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APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Considerações iniciais
Esta apresentação pode conter certas declarações que expressam expectativas, crenças e previsões da administração
sobre eventos ou resultados futuros. Tais declarações não são dados históricos, estando baseadas em dados
competitivos, financeiros e econômicos disponíveis no momento e em projeções atuais acerca da indústria na qual a
B3 se insere.
Os verbos “antecipar”, “acreditar”, “estimar”, “esperar”, “prever”, “planejar”, “projetar”, “almejar” e outros verbos similares
têm a intenção de identificar estas declarações, as quais envolvem riscos e incertezas que podem resultar em
diferenças materiais entre os dados atuais e as projeções desta apresentação e não garantem qualquer desempenho
futuro da B3.
Os fatores que podem afetar o desempenho incluem, mas não estão limitados a: (i) aceitação pelo mercado dos
serviços prestado pela B3; (ii) volatilidade relacionada (a) à economia e ao mercado de valores mobiliários brasileiros e
(b) à indústria altamente competitiva na qual a B3 opera; (iii) alterações (a) na legislação e tributação nacional e
estrangeira e (b) nas políticas governamentais relacionadas aos mercados financeiros e de valores mobiliários; (iv)
crescimento da competição, com novos participantes nos mercados brasileiros; (v) habilidade em adaptar-se às
rápidas mudanças no ambiente tecnológico, incluindo a implementação de funcionalidades otimizadas requeridas
pelos clientes da B3; (vi) habilidade em manter um processo contínuo de introdução de competitivos novos produtos e
serviços enquanto mantém a competitividade dos já existentes; (vii) habilidade em atrair novos clientes nas jurisdições
nacional e estrangeira; (viii) habilidade em expandir a oferta de produtos da B3 em jurisdições estrangeiras.
Todas as declarações nesta apresentação são baseadas em informações e dados disponíveis na data em que foram
feitas, a B3 não se obriga a atualizá-las com base em novas informações ou desenvolvimentos futuros.
Esta apresentação não se constitui em uma oferta de venda nem em uma solicitação de compra de qualquer valor
mobiliário; tampouco deve haver qualquer venda de valor mobiliário onde tal oferta ou venda pudesse ser ilegal antes
de registro ou qualificação de acordo com lei de valores mobiliários. Nenhuma oferta deve ser feita à exceção de um
prospecto que atenda os requisitos da Instrução CVM 400 de 2003 e suas alterações.
INFORMAÇÃO PÚBLICA
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Modelo completo, multiativos e verticalmente integrado: alta sensibilidade para
usuários

3
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HISTÓRICO DA B3

A infraestrutura que desenvolve o mercado

Fundação da Bolsa
Livre (antecessora
da Bovespa)

Fusão entre
BM&F e
Bovespa cria a
BM&FBOVESPA

Início das atividades
da BM&F

1890

1986
1984
Início das
atividades
da Cetip

INFORMAÇÃO PÚBLICA

IPO da
Cetip

2017

2010

2008
2007

Aprovação da
fusão e criação
da B3

Aquisição da
GRV pela Cetip

2009

Desmutualização
e IPOs da
Bovespa e BM&F

2016
Acordo entre
BM&FBOVESPA e
Cetip (aprovação
dos acionistas)
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B3

A infraestrutura que desenvolve o mercado
Modelo diversificado e verticalmente

integrado

Infraestrutura única integrada

sistema financeiro

ao

Estrutura acionária pulverizada com

governança sólida

R$79,6 bilhões em valor de mercado¹
Receitas de R$10,3
Mais de R$22,5

bilhões distribuídos aos

acionistas em 10 anos
¹ Valor
INFORMAÇÃO
de mercadoPÚBLICA
em 30/09/2022.
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B3 – Modelo de Negócios Diversificado

Diversidade de produtos e serviços e exposição a diferentes dinâmicas de mercado
Principais Serviços

Distribuição de receitas
(2021)

LISTADO

Ações e instrumentos de renda variável

Perspectiva para a economia

Listagem

Volatilidade de juros e câmbio

Negociação, compensação (CCP²),
liquidação (SSS³) e depositária (CSD4)

Nível da taxa de juros

Empréstimo de ações
FICC

R$10,1

Negociação, compensação (CCP),
liquidação (SSS)

bi5
BALCÃO

Listado – ações e instrum. de RV
Listado – FICC¹

INFRAESTRUTURA
PARA
FINANCIAMENTO

Drivers e dinâmicas

Central de registro (com e sem CCP)

Depositária (CSD) e custódia

Número de emissores e número de investidores

Apetite a risco
Sofisticação dos investidores
Operações de crédito em aberto
Transações internacionais (captações e comércio)

Crescimento do crédito
Volatilidade
Nível da taxas de juros

Registro e controle de gravames

Venda de veículos

Transmissão e disponibilização
de informações para registro

Penetração do crédito

Plataformas, conexões, acesso e serviços
de tecnologia (todos os segmentos)

Número de clientes e pacotes de serviços
contratados

Dados e relatórios analíticos (todos os
segmentos)

