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INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION 

11 de agosto de 2022 

072/2022-VPC 

COMUNICADO EXTERNO 

Participantes do Listado e Balcão B3  

Ref.: Descontinuidade do Canal Eletrônico do Investidor – CEI App/Extranet 

Em continuidade ao divulgado no Comunicado Externo 032/2022-VPC de 

01/04/2022, que trata do lançamento das APIs de consulta às posições e 

informações dos investidores por meio da nova área logada B3, informamos que 

o Canal Eletrônico do Investidor – CEI App/Extranet será descontinuado, em 

definitivo, a partir de 31/10/2022. 

Ao longo dos últimos meses, a B3 tem realizado intenso trabalho de apoio às 

instituições financeiras e fintechs para migração de suas conectividades do CEI 

para as APIs da área logada do investidor, com acesso padronizado e mais seguro 

tanto para as instituições financeiras e fintechs quanto para os investidores finais.   

Ressaltamos que as informações necessárias para contratação das APIs 

encontram-se disponíveis no site da B3 em www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-

servicos/central-depositaria/canal-com-investidores/integracoes-da-area-

logada-apis.  

A documentação técnica das referidas APIs encontra-se disponível no site B3 for 

Developers (https://developers.b3.com.br), na seção APIs, Nova Área Logada.  

http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/central-depositaria/canal-com-investidores/integracoes-da-area-logada-apis
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/central-depositaria/canal-com-investidores/integracoes-da-area-logada-apis
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/central-depositaria/canal-com-investidores/integracoes-da-area-logada-apis
https://developers.b3.com.br/
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Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com o RM ou pelo e-mail 

contratacao@b3.com.br ou pelo telefone (11) 2565-5080. 

 

José Ribeiro de Andrade 

Vice-Presidente de Produtos e Clientes  
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