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COMUNICADO EXTERNO
Participantes do Listado B3
Ref.:

Cronograma de Lançamento do Novo Produto: Empréstimo e
Compromissada de Títulos Públicos Federais com Contraparte Central

A partir do alinhamento com participantes de mercado, a B3 informa a alteração
no cronograma previsto para o lançamento do novo produto Empréstimo e
Compromissada Específica de Títulos Públicos Federais (TPF) com Contraparte
Central (CCP).
Cronograma
A data prevista de lançamento do produto foi alterada para setembro de 2022.
O dia de entrada em produção do serviço será comunicado oportunamente via
Ofício Circular. Concomitante, a B3 reforça que o lançamento do produto está
condicionado a aprovação pelos órgãos reguladores responsáveis.
Certificação
Reiteramos que a certificação do produto é obrigatória e está disponível para o
mercado desde 18/04/2022. As orientações referentes ao roteiro de certificação
e à liberação dos ambientes de testes estão disponíveis na página do projeto:
http://clientes.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/sobre/tpf-emprestimo-ecompromissada-especifica.htm.

Este documento produz efeitos a partir da data de sua publicação, respeitados os prazos específicos de vigência, se houver.
O teor deste documento confere com o original assinado, disponível na B3.
Praça Antonio Prado, 48 – 01010-901 – São Paulo, SP | Tel.: (11) 2565-4000 – Fax: (11) 2565-7737

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

1

057/2022-VPC

Sobre o projeto
Atendendo à demanda de mercado, a B3 está lançando o Empréstimo e
Compromissada Específica de TPFs com CCP, permitindo que esses títulos sejam
transferidos do detentor original para a contraparte e fiquem disponíveis para
livre movimentação, desde que ocorra o depósito de garantias exigido para cada
operação.
Os novos produtos podem viabilizar a entrada de novos investidores nesse
mercado, a execução de novas estratégias de negociação e a utilização de novos
modelos de gerenciamento de risco por conta do serviço de CCP oferecido pela
B3.
A utilização da CCP assegura os compromissos de liquidação, otimiza a alocação
de capital e permite a equalização do risco de crédito de contraparte, uma vez
que todas as partes envolvidas passam a operar por meio da Câmara B3, que
adota a metodologia de cálculo de risco CORE (Close-out Risk Evaluation), um
dos mais modernos e seguros sistemas do mundo.
Os novos produtos estarão disponíveis no ambiente da B3. A custódia dos títulos
públicos federais permanece no Selic.
Importante ressaltar que o lançamento desse produto não impacta os processos
operacionais já estabelecidos entre os participantes e a B3.
Os

detalhes

do

projeto

estão

disponíveis

no

site
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Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo telefone (11) 2565-5710 ou
pelo e-mail transicaoexterna@b3.com.br.

José Ribeiro de Andrade
Vice-Presidente de Produtos e Clientes
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