Sofisticação do mercado

Eletronificação de processos

Balcão
Infra para financiamento
Tecnologia, dados e serviços

TECNOLOGIA,
DADOS E
SERVIÇOS

Demanda por novos dados e análises

Neoway (inclui a partir de dez/21)
¹ FICC – Fixed Income, Currency and Commodities (Renda Fixa, Câmbio e Mercadorias). ²CCP – Central Counterparty 7
(Contraparte central garantidora). ³ SSS – Securities Settlement System (Câmara de Liquidação).
PÚBLICA
4 CSD –INFORMAÇÃO
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Mercado Listado – Ações e Instrumentos de Renda Variável

Exposição ao ciclo econômico, taxa de juros e sofisticação e apetite a risco de investidores
Distribuição de receitas
(2021)

Mercado à vista e derivativos sobre ações
ADTV (R$ bi)

Participação dos investidores (2021)

Principais dinâmicas de preço

Inv. Estrangeiros

▪ Basis points (bps)

Inv. Institucionais Locais

▪ Descontos por volume (day
traders e volume total)

Pessoas Físicas
Instituições Financeiras
Empresas Locais
Outros

Derivativos de índices de ações
ADV1

(mil)

Participação dos investidores (2021)

Principais dinâmicas de preço

Inv. Estrangeiros

▪ R$ por contrato (RPC)

Inv. Institucionais Locais

▪ Descontos por volume

Pessoas Físicas
Instituições Financeiras

Empresas Locais

À vista – negociação
À vista – pós-negociação
Derivativos – neg. e pós-neg.

Listagem, depositária e empréstimo de ações
Emissores (final de período)

Investidores (final de período)

Depositária de renda variável
Empréstimo de ações
Listagem e soluções para emissores
Outros segmentos
¹ A partir de 2016, os Mini Contratos foram ponderados nos respectivos contratos padrão
INFORMAÇÃO PÚBLICA
de Índice.
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BTB (posição em aberto média; R$ bi)
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Mercado Listado – FICC (juros, moedas e mercadorias)

Exposição à volatilidade, sofisticação e apetite à risco dos investidores
Distribuição de receitas
(2021)

Derivativos de juros em R$
ADV (mil)

Participação dos investidores (2021)

Principais dinâmicas de preço

Inv. Estrangeiros

▪ R$ por contrato (RPC)

Inv. Institucionais Locais
Pessoas Físicas

▪ Diferenciação de preços
por prazo

Instituições Financeiras

▪ Descontos por volume

Empresas Locais
Banco Central

Derivativos de juros em US$
ADV (mil)

Participação dos investidores (2021)

Principais dinâmicas de preço

Inv. Estrangeiros

▪ US$ por contrato (RPC)

Inv. Institucionais Locais
Instituições Financeiras

▪ Diferenciação de preços
por prazo

Empresas Locais

▪ Descontos por volume

Derivativos de juros em R$
Derivativos de juros em US$
Derivativos de taxa de câmbio

Derivativos de taxa de câmbio
ADV1

(mil)

Participação dos investidores (2021)

Derivativos de mercadorias

Inv. Estrangeiros

Câmbio pronto

Inv. Institucionais Locais

Outros segmentos

Pessoas Físicas
Instituições Financeiras
Empresas Locais

¹ A partir de 2016, os Mini Contratos foram ponderados nos respectivos contratos padrão
INFORMAÇÃO PÚBLICA
de Índice.

9

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

Principais dinâmicas de preço
▪ US$ por contrato (RPC)
▪ Descontos por volume
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Mercado de Balcão

Exposição ao desenvolvimento do mercado de dívida corporativa e à sofisticação do mercado
Distribuição de receitas
(2021)

Instrumentos de Renda Fixa e Outros
Cap. Bancária (estoque médio; R$ bi)

Debêntures (estoque médio; R$ bi)

Principais dinâmicas de preço
▪ Basis points (bps) sobre o
registro inicial (instrumentos
de captação bancária)
▪ Basis points (bps) sobre o
estoque em aberto
▪ Programas de incentivo para
distribuidores (Tesouro Direto)
▪ Descontos por volume

Tesouro Direto (estoque médio; R$ bi)

Cotas de Fundos (estoque médio; R$ bi)

Instrumentos de Renda Fixa
Derivativos
Outros

Derivativos de Balcão
COE (estoque médio; R$ bi)

Derivativos (estoque médio; R$ bi)

Principais dinâmicas de preço
▪ Basis points (bps) sobre o
registro inicial e estoque em
aberto

Outros segmentos

▪ R$ por transação
▪ Limite de cobrança, de acordo
com o tamanho da transação
▪ Descontos por volume
INFORMAÇÃO PÚBLICA
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Infraestrutura para Financiamento

Exposição à expansão do crédito e da economia
Distribuição de receitas
(2021)

Sistema Nacional de Gravames – SNG
Veículos vendidos (mi)

Principais dinâmicas de preço
▪ R$ por gravame
▪ Descontos por volume
▪ Despesas atreladas ao
faturamento
▪ Nível da taxa de juros

Veículos financiados (mi)

Infraestrutura para Financiamento
Outros segmentos

Plataforma Imobiliária
▪ Avaliação de garantias (integração de instituições financeiras com empresas de avaliação)
▪ Conexão com cartórios (registro da garantia)
▪ Conexão com o regulador (cumprimento de obrigações regulatórias)

