
B3     GUIA DA MARCA B3 PARA PARCEIROS

1

GUIA DA MARCA B3 
PARA PARCEIROS 



B3     GUIA DA MARCA B3 PARA PARCEIROS

2

Este guia foi criado para orientar parceiros na aplicação 

dos elementos da marca B3. Sua abrangência vai 

além dos elementos visuais da marca, com pontos 

também sobre escrita, referências e menções.

O objetivo é apresentar, de forma clara e didática,

o uso correto dos nomes, selos, índices e logos da B3. 

Isso é importante não apenas para construir um mercado 

cada vez mais sólido e perene, mas também para reforçar 

o compromisso com informações corretas, mostrando 

sempre a credibilidade do mercado em que atuamos.

Aqui você encontra orientações 
sobre o uso da marca B3.

PARA QUE SERVE ESTE GUIA?
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Nós nos sentimos orgulhosos e honrados de ser um parceiro 

imparcial e confiável. Buscamos incansavelmente  

a eficiência e a segurança de cada uma das 

nossas operações. É assim que colocamos em 

prática a nossa causa, todos os dias. 

 

Trabalhamos para viabilizar, conectar e 
desenvolver os mercados financeiros e de capitais. 
Juntos, com nossos clientes e a sociedade, 
potencializamos o crescimento do Brasil. 

Somos a B3, a bolsa do Brasil. 

A empresa que conecta e desenvolve os 
mercados financeiro e de capitais do país.

SOBRE A B3



4

B3     GUIA DA MARCA B3 PARA PARCEIROS

Sumário

Este guia é interativo.

Você pode clicar nos tópicos deste sumário para ir direto 
à página desejada. Ao longo deste guia, você encontrará 
mais links clicáveis, indicados em bold sublinhado.

23

34

56

O nome B3

O logo B3

Em textos

6

11

17

Ibovespa B3 e outros índices

Selos

Educação

62

65

67

BSM

Banco B3

BLK



5

B3     GUIA DA MARCA B3 PARA PARCEIROS

I. A MARCA B3



B3     GUIA DA MARCA B3 PARA PARCEIROS

6

O nome B3
Sempre que usar o nome B3 em textos,
siga estas orientações:

     A MARCA B3

Conheça a  B3  , 
a bolsa de valores 
do Brasil.

USO EM TEXTOS:

1

Sempre escreva B3 
 em letras maiúsculas.

3

Não use colchetes
ou tente simular
o logo no texto.

2

Não use espaços 
 entre o B e o 3.

4

Use sempre o nome 
B3 quando estiver

se referindo à bolsa 
de valores brasileira.
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     A MARCA B3

EM VEZ DE... ...USE SEMPRE

1

Sempre escreva B3 
 em letras maiúsculas.

3

Não use colchetes
ou tente simular
o logo no texto.

2

Não use espaços 
 entre o B e o 3.

4

Use sempre o nome 
B3 quando estiver

se referindo à bolsa 
de valores brasileira.

O nome B3
Sempre que usar o nome B3 em textos,
siga estas orientações:

A bolsa brasileira B3
recebeu novos investidores.

14/02/2020 05h01  Atualizado há 5 dias

A bolsa brasileira b3 
recebeu novos investidores.

14/02/2020 05h01  Atualizado há 5 dias

EXEMPLOS MERAMENTE ILUSTRATIVOS
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     A MARCA B3

1

Sempre escreva B3 
 em letras maiúsculas.

3

Não use colchetes
ou tente simular
o logo no texto.

2

Não use espaços 
 entre o B e o 3.

4

Use sempre o nome 
B3 quando estiver

se referindo à bolsa 
de valores brasileira.

O nome B3
Sempre que usar o nome B3 em textos,
siga estas orientações:

Conheça algumas 
das cotações 
históricas da 
B3, a bolsa de 
valores do Brasil.

instaexemplo

Conheça algumas 
das cotações 
históricas da 
B      3, a bolsa de 
valores do Brasil.

instaexemplo

EM VEZ DE... ...USE SEMPRE

EXEMPLOS MERAMENTE ILUSTRATIVOS
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     A MARCA B3

1

Sempre escreva B3 
 em letras maiúsculas.

3

Não use colchetes
ou tente simular
o logo no texto.

2

Não use espaços 
 entre o B e o 3.

4

Use sempre o nome 
B3 quando estiver

se referindo à bolsa 
de valores brasileira.

O nome B3
Sempre que usar o nome B3 em textos,
siga estas orientações:

Neste artigo você irá 
entender como funcionam 
as operações na B3.

14/02/2020 05h01  Atualizado há 5 dias

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nam nec scelerisque ipsum. Morbi 
at aliquam purus. Phasellus sit amet neque vitae 
velit tempor semper ut id magna. Donec 
elementum eget velit ornare convallis. Fusce id 
erat nisl. In auctor purus lacus, sed tincidunt leo 
commodo ac.

Neste artigo você irá 
entender como funcionam 
as operações na [B]3.

14/02/2020 05h01  Atualizado há 5 dias

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nam nec scelerisque ipsum. Morbi 
at aliquam purus. Phasellus sit amet neque vitae 
velit tempor semper ut id magna. Donec 
elementum eget velit ornare convallis. Fusce id 
erat nisl. In auctor purus lacus, sed tincidunt leo 
commodo ac. 

EM VEZ DE... ...USE SEMPRE

EXEMPLOS MERAMENTE ILUSTRATIVOS
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     A MARCA B3

1

Sempre escreva B3 
 em letras maiúsculas.

3

Não use colchetes
ou tente simular
o logo no texto.

2

Não use espaços 
 entre o B e o 3.

4

Use sempre o nome 
B3 quando estiver

se referindo à bolsa 
de valores brasileira.

O nome B3
Sempre que usar o nome B3 em textos,
siga estas orientações:

Conheça as empresas 
que compõem o
principal índice da B3. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Nam nec 
scelerisque ipsum. Morbi at 
aliquam purus. Phasellus sit amet 
neque vitae velit tempor semper ut 
id magna. Donec elementum eget 
velit ornare convallis.

Fonte: B3

Conheça as empresas 
que compõem o 
principal índice da 
BMF&Bovespa. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Nam nec 
scelerisque ipsum. Morbi at 
aliquam purus. Phasellus sit amet 
neque vitae velit tempor semper ut 
id magna. Donec elementum eget 
velit ornare convallis.

Fonte: BMF&Bovespa

EM VEZ DE... ...USE SEMPRE

EXEMPLOS MERAMENTE ILUSTRATIVOS
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O logo B3
Sempre que usar o logo da B3, 
siga estas orientações:

1

Use sempre os 
logos disponíveis 

para download no 
no site da B3.

3

Garanta que o “B”
e o “3” estejam com
tamanho suficiente

para serem lidos.

5

Não use outros logos para fazer   
referência à bolsa de valores do Brasil.

2

Garanta que o  logo 
apareça sobre a 

cor do fundo.

4

Dê sempre um  
espaço  entre o logo  

e os outros  elementos.

     A MARCA B3

VERSÃO PREFERENCIAL:

VERSÃO DE USO RESTRITO:

Acesse a central da marca para download do guia rápido e do logo da B3.

http://www.b3.com.br/pt_br/b3/imprensa/central-da-marca/
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O logo B3
Sempre que usar o logo da B3, 
siga estas orientações:

3

Garanta que o “B”
e o “3” estejam com
tamanho suficiente

para serem lidos.

