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INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION 

Este Ofício Circular 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. 
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Tel.: (11) 2565-4000 – Fax: (11) 2565-7737 

26 de novembro de 2020 

158/2020-PRE 

O F Í C I O  C I R C U L A R  

Participantes dos Mercados da B3 – Segmento BM&FBOVESPA 

Ref.: Período de Isenção das Credenciais de Acesso do Terminal BTB e da 

API BTB da Plataforma BTB – Empréstimo de Ativos. 

 

Como forma de fornecer tempo necessário para que o mercado integre seus 

sistemas à nova plataforma de Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos, 

informamos que, a partir da data de publicação deste Ofício Circular, entra em 

vigor período de isenção de 100% na tarifação de todos os perfis do Terminal 

BTB, que constam na Política Comercial Plataforma BTB – Empréstimo de Ativos 

(Terminal BTB e API BTB), divulgada no Ofício Circular 113/2020-PRE, de 

13/09/2020.  

O referido período de isenção de 100% será válido até 31/12/2021. A B3 avaliará 

se será necessária prorrogação da isenção a depender do nível de 

desenvolvimento do mercado de soluções de negociação integradas à Plataforma 

BTB, bem como a variedade de fornecedores dessas soluções.  

As credenciais contratadas antes da data de publicação deste Ofício Circular e 

que se enquadram em perfis tarifados terão isenção de custos, não tendo, 
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portanto, cobrança pelo período utilizado até então. Cabe ressaltar que o acesso 

à API BTB continuará gratuito para qualquer contratante. 

A Política Comercial do Terminal BTB e API BTB encontra-se atualizada em 

www.b3.com.br, Soluções, Plataformas, Interface de negociação, Empréstimo de 

ativos, Documentos, Política Comercial – Terminal BTB e API BTB. 

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com os contatos abaixo: 

Assunto E-mail Telefone 

Contratação contratacao@b3.com.br (11) 2565-5080 

Certificação e Suporte liquidacao.certifica@b3.com.br  (11) 2565-5017 

Cadastro cadastro@b3.com.br (11) 2565-5070 

Operacional da 

Plataforma BTB – 

Empréstimo de Ativos 

liquidacao.alocacao@b3.com.br  (11) 2565-5012 

Produtos BTB – 

Empréstimo de Ativos 
produtoscashequities@b3.com.br  (11) 2565-7654 

Projetos e melhorias 

Terminal BTB e API BTB 
produtosfront@b3.com.br  (11) 2565-5996 

 

 

Gilson Finkelsztain 

Presidente  

José Ribeiro de Andrade 

Vice-Presidente de Produtos e Clientes 
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