INFORMAÇÃO PÚBLICA
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Tecnologia, dados e serviços

Diversificação de negócios – dados, analytics e demais serviços para mercado financeiro
Distribuição de receitas
(2021)

Tecnologia e acesso
Número de TEDs processadas (mi)

Número de participantes1 (mil)

Outros serviços
▪ Sinacor: sistema de mid e
back-office para corretoras
▪ Telas de negociação para o
buy-side e sell-side
▪ Hospedagem de servidores
(co-location)

Dados e analytics
▪ Neoway
▪ Dados de negociação no mercado listado
▪ Relatórios analíticos dos mercados listados e de balcão e do segmento de infraestrutura para financiamento
▪ Consulta de dados para os diferentes segmentos
▪ Licenciamento de índices

Tecnologia e acesso

▪ B3 Plug
▪ iMercado

Dados e analytics

Banco B3

Banco B3
Outros
Outros segmentos

▪ Banco liquidante
▪ Custódia e controladoria de fundos de investimento
▪ Custódia e representação para investidores não-residentes
▪ Instituição depositária de BDRs – Brazilian Depositary Receipts

¹ Considera-se
apenas
os participantes dos quais são cobradas a taxa de
INFORMAÇÃO
PÚBLICA
utilização de sistemas no mercado de balcão.
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Direcionadores de Crescimento – Atividade do Mercado de Capitais
Expectativa de que o mercado de capitais ganhe relevância
Captação de empresas brasileiras

Renda Fixa (Brasil)

Desembolsos do BNDES (R$ bilhões)

(R$ bilhões)

Renda Fixa (Offshore)

Fontes:
ANBIMA, Banco
Nacional de Desenvolvimento e Banco Central do Brasil.
INFORMAÇÃO
PÚBLICA

Ações
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O volume alocado em renda variável vem ganhando maior relevância dentro do
PL dos fundos
PL dos Fundos (2017 – 2021) – (R$ bilhões)

CAGR
Renda Variável

10%
21%

(13%)
(14%)

•

(9%)

•

(90%)

(86%)

(85%)

(87%)

8%

•
•
•
•
•
•
•

Fonte:
ANBIMA PÚBLICA
INFORMAÇÃO

Ações
Opções
Outros Renda Variável

Renda Fixa

(15%)

(10%)

(91%)

•
•
•
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Operação Compromissada – Lastro
em TPF
Operação Compromissada – Lastro
em Tít. Estaduais e Municipais
TPFs
CDB/RDB
Notas Promissórias/Debêntures
Direitos Creditórios/DPGE
CCB/CCCB
Títulos
Imobiliários/Letras
Financeiras
Invest. Exterior e Outros Renda Fixa

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Indicadores Internacionais – Mercado de Capitais

A comparação com outras bolsas indica que ainda há espaço para crescimento
Turnover das Bolsas – 9M22
391%
211%

Shenzhen
Stock
Exchange

Shanghai
Stock
Exchange

176%

Korea
Exchange

159%

B3

149%

Nasdaq

140%

NYSE

108%

87%

Japan
Exchange
Group

70%

Deutsche
Boerse AG

ASX

60%

55%

37%

23%

Hong Kong
National
Singapore
Bolsa
Exchanges
Stock
Exchange Mexicana de
and Clearing Exchange of
Valores
India

Market Cap / GDP (2021)
227%

168%

167%
121%

117%

110%

87%

82%
53%

Estados
Unidos

Canadá

INFORMAÇÃO
PÚBLICA
Fontes: WFE, World
Bank.

Cingapura

Austrália

Japão

Reino Unido
15

Coreia
do Sul
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China

Brasil

51%

Alemanha

17%

10%

México

Colômbia
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CAPEX

Principais projetos realizados nos
últimos anos

Assegurando o bom funcionamento dos mercados

• R$2,9 bilhões investidos nos últimos 8 anos
• Excelência operacional e qualidade dos serviços
são diferenciais competitivos importantes
Investimento combinado

(2013-2021)
✓ Sistema de negociação PUMA: plataforma multiativos e
multimercados de alta capacidade e baixa latência
✓ Clearing B3: infraestrutura unificada com modelo de
risco/margem para derivativos (listados e de balcão) e
ações
✓ Novo Data Center: escala para abrigar a infraestrutura
própria e de clientes (co-location)

(R$ milhões; Informações combinadas gerenciais)

✓ Mudança e consolidação dos Datas Centers
✓ Melhorias na infraestrutura de TI
✓ Plataforma de Registro imobiliário
✓ Plataforma de Registro de seguros

200-250¹

✓ Avanços na infraestrutura de negociação - PUMA (site DR)
✓ Market Data
✓ Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos
✓ Exercício Automático de Opções sobre Ações e ETFs
✓ RLP – Retail Liquidity Provider

✓ Retrofit dos principais prédios da B3

(Orçamento 2022)
✓ Plataforma de Recebíveis
✓ Update tecnológicos
✓ Produtos e serviços de dados
1

Investimentos apenas no core business, desconsiderando investimentos em novos negócios.