5

Não use outros logos para fazer   
referência à bolsa de valores do Brasil.

2

Garanta que o  logo 
apareça sobre a 

cor do fundo.

4

Dê sempre um  
espaço  entre o logo  

e os outros  elementos.

     A MARCA B3

[B]3

EM VEZ DE... ...USE SEMPRE

1

Use sempre os 
logos disponíveis 

para download no 
no site da B3.

Acesse a central da marca para download do guia rápido e do logo da B3.

http://www.b3.com.br/pt_br/b3/imprensa/central-da-marca/
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O logo B3
Sempre que usar o logo da B3, 
siga estas orientações:

3

Garanta que o “B”
e o “3” estejam com
tamanho suficiente

para serem lidos.

5

Não use outros logos para fazer   
referência à bolsa de valores do Brasil.

4

Dê sempre um  
espaço  entre o logo  

e os outros  elementos.

     A MARCA B3

EM VEZ DE... ...USE SEMPRE

1

Use sempre os 
logos disponíveis 

para download no 
no site da B3.

2

Garanta que o  logo 
apareça sobre a 

cor do fundo.

Acesse a central da marca para download do guia rápido e do logo da B3.

http://www.b3.com.br/pt_br/b3/imprensa/central-da-marca/
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O logo B3
Sempre que usar o logo da B3, 
siga estas orientações:

3

Garanta que o “B”
e o “3” estejam com
tamanho suficiente

para serem lidos.

5

Não use outros logos para fazer   
referência à bolsa de valores do Brasil.

4

Dê sempre um  
espaço  entre o logo  

e os outros  elementos.

     A MARCA B3

EM VEZ DE... ...USE SEMPRE

1

Use sempre os 
logos disponíveis 

para download no 
no site da B3.

2

Garanta que o  logo 
apareça sobre a 

cor do fundo.

Acesse a central da marca para download do guia rápido e do logo da B3.

http://www.b3.com.br/pt_br/b3/imprensa/central-da-marca/
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O logo B3
Sempre que usar o logo da B3, 
siga estas orientações:

3

Garanta que o “B”
e o “3” estejam com
tamanho suficiente

para serem lidos.

5

Não use outros logos para fazer   
referência à bolsa de valores do Brasil.

4

Dê sempre um  
espaço  entre o logo  

e os outros  elementos.

     A MARCA B3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris cursus neque a aliquam 
consectetur. Donec sit amet posuere mi. Donec quis interdum dolor. Aliquam sollicitudin 
lectus nec nisi lacinia malesuada. Mauris dictum sagittis rhoncus. Ut tincidunt imperdiet 
nulla, in convallis lorem dictum nec. Nullam purus eros, auctor sit amet egestas vel, viverra 
eget nisi. Quisque ornare dolor eget tristique pulvinar. Mauris vulputate massa suscipit dui 
volutpat, non placerat nibh tristique. Nulla ipsum dui, egestas vel nibh sed, condimentum 

19:33Company

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris cursus neque a aliquam 
consectetur. Donec sit amet posuere mi. Donec quis interdum dolor. Aliquam sollicitudin 
lectus nec nisi lacinia malesuada. Mauris dictum sagittis rhoncus. Ut tincidunt imperdiet 
nulla, in convallis lorem dictum nec. Nullam purus eros, auctor sit amet egestas vel, viverra 
eget nisi. Quisque ornare dolor eget tristique pulvinar. Mauris vulputate massa suscipit dui 
volutpat, non placerat nibh tristique. Nulla ipsum dui, egestas vel nibh sed, condimentum 

19:33Company

EM VEZ DE... ...USE SEMPRE

1

Use sempre os 
logos disponíveis 

para download no 
no site da B3.

2

Garanta que o  logo 
apareça sobre a 

cor do fundo.

Acesse a central da marca para download do guia rápido e do logo da B3.

EXEMPLOS MERAMENTE ILUSTRATIVOS

http://www.b3.com.br/pt_br/b3/imprensa/central-da-marca/
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O logo B3
Sempre que usar o logo da B3, 
siga estas orientações:

3

Garanta que o “B”
e o “3” estejam com
tamanho suficiente

para serem lidos.

5

Não use outros logos para fazer   
referência à bolsa de valores do Brasil.

4

Dê sempre um  
espaço  entre o logo  

e os outros  elementos.

     A MARCA B3

EM VEZ DE... ...USE SEMPRE

instaexemplo
B3

Exterior favorável com
menor tensão comercial

puxa alta do mercado.

instaexemplo
Bovespa

Exterior favorável com
menor tensão comercial

puxa alta do mercado.

1

Use sempre os 
logos disponíveis 

para download no 
no site da B3.

2

Garanta que o  logo 
apareça sobre a 

cor do fundo.

Acesse a central da marca para download do guia rápido e do logo da B3.

EXEMPLOS MERAMENTE ILUSTRATIVOS

http://www.b3.com.br/pt_br/b3/imprensa/central-da-marca/
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Em textos
Sempre que fizer menção à B3 em 
textos, siga estas orientações:

     A MARCA B3

A  bolsa de valores  
do Brasil

A bolsa do Brasil

USO PREFERENCIAL

USO CASO HAJA LIMITE DE CARACTERES

Outra variação: “do Brasil” pode ser substituído por “brasileira”.

3 4

2

É permitido o uso 
de “brasileira” em 
vez de “do Brasil”, 
caso necessário.

O uso do descritivo 
“Brasil, Bolsa, Balcão”,  

é recomendado 
somente em produtos 

licenciados.

Caso haja limite  
de caracteres, use
“a bolsa do Brasil”.

1

Faça menção 
à abrangência 

nacional da B3.

Lembre-se de que “bolsa de valores” 
não é um nome próprio, portanto deve 
ser escrito em letras minúsculas.

http://www.b3.com.br/pt_br/b3/imprensa/central-da-marca/
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     A MARCA B3

EM VEZ DE... ...USE SEMPRE

superbrand Celebramos hoje nosso IPO,

A B3, a bolsa de valores do Brasil, 
completa 129 anos de fundação. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Nam 
nec scelerisque ipsum. Morbi at 
aliquam purus. Phasellus sit amet 
neque vitae velit tempor semper ut 
id magna. Donec elementum eget 
velit ornare convallis. Fusce id erat 
nisl. In auctor purus lacus, sed 
tincidunt leo commodo ac. 
Pellentesque tempor tincidunt 

O cenário brasileiro

superbrand Celebramos hoje nosso IPO,

A B3, a bolsa de valores de São Paulo, 
completa 129 anos de fundação.

O cenário brasileiro

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Nam nec 
scelerisque ipsum. Morbi at 
aliquam purus. Phasellus sit amet 
neque vitae velit tempor semper ut 
id magna. Donec elementum eget 
velit ornare convallis. Fusce id erat. 
nisl. In auctor purus lacus, sed 

Em textos
Sempre que fizer menção à B3 em 
textos, siga estas orientações:

1

Faça menção 
à abrangência 

nacional da B3.

3

É permitido o uso 
de “brasileira” em 
vez de “do Brasil”, 
caso necessário.

4

O uso do descritivo 
“Brasil, Bolsa, Balcão”,  

é recomendado 
somente em produtos 

licenciados.

