14 de abril de 2022
034/2022-VPC

COMUNICADO EXTERNO
Participantes do Listado B3
Ref.:

Empréstimo e Compromissada Específica de Títulos Públicos Federais
com Contraparte Central (CCP) – início do período de testes no
ambiente de certificação

A B3 informa que, a partir de 18/04/2022, terá início o período de testes das
operações de Empréstimo e Compromissada Específica de Títulos Públicos
Federais com Contraparte Central (CCP).
Durante esse período, os participantes terão oportunidade de executar os testes
recomendados dos cenários de operacionalização do produto sugeridos pela B3.
O processo de habilitação cadastral, roteiro de testes, instruções de execução,
pré-requisitos e as especificações técnicas estão disponíveis na página do projeto
no site de clientes da B3 através do link:

https://clientes.b3.com.br/pt_br/

roadmap/sobre/tpf-emprestimo-e-compromissada-especifica.htm.
Observações para a certificação
Visando a facilitar a comunicação com o mercado durante o período de testes, a
B3 atualizará periodicamente um documento no qual demonstra os cenários não
operacionais nessa fase inicial de certificação. As alterações na versão do material
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conforme a disponibilização dos cenários ao longo do período de testes irá ficar
disponível na página do projeto no site de clientes da B3.
Ambiente Selic
Por tempo indeterminado, respeitando as janelas reduzidas atuais do ambiente
de homologação da Selic, os testes de Empréstimo e Compromissada de Títulos
Públicos Federais com Contraparte Central (CCP) estão disponíveis nas seguintes
janelas:
•

criação de contas e vinculações cadastrais: diariamente das 9h30 às 14h; e

•

testes funcionais e inclusão de novas operações: diariamente das 12h às
16h.

Após a regularização dos horários pela Selic, a B3 irá informar, em novo
Comunicado Externo, a janela de testes vigentes a ser adotada.
Contratação/adesão
Os serviços de Empréstimo e Compromissada Específica de Títulos Públicos
Federais com Contraparte Central (CCP) descritos neste Comunicado Externo
serão operacionalizados através de quatro sistemas da B3:
•

BTB: contratação e registro;

•

RTC: controle, manutenção e liquidação de contratos;

•

Sinacor (apenas corretoras): controle, manutenção e liquidação de
contratos; e
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•

iMercado: fluxo para batimento de corretagem.

O acesso aos sistemas está disponível através dos seguintes canais de conexão:
•

BTB: automatização via mensageria ISO 20022, API e terminal BTB (tela);

•

RTC: automatização via mensageria ISO 20022 e tela do RTC;

•

Sinacor: tela do Sinacor, módulo de faturamento;

•

iMercado: automatização via mensageria ISO 20022 e tela IMBW; e

•

FPB: repositório de arquivos da mensageria B3, disponível pelo acesso
através do CAU.

Cadastro de participantes
Para acessar o Empréstimo e Compromissada Específica de Títulos Públicos
Federais com Contraparte Central (CCP), os participantes B3 devem estar
cadastrados no Sincad, a plataforma de cadastro utilizada no Listado B3, e com
os vínculos de contas ativos no segmento de títulos públicos da Câmara B3
(segmento 8). O participante deve realizar também a vinculação de contas no
ambiente de certificação da Selic, procedimento necessário para a movimentação
da custódia de títulos e financeiro para a operacionalização dos contratos na CCP
da B3.
O processo de vinculação cadastral no Sincad e para as contas Selic está descrito
no roteiro de cadastro disponível na página do projeto no site de clientes da B3.
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Em caso de dúvidas no processo cadastral, os participantes poderão entrar em
contato com a Central de Atendimento do cadastro B3 pelo telefone (11) 25655071 ou e-mail cadastro@b3.com.br.
Acesso aos sistemas da B3
Terminal BTB
O terminal BTB deve ser acessado por meio do link abaixo, com as credenciais
fornecidas mediante processo de contratação:

URL

IP

Porta

https://clearing2.cert.bvmfnet.com.br/BTB

200.19.60.176

443

Contratação terminal do BTB em certificação
O usuário deve solicitar ao usuário privilegiado de sua instituição a criação da
credencial com inclusão do perfil destinado à sua atuação. Para que o usuário
privilegiado visualize e disponibilize os novos perfis no CAU, deverá contratá-los
por meio do CSNET. As instituições sem acesso ao CAU e ao CSNET e que,
consequentemente, não
credenciais ao

possuem

departamento

de

usuário

privilegiado devem

Contratação

por

meio

do

solicitar
e-mail

contratacao@b3.com.br ou pelo telefone (11) 2565-5084.
A lista abaixo contempla os perfis disponíveis para contratação por meio do CAU:
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Id do Perfil
BTB_EXTERNO-TPF_BVMF