INFORMAÇÃO PÚBLICA
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Sustentabilidade
Estratégia

1
SER UMA COMPANHIA
ALINHADA ÀS
MELHORES PRÁTICAS
DE SUSTENTABILIDADE

▪ Comitê Interno de Sustentabilidade: reporte ao C-level, com presença de membros do Conselho;
▪ SLB: emissão de Título de dívida Sustentável, no valor de US$ 700 MM. Taxa de juros atrelada ao
cumprimento de metas de diversidade:: Criação de Índice de Diversidade até 2024 e Aumento de
mulheres na liderança da B3 para 35% até 2026.;
▪ Inventário de Gases de Efeito Estufa (GEE) elaborado desde 2009 e Carbono Neutro desde 2011;
▪ B3 Social: cerca de R$50 milhões doados em 2021, com 2,7 milhões de pessoas beneficiadas.

2
INDUZIR BOAS
PRÁTICAS ESG NO
MERCADO
BRASILEIRO

3
FORTALECER O
PORTFÓLIO DE
PRODUTOS E ABRIR
NOVAS FRENTES DE
MERCADO ESG

INFORMAÇÃO PÚBLICA

▪ Primeira bolsa signatária do Pacto Global da ONU. Membros do Conselho Orientador da Rede Brasil;
▪ Hub de Educação em 2021:

▪ Novo curso em parceria com BlackRock e XP Inc: “ESG: um novo jeito de investir”.
▪ Conteúdos sobre a temática ASG somaram mais de 6,8 mil acessos.

▪ ISE B3: em 2021 o número de empresas participantes supera em 62% o total do ano anterior;
▪ Lançamento do ESG Workspace com dados de desempenho das empresas participantes no ISE B3;
▪ Lançamento do índice IGPTW B3, em parceria com Great Place to Work;
▪ Mais de 30 mil de registros de emissões de CBIOs nas plataformas da B3.
18
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Cultura Organizacional

Desenvolver a cultura organizacional que apoia o crescimento do negócio e atraia talentos
Destaques 2021:

Diversidade e Inclusão na B3¹:
▪

Funcionários com mais de 66 mil horas em treinamento, em mais de
350 temas;

▪

Lançamento do primeiro Bootcamp B3 de Diversidade e Inclusão,
com workshops, guias e materiais gratuitos de acompanhamento para
mais de 50 empresas participantes, de forma a identificarem seu
estágio de maturidade no tema e desenhar sua estratégia para avançar;

▪

Lançamos o primeiro Programa de Mentoria para Mulheres

2.669 funcionários

1.767

902

homens

mulheres

Membros do Conselho

Membros na Liderança²

27% mulheres
73% homens

28,2% mulheres
71,8% homens

Reconhecimentos:
FORTALECIMENTO DA MARCA EMPREGADORA

Aumento no YoY de 57,4% de pessoas
negras no quadro de funcionários.

▪ B3 como uma das melhores empresas para trabalhar pela Great
Place to Work (GPTW);
▪ GPTW: Melhor empresa na categoria Serviços Financeiros;
▪ GPTW: Uma das melhores empresas para as mulheres trabalharem;
▪ Pela 4ª vez Certificação Top Employers Brasil;
▪ Presença no Top Companies do Linkedin.

19
¹ Considera apenas empresa B3 S.A/ Dados de 2021. ² Inclui cargos no nível
INFORMAÇÃO PÚBLICA
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de Gerente e acima.
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ESG Ratings

A B3 é avaliada por agências provedoras de ratings, que fornecem classificações relacionadas aos
temas ambiental, social e de governança, como:
MSCI

ISS ESG

Classificada com o rating A (em uma escala de AAA-CCC) na avaliação da MSCI ESG Rating.

Classificada com Absolute Rating C (ISS ESG Prime Label)

Sustainalytics¹

Em 2021, a B3 recebeu uma Classificação de Risco ESG de 15,2 (Baixa) e foi avaliado pela
Sustainalytics como tendo baixo risco de sofrer impactos financeiros materiais de fatores
ESG.

FTSE Russel

ESG Rating 4,1 de 5. Pelo quinto ano consecutivo, B3 é selecionada para integrar o índice
FTSE4Good Latin America, estando com pontuação acima da média da indústria e setor.

Clarity AI

Classificada como uma das 12 melhores empresas (de 57), no segmento Financial Exchanges
& Data pela Clarity Ai, com uma pontuação total de 68 (em uma escala de 1 a 100)².

CDP Climate Change

Em 2021, atingimos o score B na pontuação do CDP (em uma escala que vai de D- até A).

¹Copyright ©2021 Sustainalytics. All rights reserved. This section contains information developed by Sustainalytics (www.sustainalytics.com). Such information and data are proprietary of Sustainalytics and/or its third party
suppliers (Third Party Data) and are provided for informational purposes only. They do not constitute an endorsement of any product or project, nor an investment advice and are not warranted to be complete, timely,
accurate or suitable for a particular purpose. Their use is subject to conditions available at https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers.
² Setembro, 2021

INFORMAÇÃO PÚBLICA
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Robustez financeira

Resumo da demonstração de resultados1
Receita Líquida
(R$ milhões; Var. %)

Desp. ajustadas2

EBITDA ajustado3

(R$ milhões; Var. %)

(R$ milhões; Var. %)

+131%

+174%

LL Recorrente
(R$ milhões; Var. %)