2

Caso haja limite  
de caracteres, use
“a bolsa do Brasil”.

EXEMPLOS MERAMENTE ILUSTRATIVOS
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     A MARCA B3

EM VEZ DE... ...USE SEMPRE

Carlos Invest
@carlosinvest

Diferente de outros países, na bolsa do Brasil,
as operações têm diversos limites que controlam 
seus impactos nos preços das ações, evitando 
manipulação e abusos.

Carlos Invest
@carlosinvest

Diferente de outros países, na bolsa 
de valores do Estado de São Paulo, as operações 
têm diversos limites que controlam seus 
impactos nos preços das ações, evitando
manipulação e abusos.

Em textos
Sempre que fizer menção à B3 em 
textos, siga estas orientações:

1

Faça menção 
à abrangência 

nacional da B3.

3

É permitido o uso 
de “brasileira” em 
vez de “do Brasil”, 
caso necessário.

4

O uso do descritivo 
“Brasil, Bolsa, Balcão”,  

é recomendado 
somente em produtos 

licenciados.

2

Caso haja limite  
de caracteres, use
“a bolsa do Brasil”.

EXEMPLOS MERAMENTE ILUSTRATIVOS
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     A MARCA B3

PODEMOS USAR... ...ALÉM DE

Tudo sobre o mercado do Brasil
Conheça a bolsa de valores brasileira.

O mercado nacional

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Nam 
nec scelerisque ipsum. Morbi at 
aliquam purus. Phasellus sit amet 
neque vitae velit tempor semper ut 
id magna. Donec elementum eget 
velit ornare convallis. Fusce id erat 
nisl. In auctor purus lacus, sed 
tincidunt leo commodo ac. 
Pellentesque tempor tincidunt 

Tudo sobre o nosso mercado.
Conheça a bolsa de valores do Brasil.

O mercado nacional

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Nam 
nec scelerisque ipsum. Morbi at 
aliquam purus. Phasellus sit amet 
neque vitae velit tempor semper ut 
id magna. Donec elementum eget 
velit ornare convallis. Fusce id erat 
nisl. In auctor purus lacus, sed 
tincidunt leo commodo ac. 
Pellentesque tempor tincidunt 

Em textos
Sempre que fizer menção à B3 em 
textos, siga estas orientações:

1

Faça menção 
à abrangência 

nacional da B3.

3

É permitido o uso 
de “brasileira” em 
vez de “do Brasil”, 
caso necessário.

4

O uso do descritivo 
“Brasil, Bolsa, Balcão”,  

é recomendado 
somente em produtos 

licenciados.

2

Caso haja limite  
de caracteres, use
“a bolsa do Brasil”.

EXEMPLOS MERAMENTE ILUSTRATIVOS
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     A MARCA B3

EM VEZ DE... ...USE SEMPRE

Instrumento de portfólio de ações 
estrangeiras negociado no mercado 
local. Esse produto é referenciado pela 
metodologia da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão.

Instrumento de portfólio de ações 
estrangeiras negociado no mercado 
local. Esse produto é referenciado pela 
metodologia da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão.

Produto FuturoProduto Futuro

NOSSOS PRODUTOS

Saiba maisSaiba mais

Conheça
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id 
convallis ligula, non molestie dolor. Suspendisse potenti.

Exercício de opções sobre o 
Ibovespa movimenta R$ 3,1 bilhões 
na B3 - Brasil, Bolsa, Balcão.

14/02/2020 05h01  Atualizado há 5 dias

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nulla aliquam lacus a venenatis 
aliquam. Curabitur eu nibh eget dui pellentesque 
aliquam. Donec viverra nibh vitae felis dignissim 
maximus. Nulla pretium dui eget leo ultricies, id 
convallis risus rutrum. Nam id est elit. Vestibulum 
quis augue justo. Aenean nec quam magna. 

Em textos
Sempre que fizer menção à B3 em 
textos, siga estas orientações:

1

Faça menção 
à abrangência 

nacional da B3.

3

É permitido o uso 
de “brasileira” em 
vez de “do Brasil”, 
caso necessário.

4

O uso do descritivo 
“Brasil, Bolsa, Balcão”,  

é recomendado 
somente em produtos 

licenciados.

2

Caso haja limite  
de caracteres, use
“a bolsa do Brasil”.

EXEMPLOS MERAMENTE ILUSTRATIVOS
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II. NEGÓCIOS
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II. NEGÓCIOS

IBOVESPA B3 E 
OUTROS ÍNDICES
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Índices: 
Recursos visuais
À medida que a nossa marca evoluiu, nossos 
índices foram evoluindo com a gente, na forma 
como escrevemos seus nomes e na maneira 
como os representamos visualmente.

Confira ao lado alguns recursos visuais 
que não devem mais ser usados:

B3     GUIA DA MARCA B3 PARA PARCEIROS

Como solicitar essas representações visuais?

Para empresas listadas: falar com área de emissores.
Para demais parceiros: falar com área de marca.
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Índices: 
Uso em textos
À medida que a nossa marca evoluiu, nossos 
índices foram evoluindo com a gente, na forma 
como escrevemos seus nomes e na maneira 
como os representamos visualmente.

Confira ao lado alguns nomes que 
usamos a partir de agora:

B3     GUIA DA MARCA B3 PARA PARCEIROS

Ibovespa B3

ISE B3

IFIX B3

IBRX B3

DI B3

Ibovespa

Índice de Sustentabilidade Empresarial

Índice Fundos de Investimentos Imobiliários

Índice Brasil

Índice de Depósitos Interfinanceiros

Índice DI
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Sobre os principais  
índices da B3
Confira ao lado uma breve descrição de nossos 
principais índices. Conhecê-los pode ajudar 
na construção de textos e conteúdos

B3     GUIA DA MARCA B3 PARA PARCEIROS

O Ibovespa B3 é o principal indicador 
de desempenho das ações na B3 e 
reúne as empresas mais negociadas 
do mercado de capitais brasileiro.

O DI B3 é um índice apurado com 
base nas operações de emissão de 
depósitos interfinanceiros pré-fixados. 
Refere-se à taxa de juros apurada 
nas operações de um dia, sendo 
uma média ponderada das taxas 
praticadas.

O ISE B3 é o indicador do desempenho 
médio das cotações dos ativos 
de empresas, com reconhecido 
comprometimento com a 
sustentabilidade empresarial.

O IFIX B3 é o indicador do desempenho 
médio das cotações dos fundos 
imobiliários negociados nos mercados 
de bolsa e de balcão organizados
da B3.

O IBRX B3 é o indicador do 
desempenho médio das cotações 
dos ativos de maior negociabilidade 
e representatividade do mercado de 
ações brasileiro.
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Ibovespa B3
Sempre que falar do índice Ibovespa B3,  
siga estas orientações: 

1 2

Sempre utilize  
a representação  
visual do índice 
em circulação.

O uso do selo do 
Ibovespa B3 é 

apenas liberado
para empresas que 

fazem parte da carteira
ou para produtos 

licenciados pela B3.

Em textos, escreva 
sempre “Ibovespa B3”, 

respeitando os espaços 
e as letras maiúsculas 

e minúsculas.

     NEGÓCIOS

O Ibovespa B3 é o principal indicador  
de desempenho das ações na bolsa  
de valores do Brasil.