BTB_EXTERNO-TPF-ACST_BVMF

BTB_EXTERNOACSTCONSULTATPF_BVMF
BTB_EXTERNOPNPCONSULTATPF_BVMF
BTB_EXTERNOPLCONSULTATPF_BVMF

Descrição do Perfil
Acesso ao Sistema de Contratação de
Empréstimo de Ativos – Renda Fixa –
Participante
Acesso ao Sistema de Contratação de
Empréstimo de Ativos – Renda Fixa –
Agente de Custódia
Acesso de consulta ao Sistema de
Contratação de Empréstimo de Ativos –
Renda Fixa – Agente de Custódia
Acesso de consulta ao Sistema de
Contratação de Empréstimo de Ativos –
Renda Fixa – Participante
Acesso de consulta ao Sistema de
Contratação de Empréstimo de Ativos –
Renda Fixa – Participante

Categoria
PNP/PL

ACST

ACST

PNP

PL

A lista abaixo contempla os perfis disponíveis para contratação para instituições
sem acesso ao CAU e ao CSNET:
Nome do Perfil
BTB_EXTERNO-BUYSIDECONSULTA-TPF_BVMF

Descrição do Perfil
Acesso ao Sistema de Contratação de
Empréstimo de Ativos – Renda Fixa –
Gestora

Categoria
GEST/
FCAO

Acesso à mensageria do BTB
Após a contratação das sessões de acesso à mensageria do BTB, os dados de
conexão são os listados abaixo:
DNS
IP
Porta
smpiso05.cert.bvmfnet.com.br 200.19.60.59 21005
smpiso06.cert.bvmfnet.com.br 200.19.60.60 21006

TargetCompId
SMPISO05
SMPISO06

Sessão
40 – Outros
40 - Outros

As credenciais de acesso (usuário de serviço) devem ser solicitadas ao usuário
privilegiado da instituição.
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Acesso à API BTB
Os endereços de acesso à API BTB serão disponibilizados e divulgados ao
mercado em momento oportuno, na página do projeto no site de clientes da B3.
Contratação do acesso à API BTB em certificação
O usuário privilegiado da instituição pode criar a credencial com inclusão do perfil
destinado à sua atuação. Para que o usuário privilegiado visualize e disponibilize
os novos perfis no CAU, deverá contratá-los por meio do CSNET. As instituições
sem acesso ao CAU e ao CSNET e que, consequentemente, não possuem usuário
privilegiado devem solicitar credenciais ao departamento de Contratação por
meio do e-mail contratacao@b3.com.br ou pelo telefone (11) 2565-5084.
A lista abaixo contempla os perfis disponíveis para contratação por meio do CAU:
ID do Perfil
BTB_APIGWSELLSIDE-TPF_BVMF

Descrição do Perfil
Acesso ao Sistema de Contratação de Empréstimo de
Ativos – Renda Fixa – Participante

Categoria
PNP/PL

A lista abaixo contempla os perfis disponíveis para contratação para instituições
sem acesso ao CAU e ao CSNET:
Id do Perfil
BTB_APIGWBUYSIDE-TPF_BVMF
BTB_APIGWVENDOR-TPF_BVMF

Descrição do Perfil
Acesso ao Sistema de Contratação de Empréstimo
de Ativos – Renda Fixa – Gestora
Acesso ao Sistema de Contratação de Empréstimo

Categoria
GEST/FCAO
PROV

de Ativos – Renda Fixa – Provedor – Distribuidor de
Market Data
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Acesso à tela do RTC
O RTC deve ser acessado através do link abaixo, com as credenciais fornecidas
pelo usuário privilegiado da instituição:

URL

IP

Porta

https://clearing.cert.bvmfnet.com.br/ccran 200.19.60.175

443

O usuário deve solicitar ao seu usuário privilegiado a inclusão do perfil destinado
de acordo com sua atuação conforme a lista abaixo:
Nome do Perfil