+144%

+39%

Receitas em alta,
apesar da crise no
Brasil

Crescimento das
despesas abaixo
da inflação

Forte potencial de
geração de caixa

Retorno de parte
relevante do
resultado ao acionista

¹ Informações combinadas gerenciais. ² Ajustado por (i) depreciação e amortização; (ii) programa de incentivo de longo prazo baseado em ações – principal e encargos; (iii) despesas relacionadas à combinação
com a Cetip; (iv) despesas atreladas ao faturamento, (v) provisões, (vi) despesas extraordinárias com rescisão contratual, (vii) despesas com M&A, e (viii) despesas com baixa de projetos . ³ Ajustado por: (i)
combinação de negócios com a Cetip (ii) provisões não recorrentes, (iii) alteração de programa/metodologia de incentivo de longo prazo, (iv) despesas extraordinárias com rescisão contratual, (v) despesas com
M&A, e (vi) despesas com baixa de projetos.
INFORMAÇÃO PÚBLICA
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APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Infraestrutura tecnológica
Histórico de despesas ajustadas1

Distribuição das desp. ajustadas 2021

(Informações combinadas gerenciais; R$ milhões)

(Informações combinadas gerenciais)

23 – principal e encargos; (iii) despesas relacionadas à combinação com a Cetip; (iv) despesas atreladas ao
¹ Ajustado
por (i) depreciação
baseado em ações
INFORMAÇÃO
PÚBLICA e amortização; (ii) programa de incentivo de longo prazo
INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION
faturamento e (v) provisões.
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APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Administração & Conselho de Administração
Conselho de Administração

Conselho de Administração

Atual composição do CA
Antônio Quintella (Presidente)

Ex-CEO do Credit Suisse no Brasil e Américas; Fundador da Canvas Asset Management

Florian Bartunek (Vice-Presidente)

Comitê de auditoria

Sócio fundador e CIO da Constellation Asset Management

Ana Carla Abrão Costa

Sócia e Market Leader para a América Latina da Oliver Wyman Consultoria Estratégica

Comitê de governança e indicação
Comitê de produtos e precificação

Caio Ibrahim David

Sócio fundador da GHT4 – The Family Company

Claudia Farkouh Prado

Conselheira Sênior do Conselho de Administração da Baker McKenzie Global Law Firm

Cristina Anne Betts

Comitê de remuneração e pessoas

CEO da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.

Eduardo Mazzilli de Vassimon

Comitê de riscos e financeiro

Conselheiro da Votorantim e da Totvs

Guilherme Affonso Ferreira
Sócio e Gestor da MOS Capital

Membros independentes

João Nazareth Menin Teixeira De Souza
CEO do Banco Inter

Maurício Machado de Minas

Conselheiro do Banco Bradesco e IBM Corporation

Pedro Paulo Giubbina Lorenzini

Diretor Executivo do Banco Itaú S.A. e membro do Comitê Executivo do Itau-Unibanco

INFORMAÇÃO PÚBLICA
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Ligados a participantes
de mercado

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Administração & Conselho de Administração
Diretoria Estatutária

Gilson Finkelsztain

Presidente

Viviane Basso

Vice-Presidente de Operações – Emissores, Depositária e Balcão

Mario Palhares

Vice-Presidente de Operações – Negociação Eletrônica e CCP

José Ribeiro de Andrade

Vice-Presidente de Produtos e Clientes

Rodrigo Antonio Nardoni Gonçales

Vice-Presidente de Tecnologia e Segurança Cibernética

Marcos Vanderlei Belini Ferreira

Vice-Presidente da Unidade de Infraestrutura para Financiamentos

Ana Buchaim

Diretoria Executiva de Pessoas, Marketing, Comunicação, Sustentabilidade e
Investimento Social

André Veiga Milanez

Diretor Executivo Financeiro, Administrativo e de Relações com Investidores

Eduardo Farias

Diretor Executivo de Governança e Gestão Integrada

Luís Sérgio Kondic Alves Lima

Diretor Executivo de Produtos

INFORMAÇÃO PÚBLICA
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APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Governança corporativa e base acionária

Capital pulverizado com estrutura de governança sólida
Sólidas práticas de governança

Estrutura Acionária

Listada no Novo Mercado (apenas ações ON e outros direitos de
acionistas, transparência, etc.)
Conselho de administração:
• majoritariamente independente, incluindo o presidente (requisito
regulatório)
• demais membros do conselho são ligados a participantes de mercado
(não são ligados a grupo controlador ou executivos)
• conselho de administração e comitês com atuação bem definida

Remuneração dos executivos alinhado com o desempenho e
objetivos estratégicos da companhia, assim como com os
interesses de longo prazo dos acionistas
Estrutura e políticas de gestão de risco e controles internos

INFORMAÇÃO PÚBLICA
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APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Estrutura de Salvaguarda da Câmara BM&FBOVESPA
Robustez que garante a integridade do mercado

B3 S.A – Brasil, Bolsa, Balcao – Métricas de Risco da Clearing
Clearing

B3 (Derivativos e Ações)

# de membros de compensação (MC)

69

Margens
Total de margem depositada (R$ bi)