RECURSO VISUAL:

USO EM TEXTOS:

O uso do selo do Ibovespa B3 é apenas liberado 
para empresas que fazem parte da carteira 
ou para produtos licenciados pela B3.
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1

Sempre utilize  
a representação  
visual do índice 
em circulação.

O uso do selo do 
Ibovespa B3 é 

apenas liberado
para empresas que 

fazem parte da carteira
ou para produtos 

licenciados pela B3.

2

     NEGÓCIOS

Ibovespa B3
Sempre que o índice Ibovespa B3 for usado, 
devemos seguir algumas orientações: 

Você conhece 
o principal 
indicador de 
desempenho das 
ações na bolsa de 
valores do Brasil?

instaexemplo

Você conhece 
o principal 
indicador de 
desempenho das 
ações na bolsa de 
valores do Brasil?

instaexemplo

EM VEZ DE... ...USE SEMPRE

Em textos, escreva 
sempre “Ibovespa B3”, 

respeitando os espaços 
e as letras maiúsculas 

e minúsculas.

EXEMPLOS MERAMENTE ILUSTRATIVOS
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2

     NEGÓCIOS

Ibovespa B3
Sempre que o índice Ibovespa B3 for usado, 
devemos seguir algumas orientações: 

Ibovespa B3 
sobe mais de 3% e 
com recuperação do 
mercado dólar cai 1%

Saiba mais sobre a alta

14/02/2020 05h01  Atualizado há 5 dias

IBOVESPA sobe
mais de 3% e com 
recuperação do 
mercado dólar cai 1%

Saiba mais sobre a alta

14/02/2020 05h01  Atualizado há 5 dias

EM VEZ DE... ...USE SEMPRE

Em textos, escreva 
sempre “Ibovespa B3”, 

respeitando os espaços 
e as letras maiúsculas 

e minúsculas.

1

Sempre utilize  
a representação  
visual do índice 
em circulação.

O uso do selo do 
Ibovespa B3 é 

apenas liberado
para empresas que 

fazem parte da carteira
ou para produtos 

licenciados pela B3.

EXEMPLOS MERAMENTE ILUSTRATIVOS
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Outros índices
Sempre que falar de outros índices, 
siga estas orientações: 

1

Use sempre os selos de 
índices disponibilizados 

pela B3.

O uso dos selos dos  
índices é apenas 

liberado para empresas 
que fazem parte das 
respectivas carteiras.

2

Em textos, escreva 
apenas o nome do 

índice, em letras 
maiúsculas, seguido 

de um espaço e 
do nome da B3.

     NEGÓCIOS

3

É permitido o uso de uma frase de apoio explicando 
o índice, mas ela não deve ser a tradução literal 

da sigla que compõe o nome do índice. 

Conheça o ISE B3

RECURSO VISUAL (EXEMPLO):

NOME EM  

LETRAS 

MAIÚSCULAS

B3

ESPAÇO

O uso dos selos dos índices é apenas liberado 
para empresas que fazem parte das respectivas 
carteiras ou para produtos licenciados pela B3.

USO EM TEXTOS (EXEMPLO):
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Outros índices
Sempre que falar de outros índices, 
siga estas orientações: 

     NEGÓCIOS

1

Use sempre os selos de 
índices disponibilizados 

pela B3.

O uso dos selos dos  
índices é apenas 

liberado para empresas 
que fazem parte das 
respectivas carteiras.

2

Em textos, escreva 
apenas o nome do 

índice, em letras 
maiúsculas, seguido 

de um espaço e 
do nome da B3.

3

É permitido o uso de uma frase de apoio explicando 
o índice, mas ela não deve ser a tradução literal 

da sigla que compõe o nome do índice. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Fusce id convallis ligula, non molestie dolor. Sus-
pendisse potenti. Curabitur nec ante vel purus hendre-
rit pretium bibendum sit amet est. Curabitur pretium 

© NONO INVEST 2020

B3  •  BSM  •  CVM  •  Correspondentes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id conval-
lis ligula, non molestie dolor. Suspendisse potenti. Curabitur nec ante 
vel purus hendrerit pretium bibendum sit amet est. Curabitur pretium 
bibendum neque pretium accumsan. Donec sodales semper mauris sed 
tempus. Nulla elementum diam diam, in faucibus justo rutrum id. Vestib-
ulum auctor eros non tristique tristique. Sed pretium dui pharetra ligula 
ultricies, eget ullamcorper risus ultrices. Pellentesque laoreet tempor 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Fusce id convallis ligula, non molestie dolor. Sus-
pendisse potenti. Curabitur nec ante vel purus hendre-
rit pretium bibendum sit amet est. Curabitur pretium 

© NONO INVEST 2020

B3  •  BSM  •  CVM  •  Correspondentes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id conval-
lis ligula, non molestie dolor. Suspendisse potenti. Curabitur nec ante 
vel purus hendrerit pretium bibendum sit amet est. Curabitur pretium 
bibendum neque pretium accumsan. Donec sodales semper mauris sed 
tempus. Nulla elementum diam diam, in faucibus justo rutrum id. Vestib-
ulum auctor eros non tristique tristique. Sed pretium dui pharetra ligula 
ultricies, eget ullamcorper risus ultrices. Pellentesque laoreet tempor 

EM VEZ DE... ...USE SEMPRE

EXEMPLOS MERAMENTE ILUSTRATIVOS
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Outros índices
Sempre que falar de outros índices, 
siga estas orientações: 

     NEGÓCIOS

1

Use sempre os selos de 
índices disponibilizados 

pela B3.

O uso dos selos dos  
índices é apenas 

liberado para empresas 
que fazem parte das 
respectivas carteiras.

2

Em textos, escreva 
apenas o nome do 

índice, em letras 
maiúsculas, seguido 

de um espaço e 
do nome da B3.

3

É permitido o uso de uma frase de apoio explicando 
o índice, mas ela não deve ser a tradução literal 

da sigla que compõe o nome do índice. 

A B3 divulgou nesta 
sexta-feira a carteira 
do ISE B3.

Conheça mais sobre

14/02/2020 05h01  Atualizado há 5 dias

19:33Company

A B3 divulgou nesta 
sexta-feira a carteira 
do Índice  de 
Sustentabilidade 
Empresarial (ISE).

Conheça mais sobre

14/02/2020 05h01  Atualizado há 5 dias

19:33Company

EM VEZ DE... ...USE SEMPRE

EXEMPLOS MERAMENTE ILUSTRATIVOS
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Outros índices
Sempre que falar de outros índices, 
siga estas orientações: 

     NEGÓCIOS

1

Use sempre os selos de 
índices disponibilizados 

pela B3.

O uso dos selos dos  
índices é apenas 

liberado para empresas 
que fazem parte das 
respectivas carteiras.

2

Em textos, escreva 
apenas o nome do 

índice, em letras 
maiúsculas, seguido 

de um espaço e 
do nome da B3.

3

É permitido o uso de uma frase de apoio explicando 
o índice, mas ela não deve ser a tradução literal 

da sigla que compõe o nome do índice. 

instaexemplo
B3

Conheça os ativos do 

IBRX B3

instaexemplo
B3

Conheça os ativos do 
Índice Brasil 100 (IBRX100 B3)

EM VEZ DE... ...USE SEMPRE

EXEMPLOS MERAMENTE ILUSTRATIVOS
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II. NEGÓCIOS

SELOS
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Selos de 
posiconamento

RECURSOS VISUAIS

É importante sempre usarmos  
as versões corretas dos selos da B3. 

