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INTRODUÇÃO
Os Risk Services são coleções de serviços online de administração de risco,
lançados pela B3, a fim de oferecer aos clientes formas rápidas, seguras e de
fácil manutenção para simular chamadas de margens, criar diferentes cenários
para cálculo de margem requeridas, auxiliar na administração de colaterais, entre
outros.
MARGIN SIMULATOR
O primeiro serviço oferecido pela B3 é o Margin Simulator, ferramenta de
simulação de cálculo de margem requerida. Os cálculos efetuados pelo Margin
Simulator são gerados pelo CORE (Close-Out Risk Evaluation), a mesma
plataforma que faz o processamento administrativo de risco da Clearing da B3.
O sistema possui uma metodologia de cálculo extremamente complexa, com
mais de 10 mil cenários de risco avaliados, que permitem uma geração das
chamadas de garantias de maneira eficiente.
Disponibilizado como uma Application Programming Interface (API) e também
através de um add-in na aplicação MS Excel, o simulador permite ao usuário,
incluir ativos financeiros e valores mobiliários transacionados nos mercados
administrados pela B3, criando um portfólio hipotético para envio dos dados para
cálculo de margem requerida. O usuário deve selecionar o tipo de ativo que
deseja incluir na carteira e inserir seus respectivos valores nos campos
indicados. Visando facilitar esse processo, também existe a possibilidade de
utilização do módulo de conciliação do sistema iMercado (arquivo IMBARQ001)
que oferece aos clientes as informações de posições de fechamento do dia
anterior. Através dos arquivos do iMercado é possível que o cliente importe seu
portfólio e realize simulações.
Após a criação da carteira que se deseja simular, o sistema envia as informações
ao sistema de risco da B3 (CORE), que por sua vez retorna o risco das posições,
valor das garantias depositadas, recurso de liquidez utilizado e o saldo de
garantias (chamada de margem).
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TIPOS DE USUÁRIO E PERFIS DE ACESSO

1.1 Tipos de usuário
Os Risk Services poderão ser contratado por diferentes tipos de usuários, dentre
eles os participantes dos mercados administrados pela B3 e vendors que
desejam integra-los aos seus sistemas. Haverá dois tipos de utilização da
ferramenta: uso profissional e não profissional, sendo:

1.1.1 Uso Profissional
Para utilização interna do contratante, ou seja, para realização de simulações de
portfólios hipotéticos com posições próprias ou de clientes (pessoas jurídicas) da
instituição. Não permite a distribuição externa do serviço.

1.1.2 Uso Não profissional
Para utilização externa. Permite que sejam criadas integrações dos serviços
disponibilizados com sites, aplicativos ou home brokers do contratante. Esse tipo
de utilização é voltado para pessoas físicas.
É responsabilidade do contratante a correta distribuição para usuários
profissionais e não profissionais.

1.2 Acesso ao sistema
Para obter acesso aos Risk Services, o usuário necessita solicitar a geração de
certificado digital, que permitirá o estabelecimento de uma conexão segura entre
a B3 e o usuário. Serão gerados certificados segregados para utilização
profissional e não profissional.
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COMO CONTRATAR

Para contratar os Risk Services, as seguintes condições devem ser cumpridas
pela instituição:
O usuário contratante deve assinar o Contrato Único de Acesso à Infraestrutura
Tecnológica e aos Sistemas e Serviços de Tecnologia da B3, documento que
rege os direitos e deveres referentes à contratação dos Risk Services,
disponível em www.bvmfnet.com.br, Serviços, Contrato Único, Minuta Contrato
Único. Caso o usuário não tenha acesso à extranet, deve entrar em contato com
a

Superintendência

de

Produtos

de

Front

e

Middle

pelo

e-mail

riskservices@b3.com.br ou pelo telefone (55 11) 2565-5996.
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Tabela de preços e Faturamento

3.1 Tabela de preços
A tabela de preços a seguir passará a ser válida a partir de 18/062019. Os
valores para os serviços listados nesse documento também podem ser
encontrados na página do produto www.b3.com.br/riskservices.
Para uso profissional, o valor da simulação é definido considerando a quantidade
de posições inseridas no portfólio a ser simulado e se existem posições de OTC.
Nas simulações para não profissionais são considerados apenas a quantidade
de posições inseridas no portfólio.
3.2 Simulações de portfólios com OTC
i. Até 20 posições – R$ 15/simulação;
ii. De 21 até 200 – R$ 20/simulação;
iii. De 201 a 1.000 – R$ 25/simulação;
iv. Maior de 1.000 posições – R$ 35/simulação.
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3.3

Simulações de portfólios sem OTC (apenas listados)

i. Até 20 posições – R$ 10/simulação;
ii. De 21 até 200 – R$ 15/simulação;
iii. De 201 a 1.000 – R$ 20/simulação;
iv. Maior de 1.000 posições – R$ 30/simulação.

3.4 Simulações para não profissionais
i. Até 50 posições – R$ 2,00/simulação;
ii. Maior que 50 – R$ 35,00/simulação;

O número de chamada de cálculo efetivado mensalmente, refere-se ao
somatório das chamadas dos usuários, proveniente das chamadas de cálculo
via aplicação MS Excel e através de chamadas à API. Simulações com erro, não
serão contabilizadas para tarifação.

3.5 Valor mínimo (Floor) e máximo (Cap) de tarifação
Caso a instituição contrate o serviço de simulação profissional e não profissional,
as tarifas não serão segregadas, ou seja, a soma das tarifas será contabilizada
para a cobrança de valores máximos e mínimos.
3.5.1 Cap
O valor máximo a ser cobrado para uma determinada instituição é de R$
30.000,00, independente da quantidade de simulações efetivadas.
3.5.2 Floor
O valor mínimo a ser cobrado para uma determinada instituição é de R$
1.000,00, portanto caso a soma dos valores de todas as chamadas
efetivadas dentro do período seja inferior a esse valor, será cobrado o
valor mínimo.
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3.6 Reajuste anual
Os valores em reais contidos nesta Política Comercial serão reajustados
anualmente, nos meses de janeiro, pela inflação medida pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) do ano anterior.

3.7 Faturamento
O faturamento do produto poderá ser realizado através do modelo já existente
para o segmento de Renda Fixa (antiga Cetip) ou através de emissão de boleto
bancário.
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Dúvidas gerais
Sobre a contratação do produto devem ser direcionadas para a
Superintendência de Produtos de Sistemas de Front, Middle e Balcão da B3
pelo e-mail riskservices@b3.com.br ou pelo telefone (55 11) 2565-5996.



Sobre funcionalidades do produto ou conexão devem ser direcionadas para
a equipe de Suporte à Negociação através do e-mail risco@b3.com.br ou
pelo telefone (55 11) 2565-5031, opção URA 3-1.
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