489,3

Intervalo de confiança (%)
Em risco/período de encerramento

Tipo de garantia elegível para compor
margem

99,96%
Contratos futuros 2-10 dias; opções listadas 5 dias; derivativos de balcão 10 dias;
mercado de ações à vista, termo e empréstimo de ações 2-10 dias

Caixa em reais, títulos públicos do governo federal, ouro, ações e certificados de ações
(unit) de companhias abertas negociadas na B3, BDR de ação, títulos de renda fixa
emitidos por bancos (CDB, LCI e LCA), carta de fiança bancária, ETF, cotas de fundos
selecionados.¹

Sistema de cálculo de margem

Cálculo de nível requerido de margem

CORE - CloseOut Risk Evaluation
O sistema de cálculo de margem da Câmara BM&FBOVESPA baseia-se no cálculo de
risco de portfólio (posições nos mercados listado e de balcão e garantias), de forma
integrada, no nível do cliente

¹ Os comitentes não residentes também estão autorizados a depositar como garantias : dólar, ADR, títulos de emissão do tesouro norte-americano e títulos de emissão do tesouro alemão. No caso de comitentes não residentes
nos termos da Resoulção 2.687 os únicos ativos elegíveis para constituição de garantias são dólares e títulos de emissão do tesouro norte-americano.
INFORMAÇÃO PÚBLICA
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APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Estrutura de Salvaguarda da Câmara BM&FBOVESPA
Robustez que garante a integridade do mercado

B3 S.A – Brasil, Bolsa, Balcao – Métricas de Risco da Clearing
Clearing

B3 (Derivativos e Ações)

Fundo de liquidação (FLI)
Abordagem geral para calibrar o
tamanho dos fundos em garantia

O fundo de liquidação da Clearing, integrante da estrutura de salvaguardas, é composto
por contribuições variáveis dos membros de compensação ( proporcional à exposição de
risco) e contribuição fixa feita pela B3. A Câmara BM&FBOVESPA realiza testes de estresse
de crédito para avaliar o nível de proteção da estrutura de salvaguardas, que deve ser no
mínimo suficiente para cobertura das 2 maiores exposições.

Ordem de utilização das garantias

(1) garantias do cliente inadimplente: vinculadas à corretora e ao MC inadimplentes; (2)
garantias livres do cliente inadimplente vinculadas a outras corretoras e/ou outros MCs,
mediante autorização desses; (3) garantias da corretora inadimplente vinculadas ao MC
inadimplente, inclusive a garantia mínima não operacional; (4) garantias do MC
inadimplente; (5) contribuição do MC inadimplente para o fundo de liquidação; (6)
contribuição da B3 para o fundo de liquidação; (7) contribuição dos demais MCs
adimplentes para o fundo de liquidação; e (8) caixa da B3 exclusivamente dedicado à
câmara.

Reposição do fundo de liquidação
após um evento de inadimplência

O valor total de aportes para reconstituição do fundo realizados pelo participante em
qualquer período de 20 dias úteis é limitado a 3 vezes o valor da contribuição individual dele
requerida. No caso de utilização das contribuições dos participantes adimplentes, os
aportes realizados para reconstituí-las não podem ser utilizados para cobrir perdas
decorrentes da inadimplência em questão ou anteriores a ela.

Evento de inadimplência

Nenhum

29 total das garantias requeridas na Câmara BM&FBOVESPA. Atualizado em Ago/19
A B3
possui e administra
também a Câmara de Câmbio cujas garantias requeridas representam
apenas PÚBLICA
0,13% do
INFORMAÇÃO
PÚBLICA
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APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

B3 – Ágio da combinação de negócios entre BM&F e Bovespa
Status das discussões atuais

Esfera Administrativa
Ano fiscal

(recebimento do auto)

2008-2009
(29/11/2010)
2010-2011

(02/04/2015)
2012-2013
(21/09/2017)
2014-2016
(18/10/2019)
2017
(26/10/2021)

Montantes em
discussão (set-22)

(R$ bi - inclui multas e juros)

R$1,4 bilhão

R$3,0 bilhões

Poder Judiciário
DRJ

CARF

CARF

(RFB)

(Câmara baixa)

(Câmara superior)

21/10/2011
(impugnação
parcial)

27/04/2016
(impugnação
parcial)

28/06/2018

R$3,8 bilhões

(impugnação
parcial)

10/06/2020

R$4,8 bilhões

(impugnação
desfavorável)

09/05/2014

05/04/2017

(3x3 votos)

(4x4 votos)

11/09/2019

21/06/2017

(5x5 votos) – aguarda
reanálise da Câmara
Baixa

16/10/2019

Aguarda julgamento
de Recurso Especial
da PGFN

(5x3 votos)

(7x1 votos)

Aguarda julgamento
de recurso
voluntário

24/11/2021

R$ 226,7 milhões

Impugnação
pendente de
julgamento

¹ Fato Relevante – 18/05/2020 - https://apicatalog.mziq.com/filemanager/v2/d/5fd7b7d8-54a1-472d-8426-eb896ad8a3c4/78ce0d3e-d05c-7eeb-d728-4449abf55187?origin=2
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(três instâncias)

13/05/2020

(Sentença desfavorável
em 1ª instância)¹
Aguarda julgamento de
Recurso de Apelação

