POR DENTRO DA CLEARING
Modalidade: on-line

Objetivo
Nessa trilha de conteúdos sobre a pós-negociação você
conhecerá os novos processos operacionais, regras, janela de
liquidação, sistema de administração de riscos e garantias, e todos
os benefícios que os participantes de mercado terão acesso a
partir da integração das Clearings da B3, que consolidará quatro
câmaras administradas pela Bolsa (Ações, Derivativos, Títulos de
Renda Fixa Pública e Privada e Câmbio).

Público-alvo
Profissionais de corretoras, bancos comerciais e de investimentos,
e assets que atuam nos mercados da Bolsa ou terão seus processos
impactados pela integração das Clearings da B3. Estudantes
e público em geral que gostariam de conhecer o projeto, suas
características inovadoras e o impacto no mercado a partir da sua
implantação.

Pré-requisitos
Não há.

Carga Horária
04 horas.

METODOLOGIA
A trilha educacional do Por Dentro da Clearing foi desenvolvida para proporcionar ao aluno um aprendizado
completo, disponibilizando uma navegação multilateral, seguindo o ritmo de cada indivíduo. É composta por
diferentes recursos como: vídeos com especialistas da B3, cartilhas complementares, infográficos, tutoriais e
vídeos em motion graphics, tornando a experiência educacional adequada a necessidade de cada aluno.

CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO
Não há.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
INTRODUÇÃO
Entenda o que é o ambiente da pós-negociação e os benefícios que uma clearing única pode
proporcionar. Conheça também as normas que regulamento que regem os mercados, e como os
participantes da b3 se relacionam.
1. A integração das clearings;
2. Funcionamento das principais clearings do mundo;
3. Benefícios do projeto de integração das Clearings;
4. Cálculo de risco da nova Clearing;
5. Desafios do Projeto de Integração das Clearings;
6. Estrutura de Participantes;
7. Estrutura Normativa da Pós-negociação da B3.
CADASTRO
Compreenda os aspectos e funcionalidades do cadastro de participantes, os diversos tipos de contas
e as possibilidades de vínculos entre elas.
1. Introdução – Cadastro;
2. Cadastro de Investidores;
LIQUIDAÇÃO
Conheça os direitos e obrigações gerados pelas operações de compra e venda, e como essas são
gerenciadas e liquidadas pelas Clearings.
1. Introdução – Liquidação;
2. Liquidação: processos de entrega e pagamento da Clearing;
3. iMercado;
4. Liquidação Bruta;
5. Compensação e Liquidação;
6. Controle de Posições;

RISCO
Aprenda sobre as atividades de Administração de Risco e Garantias no ambiente de pós-negociação
da Bolsa. Compreenda a estrutura de salvaguardas e a condição de Contraparte Central (CCP) da
Clearing B3.
1. Introdução - Administração de Riscos
2. Cadeia de Responsabilidades
3. Estrutura de Salvaguardas
4. Tratamento de Inadimplência
4. Critérios de Movimentação de Garantias
5. CORE - Estrutura e Funcionamento
6. CORE – Cenários
7. Intradiário
8. Tópicos Avançados
DEPOSITÁRIA
Aprenda o funcionamento da infraestrutura da Central Depositária na preservação da integridade
dos ativos negociados e na proteção dos investidores.
1. Introdução - Central Depositária e Ambiente de Registro
2. Sistemas de Registro
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