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18 de abril de 2019 

004/2019-VPC 

O F Í C I O  C I R C U L A R  

Participantes dos Mercados da B3 – Segmentos BM&FBOVESPA, Cetip UTVM 

e Cetip UFIN – Vendors, Provedores de DMA e Provedores Independentes de 

Software (ISV) 

Ref.: Market Data B3 – Nova Política Comercial de Distribuição de Dados 

de Fim de Dia e Nova Versão da Política Comercial de Market Data. 

Informamos o lançamento da Política Comercial de Distribuição de Dados de Fim 

de Dia, que compreende princípios e regras operacionais e comerciais de 

utilização dos dados de fim de dia, séries históricas e dados derivados, a vigorar 

a partir da publicação deste Ofício Circular. 

Nesse sentido, e para manter a padronização entre as suas políticas comerciais 

de dados, a B3 também anuncia o lançamento da nova versão da Política 

Comercial de Market Data e do Contrato de Distribuição de Market Data, que 

estão disponíveis em www.b3.com.br, Market data e Índices, Market Data, 

Distribuidores, Política Comercial e contratos. 

É importante destacar que os atuais Distribuidores de Market Data 

(Distribuidores) deverão assinar o Termo Aditivo ao contrato atual de Market 

Data até o dia 31/10/2019 para adequar seus Contratos à nova Política.  

Contudo, para que possam adequar sua estrutura à nova política, os atuais 

Distribuidores de Market poderão distribuir os novos produtos, sem custo, até 

01/01/2020. Após tal data, os Distribuidores que não se adequarem ao contrato 

ajustado terão suas autorizações de distribuição de dados de fim de dia, séries 

históricas e/ou dados derivados revogadas, nos termos de seus respectivos 

contratos.  

http://www.b3.com.br/
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Novos clientes ou assinantes do serviço UP2DATA que pretendam distribuir os 

dados de fim de dia da B3 deverão assinar o novo Contrato de Distribuição de 

Dados de Fim de Dia, o qual está disponível em  conjunto com a Política 

Comercial de Distribuição de Dados de Fim de Dia em www.b3.com.br/up2data, 

Arquivos para download, Política Comercial de Distribuição de Dados de Fim de 

Dia .  

O presente Ofício Circular revoga os seguintes Ofícios Circulares 026/2015-DP, 

de 11/03/2015, 053/2014-DP, de 12/09/2014, 023/2015-DP, de 05/03/2015, 

054/2015-DP, de 17/06/2015, 035/2016-DP, 14/04/2016, 054/2017-DP, de 

31/08/2017 e 009/2018-VPC, de 20/06/2018.Esclarecimentos adicionais 

poderão ser obtidos com a Superintendência de Produtos e Serviços de 

Tecnologia e Market Data, pelo telefone (11) 2565-7908 ou pelo e-mail 

produtosdedados@b3.com.br. 

José Ribeiro de Andrade  

Vice-Presidente de Produtos  

e Clientes 

Rodrigo Nardoni  

Vice-Presidente de Tecnologia e 

Segurança da Informção 
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