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

B3 – Ações Populares e de Improbidade Administrativa (Marka e Fontecindam)
Resumo das discussões

Informações processuais

Instâncias do Poder Judiciário

Valores atualizados (set-22)
Processos
Danos Materiais

Ação de
Improbidade
Marka

R$ 10,9 bi

Multa

R$ 10,9 bi

(14/01/1999)

Ação Popular
Marka
(14/01/1999 e
19/01/1999)

Ação
Improbidade
Fontecindam

R$ 1,9 bi

R$ 6,3 bi

R$ -

R$ 6,3 bi

(14/01/1999)

Ação Popular
Fontecindam
(14/01/1999)

Total
INFORMAÇÃO PÚBLICA

R$ R$ 19,2 bi

R$ -

1ª Instância
Federal –
Distrito
Federal

Tribunal

03/2012 Sentença
Desfavorável

03/2012 Sentença
Desfavorável

03/2012 Sentença
Desfavorável

03/2012 Sentença
Prejudicado

R$ 17,3 bi
31

Regional

Federal da 1ª
Região
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07/2017 –
Acórdão
Favorável
(4x1)
07/2017 –
Acórdão
Favorável

(4x1)
07/2017 –
Acórdão
Favorável
(4x1)
07/2017 –
Acórdão
Favorável
(4x1)

STJ e STF

Cumprimento
de sentença

11/2020 –
Recebido o
recurso. Aguarda
julgamento
11/2020 –
Recebido o
recurso. Aguarda
julgamento
Aguarda
recebimento para
posterior
julgamento.
Aguarda
recebimento para
posterior
julgamento.

Ocorrerá apenas
em desfecho
desfavorável

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

DESEMPENHO OPERACIONAL
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Listado – Ações
Volume médio diário – ADTV1

Índice de Ações – ADV e RPC

Capitalização bursátil média e Giro de mercado2

Participação dos investidores nos volumes

¹ Inclui mercado à vista e derivativos (opções e termo) de ações 2 Relação entre o volume negociado no mercado
à vista no período e a capitalização de mercado média no mesmo período.
33
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APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Listado – Juros, Moedas e Mercadorias
Volume médio diário – ADV (em milhares de contratos)

Receita por contrato média – RPC (R$)

Participação dos investidores1

Contratos em aberto2

34
2A partir de 2016, não considera o volume de Balcão e a partir de 2017 os Mini Contratos foram ponderados nos respectivos contratos padrão: Índice, Câmbio e Commodities..
INFORMAÇÃO
PÚBLICA
¹ Inclui
mini-contratos
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APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Balcão
Renda Fixa – Volume (R$ trilhões)

Derivativos – Volume (R$ trilhões)

Outros – Volume (R$ trilhões)

Tesouro Direto

INFORMAÇÃO PÚBLICA
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APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Infraestrutura para Financiamento e Dados, Acessos e Tecnologia
Infraestrutura para Financiamentos

Número de TEDs processadas

INFORMAÇÃO PÚBLICA

(milhões)

Número médio de clientes no mercado de Balcão (milhares)
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B3 – Implantação das Novas Políticas de Tarifação para Renda Variável
Tarifas atuais foram implementadas em fevereiro-21

Negociação
Modelo anterior – até jan/21

Modelo atual – desde fev/21

Tarifas Antigas (bps)

Tarifas Atuais (bps)
Institucionais Locais

Outros Investidores

Negociação

0,50

0,50

2,75

Pós negociação
(CCP e CSD)

1,80

2,50

3,25

Total

2,30

3,00

Institucionais Locais

Outros Investidores

Negociação

0,50

0,50

Pós negociação
(CCP e CSD)

2,00

Total

2,50

Principais pontos:

Mudanças:

▪ Sobre as tarifas, era aplicado desconto progressivo para todos
os investidores com base no ADTV total do mercado no mês
anterior

▪ Fim do desconto progressivo com base no ADTV total do
mercado no mês anterior; tabela fixa baseada em quanto os
clientes vinham pagando + desconto

▪ Tarifas menores para fundos locais

▪ Cobrança unificada das tarifas de pós-negociação se mantém

▪ Cobrança unificada das tarifas de pós-negociação

▪ Nova tabela de descontos adicionais para operações daytrade

37 10/dez/2020.
ParaINFORMAÇÃO
mais informações,
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B3 – Implantação das Novas Políticas de Tarifação para Renda Variável
Tarifas atuais foram implementadas em fevereiro-21

Custódia
Modelo anterior – até jan/21

Modelo atual – desde fev/21

Tarifas Antigas (bps)

Tarifas Atuais (bps)

Manutenção da Conta em Custódia

Tarifa sobre o Valor em Custódia

Isento para residentes

Até R$9,28/mês para residentes

R$115,83/mês para não residentes

Tabela progressiva (residentes)

Manutenção da Conta em Custódia

Tarifa sobre o Valor em Custódia

Isento (não residentes)

R$146,02/mês para não
residentes
Nova Tabela progressiva
(residentes)
Isento (não residentes)

▪ Tarifa de manutenção de conta em custódia para locais e
estrangeiros
▪ Tarifa sobre o valor em custódia cobrada a partir de uma tabela
progressiva, com isenção para aplicações de até R$300 mil e
investidores não residentes