Confira ao lado os recursos visuais disponíveis 
dos selos de posicionamento.

B3     GUIA DA MARCA B3 PARA PARCEIROS     NEGÓCIOS     SELOS

O uso do selo de posicionamento é permitido apenas 
para as instituições que participam do Programa  
de Incentivo à Educação Financeira da B3.
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A B3, a bolsa do Brasil,
apoia iniciativas de educação 
financeira e de investimentos.

Selos de 
posiconamento

USO EM TEXTOS

Confira ao lado a forma correta de se referir 
aos selos de posicionamento em textos.

O uso do selo de posicionamento é permitido apenas 
para as instituições que participam do Programa  
de Incentivo à Educação Financeira da B3.
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RECURSOS VISUAIS

VERSÃO DE USO PRIORITÁRIO

VERSÃO DE USO SECUNDÁRIO RESTRITA

USO EM TEXTOS:

A B3, a bolsa do Brasil, 
apoia iniciativas de 
educação financeira  
e de investimentos.

     NEGÓCIOS     SELOS

Selos de 
posicionamento
Sempre que usar os selos de posicionamento, 
siga estas orientações: 

1 2

Use sempre o selo  
respeitando as 
orientações de 

aplicação.

O uso do selo de 
posicionamento é 

liberado apenas para 
as iniciativas apoiadas.

Em textos,  
escreva sempre: 

 
A B3, a bolsa do Brasil, 

apoia iniciativas de 
educação financeira 
e de investimentos.
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     NEGÓCIOS     SELOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Curabitur aliquam, sapien non 
posuere rutrum, quam magna tempus tellus, ut 
malesuada mauris orci ac diam. Donec et felis 
sagittis, efficitur sapien quis, rhoncus nisi. 
Quisque et interdum ante, ut auctor ante. 

Cras sed finibus mi. Integer convallis mi eget eros 
tempor dapibus. Nam iaculis ante sem, a tempus 
massa tincidunt id. Curabitur orci odio, tincidunt 
pulvinar urna a, efficitur vestibulum metus. 
Quisque bibendum nibh non hendrerit fringilla. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Curabitur aliquam, sapien non 
posuere rutrum, quam magna tempus tellus, ut 
malesuada mauris orci ac diam. Donec et felis 
sagittis, efficitur sapien quis, rhoncus nisi. 
Quisque et interdum ante, ut auctor ante. 

Cras sed finibus mi. Integer convallis mi eget eros 
tempor dapibus. Nam iaculis ante sem, a tempus 
massa tincidunt id. Curabitur orci odio, tincidunt 
pulvinar urna a, efficitur vestibulum metus. 
Quisque bibendum nibh non hendrerit fringilla. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Curabitur aliquam, sapien non 
posuere rutrum, quam magna tempus tellus, ut 
malesuada mauris orci ac diam. Donec et felis 
sagittis, efficitur sapien quis, rhoncus nisi. 
Quisque et interdum ante, ut auctor ante. 

Cras sed finibus mi. Integer convallis mi eget eros 
tempor dapibus. Nam iaculis ante sem, a tempus 
massa tincidunt id. Curabitur orci odio, tincidunt 
pulvinar urna a, efficitur vestibulum metus. 
Quisque bibendum nibh non hendrerit fringilla. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Curabitur aliquam, sapien non 
posuere rutrum, quam magna tempus tellus, ut 
malesuada mauris orci ac diam. Donec et felis 
sagittis, efficitur sapien quis, rhoncus nisi. 
Quisque et interdum ante, ut auctor ante. 

Cras sed finibus mi. Integer convallis mi eget eros 
tempor dapibus. Nam iaculis ante sem, a tempus 
massa tincidunt id. Curabitur orci odio, tincidunt 
pulvinar urna a, efficitur vestibulum metus. 
Quisque bibendum nibh non hendrerit fringilla. 

EM VEZ DE... ...USE SEMPRE

Selos de 
posicionamento
Sempre que usar os selos de posicionamento, 
siga estas orientações:

1 2

Em textos,  
escreva sempre: 

 
A B3, a bolsa do Brasil, 

apoia iniciativas de 
educação financeira 
e de investimentos.

Use sempre o selo  
respeitando as 
orientações de 

aplicação.

O uso do selo de 
posicionamento é 

liberado apenas para 
as iniciativas apoiadas.

EXEMPLOS MERAMENTE ILUSTRATIVOS
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     NEGÓCIOS     SELOS

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Nam 
nec scelerisque ipsum. Morbi at 
aliquam purus. Phasellus sit amet 
neque vitae velit tempor semper ut 
id magna. Donec elementum eget 
velit ornare convallis. Fusce id erat 
nisl. In auctor purus lacus, sed 
tincidunt leo commodo ac. 
Pellentesque tempor tincidunt 

A B3, a bolsa do Brasil,
apoia iniciativas de educação 
	nanceira e de investimentos.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Nam 
nec scelerisque ipsum. Morbi at 
aliquam purus. Phasellus sit amet 
neque vitae velit tempor semper ut 
id magna. Donec elementum eget 
velit ornare convallis. Fusce id erat 
nisl. In auctor purus lacus, sed 
tincidunt leo commodo ac. 
Pellentesque tempor tincidunt 

A B3 oferece apoio a 
iniciativas de educação.

AO INVÉS DE... ...USE SEMPRE

Selos de 
posicionamento
Sempre que usar os selos de posicionamento, 
siga estas orientações:

1 2

Em textos,  
escreva sempre: 

 
A B3, a bolsa do Brasil, 

apoia iniciativas de 
educação financeira 
e de investimentos.

Use sempre o selo  
respeitando as 
orientações de 

aplicação.

O uso do selo de 
posicionamento é 

liberado apenas para 
as iniciativas apoiadas.

EXEMPLOS MERAMENTE ILUSTRATIVOS
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As letras NNNN são exemplos meramente ilustrativos de tickers de empresas listadas.

Selos de 
empresas

RECURSOS VISUAIS

É importante sempre usarmos  
os selos mais atuais da B3. 

À medida que a nossa marca foi 
evoluindo, nossos selos foram 
atualizados ou substituídos.

Confira ao lado os recursos visuais  
que não devem mais ser usados  
e as versões atuais de cada um.
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Listado Nível 1  
BMF&Bovespa

Listado Nível 2  
BMF&Bovespa

Listado Novo Mercado BMF&Bovespa

Em adesão BMF&Bovespa

Bovespa Mais

B3 Listed NM

B3 Listing

B3 Listed

B3 Listed N1 B3 Listed N2

Selos de 
empresas

USO EM TEXTOS

É importante sempre usarmos 
os selos mais atuais da B3. 

À medida que a nossa marca foi 
evoluindo, nossos selos foram 
atualizados ou substituídos.

Confira ao lado alguns nomes que 
usamos a partir de agora:
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1

3 4

2

Use somente os selos 
disponibilizados 

pela B3.

Em textos, o ticker da 
empresa deve ser usado 
em letras maiúsculas e 
entre parênteses após 

o nome da companhia. 

Caso a empresa 
também seja listada 
em algum índice B3, 

recomendamos o uso 
do selo de listagem 
ao lado do índice.

Os selos de listagem 
são selos da empresa, 

e não de emissão, 
e por isso levam 

sempre seu ticker.

