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A B3, através da câmara, 
dá a segurança para a 
entrega e pagamento 
das negociações 
(operações contratadas 
pelos participantes 
compradores e 
vendedores), através de 
sua Estrutura de 
Salvaguardas.

A câmara realiza o 
registro, a 
compensação, a 
liquidação e o 
gerenciamento de risco 
de operações com: 
derivativos financeiro e 
de commodities, 
mercado de balcão 
(swaps, termo de 
moeda e opções 
flexíveis) e mercado à 
vista (ações e de ouro).



É uma estrutura 
composta por 
mecanismos capazes 
de atender uma 
possível necessidade 
de falha na cadeia de 
liquidação de um ou 
mais participantes, 
garantindo que a parte 
que está honrando seu 
compromisso não seja 
prejudicado. 

▪ B3;

▪ Membro de 
Compensação;

▪ Participantes de 
Negociação Pleno;

▪ Participante de 
Liquidação; e

▪ Comitente. 

▪ Linhas de assistência à 
liquidez 
colateralizadas e não 
colateralizadas, 
contratadas pela 
câmara junto aos 
bancos;

▪ Parcela do capital 
próprio da B3.



PNP –Participante de Negociação Pleno PL – Participante de Liquidação
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Garantias do comitente 
inadimplente sob o 
PNP/PL e MC 
inadimplentes

Garantias excedentes do 
comitente inadimplente 
sob outros PNPs/PLs e 
MCs

Garantias do PNP/PL 
inadimplente

Contribuição da B3 para 
o fundo de liquidação

Contribuição do MC 
inadimplente para o 
fundo de liquidação

Garantias do MC 
inadimplente

Contribuição dos MCs 
adimplentes para o 
fundo de liquidação

Caixa da B3 dedicado a 
câmara

Outros ativos da B3



ADMINISTRAÇÃO

▪ Margens requeridas (chamadas de margem);

▪ Movimentação dos ativos
– Depósitos
– Retiradas
– Distribuição entre contas de um mesmo comitente em 

diferentes corretoras
– Transferências entre corretoras
– Cobertura e descobertura de posições (opções, BTB e Termo)
– Atendimento da janela de liquidação

▪ Ativos aportados como garantia

CONTROLES

▪ Riscos dos ativos aportados (analises ex-post)

▪ Elegibilidade

▪ Concentração de ativos ilíquidos

▪ Controle de limites, etc.

CONCILIAÇÃO
▪ Paridade dos ativos entre as centrais depositárias e NGA



As chamadas de margem ocorrem 
sempre em D+1, podendo a Câmara 
solicitar a cobertura em D0 (risco 
intradiário), caso seja necessário. 





Limites 
referentes a 
carta de fiança 
bancária, CDB, 
LCI e LCA;

Limite para 
depósito de 
CDB, LCI e LCA 
sem cláusula 
de resgate 
antecipado

Limites para 
depósito de 
títulos 
públicos 
federais como 
garantia para 
terceiros

Limites de 
aceitação de 
ações, ADRs, 
cotas de ETF e 
units

Limites para 
utilização de 
garantias 
ilíquidas

Limites para 
utilização de 
ativos 
depositados 
no exterior

Limites de 
aceitação de 
outros ativos



A valorização das garantias 
dos investidores é feita 
pela metodologia CORE

▪ São valorizadas conforme 
cenários de estresse definidos 
pelo comitê de risco da B3 para 
os fatores primitivos de risco;

▪ Ocorre no processo de apuração 
de risco, e depende da 
composição da carteira de 
posições e de garantias do 
participante. 

As garantias constituídas 
por: moeda local (reais), 
carta de fiança bancária, 
CDB, LCA e LCI não são 
valorizadas com base em 
cenário de estresse e sim 
pelo respectivo valor 
integral depositado (valor 
de emissão).

No caso do SO a 
valorização é feita pelo 
NGA com base nos preços 
da MTM (valor mínimo da 
garantia).





Os créditos e débitos referente a eventos de ativos em garantias, são 
efetuados no netting da janela multilateral.
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Horário limite para cobertura da chamada de margem – 13h30







CLEARING B3



CLEARING B3





Horário Evento

6h30 Início do período para movimentação de garantias

13h30
Término do período de depósito de garantias para atendimento das chamadas de 
margem do dia e término do período para retirada, via janela de liquidação, de 
garantias constituídas por cotas de FIC 

16h
Término do período para movimentação de garantias em cotas de FIC e FILCB 
(via Banco B3).

17h
Término do período para movimentação de garantias em moeda nacional via conta 
Reservas Bancárias ou conta de Liquidação (mensagem SBP LDL00015)

20h15 Término das movimentações de ações depositadas como garantia.



O GG3 é um sistema modular e flexível de 
qestão de qarantias fora da CCP, que atende 
diferentes perfis de negócios e de clientes 
(terceiros); 

Para cada tipo de serviço, há um módulo 
específico para atender a uma diversidade 
de produtos. 

1. Ofertas Públicas; 

2. Leilões; 

3. PIX; e 

4. Novos serviços.

Todos os participantes da B3 podem ter 
acesso ao sistema para realizar os aportes de 
garantias. 

O sistema diariamente: 

1. realiza a valorização das garantias e 
verifica se as exigências (exposição de 
risco) estão atendidas; 

2. verifica diariamente vencimento e 
vigência das garantias; e 

3. verifica diariamente a existência de 
vencimento e pagamento de cupom de 
IRES





Horário limite para cobertura da chamada de margem – 13h







Gerência de Monitoramento de Garantias

55 11 2565-5032
Garantias@b3.com.br

mailto:Garantias@b3.com.br

