29/11/2021 

e serão preenchidos, exclusivamente, para os novos instrumentos previstos no 

projeto Listagem de Fundos, ETFs e BDRs: 
 

• Fundo de Investimento Multimercado de Renda Variável 

• Fundo de Investimento Multimercado de Renda Fixa 

• Fundo de Investimento Renda Fixa 

• Fundo de Investimento Multimercado de Infraestrutura 

• ETF Internacional de Renda Fixa 
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• ETF de Moedas 

• BDR de ETF de Renda Fixa 

• BDR de ETF de Moedas 

 

Adicionalmente, informamos que os produtos abaixo, já existentes, também serão 

atualizados: 

 

• Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) 

• Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra) 

 

Destacamos que as alterações estarão disponíveis em ambiente de certificação a 

partir de 03/11/2021. Os participantes que desejarem validá-las poderão solicitar 

suporte à Superintendência de Suporte à Negociação, pelo telefone (11) 2565-5023 

ou pelo e-mail tradingcertification@b3.com.br. 

 

A nova versão do Catálogo de Mensagens e Arquivos, as especificações técnicas do 

novo layout e o novo xsd estão disponíveis em https://clientes.b3.com.br, Roadmap, 

Listagem de Fundos de Investimento Multimercado de Renda Fixa e Infraestrutura 

e Fundos de Renda Fixa. 

 

Ressaltamos que é de extrema importância que os participantes atualizem o xsd em 

aplicações que validam schemas de mensagens e arquivos para evitar problemas de 

consumo. 

 

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Superintendência de Suporte 

à Negociação, pelos telefones (11) 2565-5021/5023 ou pelos e-mails 

suporteanegociacao@b3.com.br e tradingcertification@b3.com.br, e com a 

Superintendência de Produtos Listados, pelo telefone (11) 2565-5870. 

 

 

 

 

 

Mario Palhares  

Vice-Presidente de Operações – Negociação Eletrônica e CCP 
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