RECURSOS VISUAIS

EXEMPLO LISTING 
OPERAÇÃO PÚBLICA

EXEMPLO LISTED

EXEMPLO LISTING 
OPERAÇÃO CONFIDENCIAL

USO EM TEXTOS (EXEMPLO):

Mais uma empresa se 
junta ao grupo B3 Listed

B3SA

     NEGÓCIOS     SELOS

TICKER DA EMPRESA

LISTAGEM

Confira o Termo de uso dos selos para informações 
sobre quando e onde o uso dos selos é permitido.

NNNN
NNNN

Selos de empresas
Sempre que usar os selos de empresas 
(listing e listed), siga estas orientações:
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PETR
B3 LISTED N2

PETR
B3 LISTED N2

EM VEZ DE... ...USE SEMPRE

     NEGÓCIOS     SELOS

1

Use somente os selos 
disponibilizados 

pela B3.

3

Em textos, o ticker da 
empresa deve ser usado 
em letras maiúsculas e 
entre parênteses após 

o nome da companhia.

4

Caso a empresa 
também seja listada 
em algum índice B3, 

recomendamos o uso 
do selo de listagem 
ao lado do índice.

2

Os selos de listagem 
são selos da empresa, 

e não de emissão, 
e por isso levam 

sempre seu ticker.

Selos de empresas
Sempre que usar os selos de empresas 
(listing e listed), siga estas orientações:
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PETROBRÁS
B3 LISTED N2

EM VEZ DE... ...USE SEMPRE

     NEGÓCIOS     SELOS

PETR
B3 LISTED N2

1

Use somente os selos 
disponibilizados 

pela B3.

3

Em textos, o ticker da 
empresa deve ser usado 
em letras maiúsculas e 
entre parênteses após 

o nome da companhia.

4

Caso a empresa 
também seja listada 
em algum índice B3, 

recomendamos o uso 
do selo de listagem 
ao lado do índice.

2

Os selos de listagem 
são selos da empresa, 

e não de emissão, 
e por isso levam 

sempre seu ticker.

Selos de empresas
Sempre que usar os selos de empresas 
(listing e listed), siga estas orientações:
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     NEGÓCIOS     SELOS

1

Use somente os selos 
disponibilizados 

pela B3.

3

Em textos, o ticker da 
empresa deve ser usado 
em letras maiúsculas e 
entre parênteses após 

o nome da companhia.

4

Caso a empresa 
também seja listada 
em algum índice B3, 

recomendamos o uso 
do selo de listagem 
ao lado do índice.

2

Os selos de listagem 
são selos da empresa, 

e não de emissão, 
e por isso levam 

sempre seu ticker.

“Será que 
�nalmente chegou 
a hora de comprar 
ações da Petrobras 
(PETR3 e PETR4)?”

Conheça mais sobre

14/02/2020 05h01  Atualizado há 5 dias

“Será que 
�nalmente chegou 
a hora de comprar 
ações da PETR3 
e PETR4?”

Conheça mais sobre

14/02/2020 05h01  Atualizado há 5 dias

EM VEZ DE... ...USE SEMPRESelos de empresas
Sempre que usar os selos de empresas 
(listing e listed), siga estas orientações:

EXEMPLOS MERAMENTE ILUSTRATIVOS
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     NEGÓCIOS     SELOS

1

Use somente os selos 
disponibilizados 

pela B3.

3

Em textos, o ticker da 
empresa deve ser usado 
em letras maiúsculas e 
entre parênteses após 

o nome da companhia.

4

Caso a empresa 
também seja listada 
em algum índice B3, 

recomendamos o uso 
do selo de listagem 
ao lado do índice.

2

Os selos de listagem 
são selos da empresa, 

e não de emissão, 
e por isso levam 

sempre seu ticker.
PETR

B3 LISTED N2ISEB3

Canal de denuncia

Termos de uso

Política de privacidade

Regulamentação

USE SEMPRESelos de empresas
Sempre que usar os selos de empresas 
(listing e listed), siga estas orientações:

EXEMPLOS MERAMENTE ILUSTRATIVOS
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Selos de 
certificação

RECURSOS VISUAIS

É importante sempre usarmos  
os selos mais atuais da B3. 

À medida que a nossa marca foi 
evoluindo, nossos selos foram 
atualizados ou substituídos.

Confira ao lado os recursos visuais que 
não devem mais ser usados  
e as versões atuais de cada um.

B3     GUIA DA MARCA B3 PARA PARCEIROS     NEGÓCIOS     SELOS
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Cetip Certifica

Programa de Qualificação Operacional BM&FBovespa

o selo Certifica da B3

Programa de Qualificação Operacional B3

Selos de 
certificação

USO EM TEXTOS

É importante sempre usarmos  
os selos mais atuais da B3. 

À medida que a nossa marca foi 
evoluindo, nossos selos foram 
atualizados ou substituídos. 

Confira ao lado alguns nomes que 
usamos a partir de agora:
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1

Use sempre o selo  
em circulação.

O uso do selo
Certifica da B3 é 

liberado apenas para as 
instituições financeiras 

credenciadas.

2

Em textos, escreva 
sempre o selo 

Certifica da B3.

RECURSO VISUAL: USO EM TEXTOS:

O selo Certifica da B3 
garante ao investidor 
final segurança e 
transparência por ter
seus investimentos 
registrados na B3.

     NEGÓCIOS     SELOS

Selos de certificação 
SELO CERTIFICA DA B3

Sempre que usar o selo Certifica da B3,
siga estas orientações:

Acesse a página Sobre o selo Certifica da B3 para 
informações sobre quando e onde seu uso é permitido.

http://www.b3.com.br/pt_br/b3/qualificacao-e-governanca/certificacoes/certifica/
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     NEGÓCIOS     SELOS

instaexemplo
B3

Operação
certificada

pela B3

instaexemplo
B3

Operação
certificada
pela Cetip

EM VEZ DE... ...USE SEMPRE

1

Use sempre o selo  
em circulação.

O uso do selo
Certifica da B3 é 

liberado apenas para as 
instituições financeiras 

credenciadas.

2

Em textos, escreva 
sempre o selo 

Certifica da B3.

Selos de certificação 
SELO CERTIFICA DA B3

Sempre que usar o selo Certifica da B3,
siga estas orientações:

EXEMPLOS MERAMENTE ILUSTRATIVOS
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     NEGÓCIOS     SELOS

superbrand Celebramos hoje nosso IPO,

O investimento x 
é registrado com o

selo Certifica da B3.

O que é a certificação?O que é a certificação?

VIDEOS

InvestimentosInvestimentos
80 mil visualizações • há 5 dias80 mil visualizações • há 5 dias

superbrand Celebramos hoje nosso IPO,

O que é a certificação?O que é a certificação?

VIDEOS

InvestimentosInvestimentos
80 mil visualizações • há 5 dias80 mil visualizações • há 5 dias

O investimento x 
é cetipado.

EM VEZ DE... ...USE SEMPRE

1

Use sempre o selo  
em circulação.

O uso do selo
Certifica da B3 é 

liberado apenas para as 
instituições financeiras 

credenciadas.

2

Em textos, escreva 
sempre o selo 

Certifica da B3.

