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114/2021-PRE 

O F Í C I O  C I R C U L A R  

Participantes do Balcão B3 

Ref.: Soluções de Pós-Negociação em Renda Fixa e Hub Balcão – 

Lançamento dos Serviços para Títulos Públicos Federais Negociados  

fora do Ambiente Eletrônico da B3 

Informamos que será lançado, em 27/09/2021, o fluxo III do projeto de Soluções 

de Pós-Negociação em Renda Fixa via iMercado, e os serviços do Hub Balcão que 

envolvem operações de títulos públicos federais realizadas fora do ambiente da 

B3, com posterior registro no Selic. 

Os novos serviços da B3 possuem contratação facultativa e têm por objetivo 

modernizar os processos de pós-negociação para ativos de renda fixa, reduzir 

intervenções manuais e padronizar as trocas de informações entre os 

participantes envolvidos no processo. 

O iMercado é uma rede de serviços que visa padronizar e automatizar as trocas 

de informações entre os participantes em processos relativos à pós-negociação 

nos mercados de renda variável, renda fixa pública e privada e derivativos, nos 

mercados do Listado e Balcão B3. Os participantes podem se integrar ao 

iMercado por meio de seus próprios sistemas, utilizando as interfaces disponíveis, 

ou por ferramentas como o Hub Balcão.  
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O Hub Balcão é uma solução de Middle e Back Office oferecida pela B3 destinada 

a corretoras, bancos, agentes de custódia, gestores e administradores de fundos 

para processos de boletagem, alocação, confirmação e intermediação de renda 

fixa, que engloba, neste lançamento, os fluxos do iMercado. 

Certificação 

Os ambientes de testes dos novos serviços, descritos nos Comunicados Externos 

listados a seguir, seguem abertos: 

• iMercado: CE 043/2021–VPC, de 03/08/2021; e 

• Hub Balcão: CE 007-2021-VTI, de 09/09/2021. 

Os roteiros contendo as instruções de execução, pré-requisitos, catálogo de 

mensagens, especificações técnicas e materiais de apoio, permanecem no portal 

de Clientes da B3, disponíveis em: 

• Fluxo III (Fluxo do iMercado para alocação de operações de renda fixa pública 

realizadas em balcão):  

http://clientes.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/sobre/solucao-de-pos-

negociacao-fluxo-iii-titulos-publicos.htm 

• Hub Balcão: 

http://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/middle-e-backoffice/hub-

balcao/sobre-o-hub-balcao/ 

  

http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/oficios-e-comunicados/oficios-e-comunicados/
http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/oficios-e-comunicados/oficios-e-comunicados/
http://clientes.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/sobre/solucao-de-pos-negociacao-fluxo-iii-titulos-publicos.htm
http://clientes.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/sobre/solucao-de-pos-negociacao-fluxo-iii-titulos-publicos.htm
http://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/middle-e-backoffice/hub-balcao/sobre-o-hub-balcao/
http://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/middle-e-backoffice/hub-balcao/sobre-o-hub-balcao/
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Contratação do Serviço e Controle de Acessos  

Os serviços de pós-negociação descritos nesse Ofício Circular serão 

disponibilizados via iMercado ou tela do Hub Balcão. Os procedimentos 

necessários para contratação dos serviços pelos participantes, estão descritos a 

seguir 

iMercado 

• O iMercado pode ser acessado via rede RCB ou internet (conexão via 

protocolo FIX ou via API Web). 

• Caso o participante opte pelo acesso via internet o serviço deve ser contratado 

pelo e-mail contratacao@b3.com.br; ou pelo Portal Atende B3 

(https://atendimento.b3.com.br/atendeb3), em Central Contratação de 

Serviços, Unidade: demais serviços. 

• Caso a instituição opte pelo acesso via extranet, o serviço deve ser contratado 

por meio do Portal de Serviços B3 em: http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-

e-servicos/solucoes-para-emissores/portal-de-servicos. (Produção – 

iMercado Mensageria Extranet – Alocação)  

Hub Balcão 

O Hub Balcão pode ser acessado via extranet ou internet a depender da escolha 

do participante. 

Os participantes que optarem por acesso via internet deverão solicitar o 

formulário para contratação do serviço e criação de usuário pelo e-mail 

mailto:contratacao@b3.com.br
https://atendimento.b3.com.br/atendeb3
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/portal-de-servicos
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/portal-de-servicos
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contratacao@b3.com.br ou pelo portal Atende B3 

(https://atendimento.b3.com.br/atendeb3), em Contratação de Serviços, 

Unidade: demais serviços, utilizando login e senha previamente cadastrados.  

Os participantes que optarem pelo acesso via extranet devem contratar o serviço 

pelo Portal de Serviços do CAU. 

Para o Hub Balcão, os perfis a serem liberados são: 

• BFI_PBAL-CONSULTA_BVMF, BFI_PBAL-ALOCACAO_BVMF, BFI_PBAL-

INTERMEDIACAO_BVMF: perfil para usuários de participante com acesso à 

alocação e intermediação; 

• BFI_GESTOR-CONSULTA_BVMF, BFI_GESTOR-ALOCACAO_BVMF: perfil para 

usuários de gestores de fundos com acesso à alocação e intermediação; 

• BFI_CUST-CONSULTA_BVMF: perfil para usuários de custodiante. 

O usuário privilegiado da instituição poderá liberar os perfis acima para os 

usuários comuns a partir de 27/09/2021.  

Caso a instituição já possua acesso aos serviços mencionados acima, o fluxo III de 

Soluções de Pós-Negociação de Renda Fixa, estará liberado automaticamente 

desde que a categoria ou perfil estejam cadastrados. Caso contrário, essa 

solicitação deve ser enviada para Contratação de Serviços 

(contratacao@b3.com.br).  

  

mailto:contratacao@b3.com.br
https://atendimento.b3.com.br/atendeb3
mailto:contratacao@b3.com.br
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Categorias  

• GEST – Gestor  

• PBAL – Participante de Alocação Balcão  

• CUSB – Custodiante Balcão  

• ADMI – Administrador de Fundos 

Em caso de dúvidas, os participantes poderão entrar em contato com a Central 

de Cadastro, pelo telefone (11) 2565-5070 ou pelo e-mail 

contratacao@b3.com.br. 

Política de tarifação 

O serviço de pós-negociação para títulos públicos negociados no ambiente de 

Balcão operacionalizado pelo iMercado e o acesso ao Hub Balcão possuem 

isenção de tarifas até 31/12/2022. A política de tarifação somente será atualizada 

e divulgada após avaliação conjunta com o mercado e com aviso prévio mínimo 

de um ano. 

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos por telefone ou e-mail com os 

contatos abaixo:  

iMercado: (11) 2565-5996 ou produtoiMercado@b3.com.br; Hub Balcão: (11) 

2565 – 5056 ou hubbalcao@b3.com.br. 

Gilson Finkelsztain  

Presidente  

 

      José Ribeiro de Andrade 

      Vice-Presidente de Produtos e Clientes  
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