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Aqui existe uma
história de evolução

e transformação
Bolsa passa
a se chamar

1890

1967

FUNDAÇÃO
da Bolsa Livre
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COMBINAÇÃO
entre Bovespa e BM&F
(BM&FBOVESPA)

INÍCIO das
Operações da

1985

INÍCIO das
Operações da

1986

2007

2008

DESMUTUALIZAÇÃO
da Bovespa e da BM&F
e abertura de capital

2009

AQUISIÇÃO
das empresas
Portal de
Documentos
e BLK Sistemas
Financeiros

AQUISIÇÃO
da GRV Solutions,
segmento
de infraestrutura
para financiamento

2010

DESMUTUALIZAÇÃO
da Cetip e abertura
de capital

2017

2019

Resultado da
combinação
da BM&BOVESPA
e Cetip

SOMOS UMA DAS
MAIORES BOLSAS
DO MUNDO
Temos participação acionária
nas bolsas do Chile, Colômbia,
Peru e México

1

77.4 CME

5

26.1 Deutsche Boerse

2

52.2 ICE

6

23.4 B3

3

39.2 HKEX

7

16.2 Nasdaq

4
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29.6 London
Stock Exchange

Valor de
mercado*

*Valores em bilhões de
dólares (USD)
Fonte Bloomberg/ Atualizado
em agosto de 2019

O QUE

FAZEMOS
A B3 é uma das maiores
infraestruturas de mercado
financeiro do mundo,
com atuação nos mercados de:

Ações

Infraestrutura

Derivativos

Serviços na cadeia
de financiamento
de veículos e
imóveis

Renda fixa
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A infraestrutura
da B3 permite que:
Corretoras ofereçam
a investidores de todo
o mundo alternativas
de diversificação para
seus investimentos;

Bancos façam uma
melhor gestão
de risco e crédito;

Empresas se financiem
para expandir seus
negócios e gerar
empregos;

Brasileiros façam
TEDs e financiem
veículos e imóveis.

Integração
com os
participantes
do mercado

A infraestrutura oferecida pela B3 possui diversos pontos
de integração com os sistemas de participantes do
mercado, apoiando inúmeras de suas atividades centrais

One-stop-shop agregando valor em
todas as etapas da cadeia de valor
do mercado financeiro

Negociação

Contraparte
central e
liquidação

Derivativos
de balcão

Registro

Contraparte
central e
liquidação

Renda fixa
corporativa

Negociação /
Registro

Contraparte
central e
liquidação

Depositária
central

Instrumentos
bancários

Registro

Liquidação

Custódia

Listados
(ações, derivativos, câmbio
à vista e outros)

Depositária
central

Financiamento
Registro

(veículos e
Imóveis)
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5

Custódia

EMPRESAS
NA B3
Através da B3, as empresas
brasileiras podem captar recursos
e financiar o seu crescimento.
Volume financeiro captado em 2019*

R$ 53 bilhões
Ofertas de ações

R$ 200 bilhões
Ofertas de dívida
*Janeiro/2019 – Julho/2019
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CAPTAÇÃO
BANCÁRIA

R$2,3tri

R$2,1tri

estoque de
instrumentos de
captação bancária

em estoque de
derivativos de balcão
sem CCP

+130 Emissores

R$623bi

+12mm
de investidores

DERIVATIVOS
DE BALCÃO E
COE

em estoque de
derivativos de balcão
com CCP

R$18,9bi
estoque de COE
(Certificado de
Operações
Estruturadas)

NOSSOS
NÚMEROS

R$ 737bi
estoque de
instrumentos de
dívida corporativa

BALCÃO
MERCADO DE
CAPITAIS E
FUNDOS

R$ 2,5tri
estoque de
cotas de fundos

+ 800 Emissores
+ 11 mil Fundos
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Base: Agosto de 2019

+ 137mm
estoque

CRÉDITO

+ 2,3mm
média de registro
mensal

+10 tipos
de instrumentos
de crédito

Benefícios
Entendemos que a MP 897 será
transformadora para o mercado de
crédito em constante desenvolvimento

MP

897

Registro
dos ativos aumenta a visibilidade e
controle da circulação e posição do
mercado

Desmaterialização
dos ativos potencializa os negócios e
dão maior dinamismo ao mercado a
medida que diminuem a burocracia

Integração
entre IMF e ambiente de cartório
pode ser um serviço benéfico em
algumas situações
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MP

897

Registro

Atualmente não se tem visibilidade do tamanho do mercado de
crédito assim como ocorre para as captações das instituições
financeiras.
A obrigatoriedade do Registro da CPR trazida pela MP é fundamental
para aumentar o nível de informação do mercado. Na medida em que
se dá transparência para o sistema, potencializa-se o
desenvolvimento regular do mercado como um todo.

As IMF autorizadas a receber esses registros são as Entidades
Registradoras e as Centrais Depositárias. No âmbito jurídico as
atribuições e responsabilidades dessas instituições são distintas:

Autorizações distintas para funcionamento

MP

897

Desmaterialização

Outro importante benefício trazido pela MP é a desmaterialização
dos instrumentos financeiros.
Atualmente a CPR e a CCB precisam ser emitidas cartularmente,
ainda que o mercado já utilize formatos eletrônicos. A atualização
normativa traz maior segurança a essas práticas.
Benefícios:
1. Maior velocidade na originação do título de crédito
2. Facilidade no momento da circulação e da guarda
3. Desburocratização / Modernização

MP

897
-

Benefícios

O registro das operações por si só também traz uma série de
benefícios, como por exemplo:
-

Ampla visão para os Reguladores (exemplo: Crise dos
derivativos em 2008)

-

Transparência

- A diminuição do spread de crédito também passa pela
modernização da dinâmica e formalização dos ativos financeiros que
garantem:
- Maior transparência
- Maior segurança jurídica
- Exemplos recentes:
- Duplicatas (Lei 13.775)
- CDBs (Lei 13.476)

Autorizações distintas para funcionamento
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COM O MERCADO,

PARA O FUTURO
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