RTC_CST-ASSET-MANAGER_BVMF

RTC_P-POSITION-MANAGER_BVMF
RTC_CST-SETTLEMENT-MANAGER_BVMF
RTC_CST-SETTLEMENT-OBSERVER_BVMF
RTC_CM-RISK-MANAGER_BVMF
RTC_P-RISK-MANAGER_BVMF
RTC_CM-RISK-SIMULATION-MANAGER_BVMF
RTC_P-RISK-SIMULATION-MANAGER_BVMF

Descrição do
Perfil
Acesso ao
novo módulo
do RTG Gestão
de Ativos, para
controle de
saldo e
liquidação de
contratos
Acesso ao
sistema de
posições
Acesso ao
sistema de
liquidação
Acesso ao
sistema de
monitoramento
de risco
Acesso ao
simulador de
risco
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Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo telefone (11) 2565-5017 ou
e-mail liquidacao.certifica@b3.com.br.
Acesso ao Sistema de Administração de Garantias (NGA)
O Sistema de Administração de Garantias (NGA) deve ser acessado por meio do
CAU:
Id do Perfil

Descrição do Perfil
NGA_OPEREXT_BVMF Acesso a movimentação e consultas de
garantias

Categoria
MC/PNP/PL

Acesso à mensageria do RTC
Após a contratação das sessões de acesso à mensageria do RTC, os dados de
conexão são os listados abaixo:
DNS
smpiso05.cert.bvmfnet.com.br
smpiso06.cert.bvmfnet.com.br

IP
200.19.60.59
200.19.60.60

Porta
21005
21006

TargetCompId
SMPISO05
SMPISO06

As credenciais de acesso (usuário de serviço) devem ser solicitadas ao usuário
privilegiado da instituição.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo telefone (11) 2565-5017 ou
e-mail liquidacao.certifica@b3.com.br.
Acesso ao Sinacor
O Sinacor é uma ferramenta de uso exclusivo das corretoras. O acesso ao produto
Empréstimo e Compromissada Específica de Títulos Públicos Federais com
Contraparte Central (CCP) estará liberado a partir da versão 22.3 com certificação

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

8

034/2022-VPC

prevista para setembro/22 e será automaticamente aplicável às corretoras que
tiverem o módulo de faturamento do Sinacor contratado.
Caso a corretora queira contratar os módulos de faturamento do Sinacor, o time
de

atendimento

irá

auxiliar

o

processo

através

do

e-mail

sinacor.certificacao@b3.com.br.
Acesso à tela do iMercado Empréstimo
A tela do IMBW pode ser acessada por meio do link abaixo, com as credenciais
fornecidas mediante processo de contratação:

URL
Internet

https://imercado-cert.b3.com.br/

Extranet

https://corporativo.cert.bvmfnet.com.br/imbw/

Contratação do acesso ao iMercado em certificação
O usuário deve solicitar ao usuário privilegiado de sua instituição a criação da
credencial com inclusão do perfil destinado à sua atuação. Para que o usuário
privilegiado visualize e disponibilize os novos perfis no CAU, deverá contratá -los
por meio do CSNET. As instituições sem acesso ao CAU e ao CSNET e que,
consequentemente, não

possuem

usuário

privilegiado devem

solicitar

credenciais para o departamento de Contratação por meio do e-mail
contratacao@b3.com.br ou pelo telefone (11) 2565-5084.
A lista abaixo contempla os perfis disponíveis para contratação por meio do CAU:
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Id do Perfil

Descrição do Perfil
Acesso as telas do sistema iMercado
Empréstimo

IMBW_CUSTEMPRATIV_BVMF

Categoria
ACST

A lista abaixo contempla os perfis disponíveis para contratação para instituições
sem acesso ao CAU e ao CSNET:
Nome do Perfil

Descrição do Perfil
Acesso as telas do sistema iMercado
Empréstimo

IMBW_GESTOREMPRATIV_BVMF

Categoria
GEST

Acesso à mensageria do iMercado
Após a contratação das sessões de acesso à mensageria do iMercado, os dados
de conexão são listados através do material disponibilizado no endereço abaixo,
como iMercado Flash:
http://www.bvmfnet.com.br/ptbr/servicos/download/Conectividade_pos_negociacao_certificacao.pdf
As credenciais de acesso (usuário de serviço) devem ser sol icitadas ao usuário
privilegiado da instituição.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo telefone (11) 2565-5710 ou
e-mail transicaoexterna@b3.com.br.

José Ribeiro de Andrade
Vice-Presidente de Produtos e Clientes
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