
 

 

 

 

Este documento produz efeitos a partir da data de sua publicação, respeitados os prazos específicos de vigência, se houver. 

O teor deste documento confere com o original assinado, disponível na B3. 

Praça Antonio Prado, 48 – 01010-901 – São Paulo, SP | Tel.: (11) 2565-4000 – Fax: (11) 2565-7737 

1 

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION 

9 de agosto de 2022 

123/2022-VNC 

COMUNICADO EXTERNO 

Participantes do Listado B3  

Ref.: Market Data B3 – Disponibilização dos Dados de Conectividade do 

Market Data Binário 

Visando auxiliar os participantes, vendors e comitentes na liberação de regras no 

firewall para o lançamento do projeto Market Data Binário, informamos os novos 

IPs e portas de conexão nos ambientes de certificação e produção que atenderão 

a esse novo feed na rede RCB. 

O Market Data Binário será desenvolvido no protocolo UMDF, encoder binário 

(SBE) e contemplará exclusivamente o tipo de profundidade Mercado por Oferta 

(MBO) para os mercados de ações e de derivativos.  

Ressaltamos que não estarão disponíveis os seguintes serviços: 

• Replayer e Historical Replayer; 

• UMDFTCP Conflated; 

• UMDF nos tipos de profundidade Mercado por Preço (MBP) e Topo do 

Book (TOB).  
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Os dados de conectividade, assim como as especificações técnicas do Market 

Data Binário, podem ser consultados em https://clientes.b3.com.br, Roadmap, 

Market Data Binário, Detalhes Técnicos. 

Destacamos, por fim, que a data de lançamento do Market Data Binário em 

certificação e produção será divulgada oportunamente, até o final do terceiro 

trimestre de 2022. 

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Superintendência de 

Suporte à Negociação, pelo telefone (11) 2565-5021 ou pelo e-mail 

suporteanegociacao@b3.com.br. 

 

Mario Palhares 

Vice-Presidente de Operações – Negociação Eletrônica e CCP 
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