Selos de certificação 
SELO CERTIFICA DA B3

Sempre que usar o selo Certifica da B3,
siga estas orientações:

EXEMPLOS MERAMENTE ILUSTRATIVOS
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1

3

2

Use sempre os selos em 
circulação. Seu uso 
é permitido apenas 
para empresas que 
aderiram ao PQO.

Caso haja necessidade, explique, em textos, 
que o programa é uma iniciativa da B3.

Não use versões fora 
de circulação junto 
com versões atuais.

RECURSOS VISUAIS: USO EM TEXTOS (EXEMPLO):

O selo Execution Broker 
da B3 é relativo a serviços 
para investidores 
institucionais.

     NEGÓCIOS     SELOS

Selos de certificação 
PQO

Sempre que usar os selos do PQO, 
siga estas orientações: 
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1

Use sempre os selos em 
circulação. Seu uso 
é permitido apenas 
para empresas que 
aderiram ao PQO.

3

Caso haja necessidade, explique, em textos, 
que o programa é uma iniciativa da B3.

2

Não use versões fora 
de circulação junto 
com versões atuais.

     NEGÓCIOS     SELOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Curabitur aliquam, sapien non 
posuere rutrum, quam magna tempus tellus, ut 
malesuada mauris orci ac diam. Donec et felis 
sagittis, efficitur sapien quis, rhoncus nisi. 
Quisque et interdum ante, ut auctor ante. 

Cras sed finibus mi. Integer convallis mi eget eros 
tempor dapibus. Nam iaculis ante sem, a tempus 
massa tincidunt id. Curabitur orci odio, tincidunt 
pulvinar urna a, efficitur vestibulum metus. 
Quisque bibendum nibh non hendrerit fringilla. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Curabitur aliquam, sapien non 
posuere rutrum, quam magna tempus tellus, ut 
malesuada mauris orci ac diam. Donec et felis 
sagittis, efficitur sapien quis, rhoncus nisi. 
Quisque et interdum ante, ut auctor ante. 

Cras sed finibus mi. Integer convallis mi eget eros 
tempor dapibus. Nam iaculis ante sem, a tempus 
massa tincidunt id. Curabitur orci odio, tincidunt 
pulvinar urna a, efficitur vestibulum metus. 
Quisque bibendum nibh non hendrerit fringilla. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Curabitur aliquam, sapien non 
posuere rutrum, quam magna tempus tellus, ut 
malesuada mauris orci ac diam. Donec et felis 
sagittis, efficitur sapien quis, rhoncus nisi. 
Quisque et interdum ante, ut auctor ante. 

Cras sed finibus mi. Integer convallis mi eget eros 
tempor dapibus. Nam iaculis ante sem, a tempus 
massa tincidunt id. Curabitur orci odio, tincidunt 
pulvinar urna a, efficitur vestibulum metus. 
Quisque bibendum nibh non hendrerit fringilla. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Curabitur aliquam, sapien non 
posuere rutrum, quam magna tempus tellus, ut 
malesuada mauris orci ac diam. Donec et felis 
sagittis, efficitur sapien quis, rhoncus nisi. 
Quisque et interdum ante, ut auctor ante. 

Cras sed finibus mi. Integer convallis mi eget eros 
tempor dapibus. Nam iaculis ante sem, a tempus 
massa tincidunt id. Curabitur orci odio, tincidunt 
pulvinar urna a, efficitur vestibulum metus. 
Quisque bibendum nibh non hendrerit fringilla. 

EM VEZ DE... ...USE SEMPRE

Selos de certificação 
PQO

Sempre que usar os selos do PQO, 
siga estas orientações: 

EXEMPLOS MERAMENTE ILUSTRATIVOS
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instaexemplo
B3

OPERAÇÃO CERTIFICADA

instaexemplo
B3

OPERAÇÃO CERTIFICADA

EM VEZ DE... ...USE SEMPRE

1

Use sempre os selos em 
circulação. Seu uso 
é permitido apenas 
para empresas que 
aderiram ao PQO.

3

Caso haja necessidade, explique, em textos, 
que o programa é uma iniciativa da B3.

2

Não use versões fora 
de circulação junto 
com versões atuais.

     NEGÓCIOS     SELOS

Selos de certificação 
PQO

Sempre que usar os selos do PQO, 
siga estas orientações: 

EXEMPLOS MERAMENTE ILUSTRATIVOS
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1

Use sempre os selos em 
circulação. Seu uso 
é permitido apenas 
para empresas que 
aderiram ao PQO.

3

Caso haja necessidade, explique, em textos, 
que o programa é uma iniciativa da B3.

2

Não use versões fora 
de circulação junto 
com versões atuais.

     NEGÓCIOS     SELOS

A Certi�cação Home 
Broker da B3 garante 
mais segurança 
e credibilidade
nas transações.

A Certi�cação 
Home Broker da 
BM&FBovespa garante 
mais segurança 
e credibilidade 
nas transações.

EM VEZ DE... ...USE SEMPRE

Selos de certificação 
PQO

Sempre que usar os selos do PQO, 
siga estas orientações: 

EXEMPLOS MERAMENTE ILUSTRATIVOS
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II. NEGÓCIOS

EDUCAÇÃO
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     NEGÓCIOS

Educação
Sempre que falar do hub de educação 
da B3, siga estas orientações: 

USO EM TEXTOS:

Entendemos que um crescimento  
sólido e consistente do mercado  
está fundamentado na educação. 

Por isso, criamos o hub de educação da B3 
para incentivar o desenvolvimento de ações 
educacionais, dando visibilidade a bons 
conteúdos e realizando parcerias.

1

Não use logos que 
não estão mais em 

uso para se referir ao 
hub de educação.

2

Em textos, refira-se  
a ele como um 

“hub” da B3.

3

Quando nosso logo não estiver presente na peça,  
é importante reforçar a atuação da B3 no texto.
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Educação

Saiba maisSaiba mais

Conheça

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Fusce id convallis ligula, non molestie dolor. Suspendisse 
potenti. Curabitur nec ante vel purus hendrerit pretium 

100% digital. Os melhores 
conteúdos selecionados 
pela bolsa do Brasil.

100% digital. Os melhores 
conteúdos selecionados 
pela bolsa do Brasil.

Saiba maisSaiba mais

Conheça

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Fusce id convallis ligula, non molestie dolor. Suspendisse 
potenti. Curabitur nec ante vel purus hendrerit pretium 

100% digital. Os melhores 
conteúdos selecionados 
pela bolsa do Brasil.

100% digital. Os melhores 
conteúdos selecionados 
pela bolsa do Brasil.

EM VEZ DE... ...USE SEMPRE

     NEGÓCIOS

Educação
Sempre que falar do hub de educação 
da B3, siga estas orientações: 

1

Não use logos que 
não estão mais em 

uso para se referir ao 
hub de educação.

2

Em textos, refira-se  
a ele como um 

“hub” da B3.

3

Quando nosso logo não estiver presente na peça,  
é importante reforçar a atuação da B3 no texto.

EXEMPLOS MERAMENTE ILUSTRATIVOS
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instaexemplo
B3

Conheça o hub de 
educação da B3.

instaexemplo
B3

Conheça o programa 
de educação da B3

EM VEZ DE... ...USE SEMPRE

     NEGÓCIOS

Educação
Sempre que falar do hub de educação 
da B3, siga estas orientações: 

1

Não use logos que 
não estão mais em 

uso para se referir ao 
hub de educação.

