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INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION 

4 de agosto de 2022 

122/2022-VNC 

COMUNICADO EXTERNO 

Participantes do Listado B3  

Ref.: Negociação de Grandes Lotes – Início do Período de Certificação de 

Block Book Trade 

A B3 informa que, a partir do dia 08/08/2022, inclusive, será disponibilizado para 

testes no ambiente de certificação o Block Book Trade (BBT), novo tipo de 

negociação de grandes lotes. Essa ação visa a antecipar o planejamento dos 

participantes de mercado para o lançamento de novos produtos e 

funcionalidades para negociação de grandes lotes, conforme workshop técnico 

transmitido pela TV B3 (www.tvb3.com.br) no dia 26/07/2022 em língua 

portuguesa e no dia 27/07/2022 em língua inglesa.   

O BBT é um dos três modelos de negociação de grandes lotes apresentados pela 

B3 em resposta à Instrução CVM 135. Além do BBT, a B3 propôs o Request For 

Quote e o Midpoint. 

Ativos e derivativos autorizados para negociação na funcionalidade BBT serão 

caracterizados pela letra Q ao final do código de negociação. 

Para utilização do BBT, não será necessário certificar novamente as soluções de 

negociação já existentes. As regras, bem como o modelo detalhado, estarão 

disponíveis na próxima versão do Manual de Procedimentos de Operacionais  

da B3. 

http://www.tvb3.com.br/
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A implementação do BBT em ambiente de produção será divulgada 

oportunamente após as devidas autorizações regulatórias.  

Informações e características técnicas do projeto de grandes lotes podem ser 

consultadas em https://clientes.b3.com.br/, Roadmap, Soluções de Blocos B3. 

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Superintendência de 

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

suporteanegociacao@b3.com.br. 

 

Mario Palhares 

Vice-Presidente de Operações – Negociação Eletrônica e CCP 
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