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INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION 

23 de junho de 2022 

105/2022-VNC 

COMUNICADO EXTERNO 

Participantes do Listado B3  

Ref.: Market Data B3 – Alteração dos Dados de Conectividade dos Gateways 

das Sessões FIX de Market Data Replayer nas Profundidades MBP e 

TOB 

Informamos que a alteração dos IPs e das portas de conexão aos gateways das 

Sessões FIX de Market Data Replayer, exclusivamente, nas profundidades 

mercado por preço (MBP) e topo do book (TOB) para os mercados de ações e de 

derivativos, divulgada no Comunicado Externo 146/2021-VNC, de 21/12/2021, foi 

postergada para 01/08/2022. 

Para a profundidade mercado por oferta (MBO), os endereços IP e as portas dos 

gateways das Sessões FIX de Market Data Replayer permanecerão inalterados. 

Destacamos que essa mudança será efetuada em ondas de migração em datas a 

serem informadas previamente pela Superintendência de Suporte à Negociação. 

Os novos dados de conectividade dos gateways das Sessões FIX de Market Data 

Replayer já podem ser acessados em www.b3.com.br, Soluções, Plataformas, 

Puma Trading System, Desenvolvedores e vendors, EntryPoint – Entrada de 

ofertas, Lista de IPs.  

http://www.b3.com.br/
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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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