
INFORMA ÇÃO PÚBLICA

Workshop P&D 

SÃO PAULO, 12 DE DEZEMBRO  DE 2018

"Aperfeiçoamentos regulatórios para introdução de uma 
bolsa de energia e de uma ClearingHouse"



Relevância e alcance global da B3

Acesso a 
investidores 
de + de 60 

países

R$ 52 bi 
em valor de 
mercado²

49% dos 
investidores 

são 
estrangeiros¹

¹Dados de setembro/18 – Segmento Bovespa; ² Market Cap em 12/11/18
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A B3 é a Bolsa de Valores Brasileira. Somos totalmente integrados aos mercados mundiais, o que é traduzido pela 
representatividade dos investidores estrangeiros assim como a diversidade de países presentes em nosso mercado.

¹Dados de setembro/18 – Segmento Bovespa; ² Market Cap em 12/11/18



Infraestrutura de negociação e pós-negociação B3

Negociação/ 

Registro

Pós 

Negociação
Sistema de 

Liquidação

Bolsa Balcão

CCP

Depositária

• Entidade responsável pela venda de todos os compradores e pela compra de todos os 
vendedores

• Sistema que permite a transferência de títulos e ativos

• Entidade que realiza a guarda centralizada de ativos

• Ambiente organizado para realização de operações de compra e venda de ativos
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Os maiores benefícios da negociação de ativos em mercados organizados são:

• Aumentar a liquidez; e

• Melhorar a formação de preço.
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As principais funções de uma CCP são:

• Mitigação do risco de crédito da contraparte;

• Garantir a liquidação mesmo em caso de falha de participantes.
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Ana Beatriz Mattos
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