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COMUNICADO EXTERNO
Participantes do Listado B3
Ref.:

Novo tratamento para negócios não alocados – Disponibilização do
sistema da Câmara B3 para teste em ambiente de certificação

A B3 informa que, a partir de 29/07/2022, inclusive, será disponibilizado para
testes, no ambiente de certificação da Câmara B3, novo processo para tratamento
de negócios não alocados no encerramento das grades de alocação.
Esse novo processo prevê o envio de negócios de derivativos fungíveis, que não
estiverem alocados no encerramento das grades de alocação, para contas de
titularidade do participante, em vez de serem direcionados para conta erro. Dessa
forma, compras serão enviadas para uma conta e vendas para outra, evitando
assim uma compensação indesejada de posições.
Essas contas funcionam como qualquer outra conta final, podendo ter
transferências e alocações. As transferências de posição com troca de titularidade,
com a finalidade de correção de erro operacional, continuarão a ser avaliadas
pela Câmara B3 como já ocorre atualmente.
Ressaltamos que essa funcionalidade é limitada a negócios de derivativos
fungíveis, ou seja, apenas futuros e opções.
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Os participantes que desejarem participar dos testes deverão solicitar, pelo e-mail
liquidacao.certifica@b3.com.br, o cadastramento das contas específicas para
utilização no teste. Conta 9999900 – Compra. Conta 9999901 – Venda.
Na página do projeto no site de clientes da B3 (www.b3.com.br/clientes) estão
disponíveis os detalhes funcionais e técnicos desse novo processo, assim como o
roteiro básico de testes para execução pelos participantes.
A entrada em produção do novo tratamento para negócios não alocados está
prevista para agosto de 2022, em data a ser oportunamente divulgada,
juntamente com as alterações no Manual de Procedimentos Operacionais da
Câmara B3.
Esclarecimentos adicionais sobre a execução do roteiro de testes poderão ser
obtidos com a Superintendência de Suporte aos Processos e Serviços de
Liquidação,

pelo

telefone

(11)

2565-5017

ou

pelo

e-mail

liquidacao.certifica@b3.com.br.

Viviane El Banate Basso
Vice-Presidente de Operações – Emissores, Depositária e Balcão
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