2

Em textos, refira-se  
a ele como um 

“hub” da B3.

3

Quando nosso logo não estiver presente na peça,  
é importante reforçar a atuação da B3 no texto.

EXEMPLOS MERAMENTE ILUSTRATIVOS
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19:33Company

Você
conhece 
o hub de 
educação 
da B3?

instaexemplo

Em entrevista à emissora 
americana CBS News, Hariton 
ressaltou que conselheiros que 
se veem na situação de ser a única 
mulher ou a única pessoa negra na 
sala muitas vezes enfrentam 
di�culdades para ser ouvidos. Por 
essa razão, ela recomenda que as 
empresas tenham no mínimo três 
membros “diversos”.

19:33Company

instaexemplo

Você
conhece
o hub de 
educação?

Em entrevista à emissora 
americana CBS News, Hariton 
ressaltou que conselheiros que 
se veem na situação de ser a única 
mulher ou a única pessoa negra na 
sala muitas vezes enfrentam 
di�culdades para ser ouvidos. Por 
essa razão, ela recomenda que as 
empresas tenham no mínimo três 
membros “diversos”.

EM VEZ DE... ...USE SEMPRE

     NEGÓCIOS

Educação
Sempre que falar do hub de educação 
da B3, siga estas orientações: 

1

Não use logos que 
não estão mais em 

uso para se referir ao 
hub de educação.

2

Em textos, refira-se  
a ele como um 

“hub” da B3.

3

Quando nosso logo não estiver presente na peça,  
é importante reforçar a atuação da B3 no texto.

EXEMPLOS MERAMENTE ILUSTRATIVOS
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BSM
Sempre que usar a marca BSM, siga 
as seguintes orientações: 

     GRUPO B3

RECURSO VISUAL: USO EM TEXTOS:

A BSM é uma empresa 
integrante do grupo B3 e 
constituída para realizar, com 
autonomia administrativa e 
orçamentária, as atividades 
de supervisão dos mercados 
administrados pela B3.

1

Não use logos fora 
de circulação.

2

Em textos, 
use sempre

BSM em letras 
maiúsculas.

Acesse a central da marca para download  
do guia rápido e do logo da BSM.

http://www.b3.com.br/pt_br/b3/imprensa/central-da-marca/
http://www.b3.com.br/pt_br/b3/imprensa/central-da-marca/
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     GRUPO B3

EM VEZ DE... ...USE SEMPREBSM
Sempre que usar a marca BSM, siga 
as seguintes orientações: 

1

Não use logos fora 
de circulação.

2

Em textos, 
use sempre

BSM em letras 
maiúsculas.

Acesse a central da marca para download  
do guia rápido e do logo da BSM.

http://www.b3.com.br/pt_br/b3/imprensa/central-da-marca/
http://www.b3.com.br/pt_br/b3/imprensa/central-da-marca/
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A plataforma acrescenta que os
referidos valores foram pagos
em cumprimento a um termo
de compromisso celebrado com
a BSM (supervisão de mercado
da B3)

Em entrevista à emissora americana CBS News, 
Hariton ressaltou que conselheiros que 
se veem na situação de ser a única mulher ou a única 
pessoa negra na sala muitas vezes enfrentam 
dificuldades para ser ouvidos. Por essa razão, ela 
recomenda que as empresas tenham no mínimo três 
membros “diversos”.

Link para matéria: 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/01/2

7/Por-que-este-banco-s%C3%B3-far%C3%A1-IPOs-

de-empresas-com-mulheres-no-conselho

© 2020 | Todos os direitos deste material são 

O cenário atual

A plataforma acrescenta que 
os referidos valores foram pagos 
em cumprimento a um termo 
de compromisso celebrado com 
a Bsm (supervisão de mercado 
da B3).

O cenário atual

Em entrevista à emissora 
americana CBS News, Hariton 
ressaltou que conselheiros que 
se veem na situação de ser a única 
mulher ou a única pessoa negra na 
sala muitas vezes enfrentam 
di�culdades para ser ouvidos. Por 
essa razão, ela recomenda que as 
empresas tenham no mínimo três 
membros “diversos”.

superbrand Celebramos hoje nosso IPO,

     GRUPO B3

EM VEZ DE... ...USE SEMPREBSM
Sempre que usar a marca BSM, siga 
as seguintes orientações: 

1

Não use logos fora 
de circulação.

2

Em textos, 
use sempre

BSM em letras 
maiúsculas.

Acesse a central da marca para download  
do guia rápido e do logo da BSM.

EXEMPLOS MERAMENTE ILUSTRATIVOS

http://www.b3.com.br/pt_br/b3/imprensa/central-da-marca/
http://www.b3.com.br/pt_br/b3/imprensa/central-da-marca/
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Banco B3
Sempre que usar a marca Banco B3, 
siga esta orientação: 

     GRUPO B3

RECURSO VISUAL: USO EM TEXTOS:

As atividades do Banco B3 
garantem flexibilidade aos 
negócios dos participantes 
e estão continuamente 
focadas em simplificar acesso 
aos mercados financeiro  
e de capitais, assegurando 
eficiência e automação  
aos serviços prestados.

1

Siga sempre as 
regras de utilização 
previstas no guia de 
marca do Banco B3.

Acesse a central da marca para download  
do guia rápido e do logo do Banco B3.

http://www.b3.com.br/pt_br/b3/imprensa/central-da-marca/
http://www.b3.com.br/pt_br/b3/imprensa/central-da-marca/
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     GRUPO B3

Banco B3
Sempre que usar a marca Banco B3, 
siga esta orientação: 

1

Siga sempre as 
regras de utilização 
previstas no guia de 
marca do Banco B3.

USE SEMPRE

Acesse a central da marca para download  
do guia rápido e do logo do Banco B3.

http://www.b3.com.br/pt_br/b3/imprensa/central-da-marca/
http://www.b3.com.br/pt_br/b3/imprensa/central-da-marca/
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BLK
Sempre que usar a marca BLK, siga esta orientação:

     GRUPO B3

RECURSO VISUAL: USO EM TEXTOS:

A BLK é uma empresa de 
tecnologia especializada  
no desenvolvimento de telas 
e algoritmos de negociação 
para corretoras e investidores 
institucionais.

1

Siga sempre as 
regras de utilização 

previstas no guia 
de marca da BLK.

Acesse a central da marca para download  
do guia rápido e do logo da BLK.

http://www.b3.com.br/pt_br/b3/imprensa/central-da-marca/
http://www.b3.com.br/pt_br/b3/imprensa/central-da-marca/
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     GRUPO B3

BLK
Sempre que usar a marca BLK, siga esta orientação: 

USE SEMPRE

1

Siga sempre as 
regras de utilização 

previstas no guia 
de marca da BLK.

Acesse a central da marca para download  
do guia rápido e do logo da BLK.

http://www.b3.com.br/pt_br/b3/imprensa/central-da-marca/
http://www.b3.com.br/pt_br/b3/imprensa/central-da-marca/
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Central da marca
b3.com.br/pt_br/b3/imprensa/central-da-marca

Contato
marca@b3.com.br

Caso você tenha qualquer dúvida  
em relação ao uso dos elementos da B3,  
entre em contato com a gestão da marca.

http://b3.com.br/pt_br/b3/imprensa/central-da-marca
mailto:marca@b3.com.br
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