▪ Tarifa sobre o valor em custódia cobrada a partir de uma nova
tabela progressiva, com isenção para aplicações de até
R$23.084,39

*Investidores residentes ou não-residentes com conta sem movimentação ou posição por mais de 60 meses passam a pagar R$3,34 a partir do 61º mês. A Política de Tarifação da Central Depositária foi reajustada
em 01/01/2023. Mais informações neste Ofício.
INFORMAÇÃO PÚBLICA
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RESULTADOS 3T22

Considerações iniciais
Esta apresentação pode conter certas declarações que expressam expectativas, crenças e previsões da administração
sobre eventos ou resultados futuros. Tais declarações não são dados históricos, estando baseadas em dados
competitivos, financeiros e econômicos disponíveis no momento e em projeções atuais acerca da indústria na qual a
B3 se insere.
Os verbos “antecipar”, “acreditar”, “estimar”, “esperar”, “prever”, “planejar”, “projetar”, “almejar” e outros verbos similares
têm a intenção de identificar estas declarações, as quais envolvem riscos e incertezas que podem resultar em
diferenças materiais entre os dados atuais e as projeções desta apresentação e não garantem qualquer desempenho
futuro da B3.
Os fatores que podem afetar o desempenho incluem, mas não estão limitados a: (i) aceitação pelo mercado dos
serviços prestado pela B3; (ii) volatilidade relacionada (a) à economia e ao mercado de valores mobiliários brasileiros e
(b) à indústria altamente competitiva na qual a B3 opera; (iii) alterações (a) na legislação e tributação nacional e
estrangeira e (b) nas políticas governamentais relacionadas aos mercados financeiros e de valores mobiliários; (iv)
crescimento da competição, com novos participantes nos mercados brasileiros; (v) habilidade em adaptar-se às
rápidas mudanças no ambiente tecnológico, incluindo a implementação de funcionalidades otimizadas requeridas
pelos clientes da B3; (vi) habilidade em manter um processo contínuo de introdução de competitivos novos produtos e
serviços enquanto mantém a competitividade dos já existentes; (vii) habilidade em atrair novos clientes nas jurisdições
nacional e estrangeira; (viii) habilidade em expandir a oferta de produtos da B3 em jurisdições estrangeiras.
Todas as declarações nesta apresentação são baseadas em informações e dados disponíveis na data em que foram
feitas, a B3 não se obriga a atualizá-las com base em novas informações ou desenvolvimentos futuros.
Esta apresentação não se constitui em uma oferta de venda nem em uma solicitação de compra de qualquer valor
mobiliário; tampouco deve haver qualquer venda de valor mobiliário onde tal oferta ou venda pudesse ser ilegal antes
de registro ou qualificação de acordo com lei de valores mobiliários. Nenhuma oferta deve ser feita à exceção de um
prospecto que atenda os requisitos da Instrução CVM 400 de 2003 e suas alterações.
INFORMAÇÃO PÚBLICA
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RESULTADOS 3T22

Desenvolvimentos Estratégicos (1/2)
Crescimento dentro do core business

Lançamento, em set/22, do empréstimo e da compromissada de TPF para investidores institucionais
•

Operações Compromissadas: Atuação como CCP, mitigando o risco de contraparte nessas
operações

•

Empréstimos de TPF: Novo serviço

Agenda Regulatória
•

Definição pela CVM, em out/22, do tamanho mínimo dos grandes lotes, complementando a
Resolução 135

•

Revisão quadrimestral dos lotes mínimos pelo regulador é positiva para o mercado

Aquisição da Datastock
•

Plataforma de gestão de estoque de veículos novos e usados, integrado com o sistema federal do
RENAVE

•

Estratégia de crescimento nos negócios de financiamentos de veículos e dados & analytics,
expandindo a atuação da B3 a outros elos da cadeia deste segmento, além de aumentar o mix e o
potencial das soluções de dados & analytics

INFORMAÇÃO PÚBLICA
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Desenvolvimentos Estratégicos (2/2)
Aquisição da Neurotech, especializada em Inteligência Artificial, Big
Data e Machine Learning para fornecer soluções analíticas
Racional estratégico da aquisição:
•

Atuação integrada com B3 e Neoway alavanca o potencial de crescimento do negócio de dados & analytics

•

Oportunidades de up-sell, cross-sell, expansão do mix de produtos e desenvolvimento de soluções combinadas e de
maior valor agregado

•

A aquisição também possibilita um aumento significativo da capilaridade de clientes

Valor da aquisição:
•

R$ 619 milhões na data de fechamento da operação

•

R$ 523 milhões em earn-outs (valor presente estimado no cenário base de execução do plano de negócios de 2022 a
2026), a depender do atingimento de determinadas metas de desempenho

•

Os recursos para pagamento serão provenientes do caixa livre da B3, e não há mudança nas projeções de
endividamento e payout divulgadas em 11 de agosto de 2022

O fechamento da aquisição está sujeita à aprovação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas (“AGE”), Comissão
de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE)

INFORMAÇÃO PÚBLICA
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Destaques – Desempenho Operacional
3T22

3T22 / 3T21

3T22 / 2T22

26.162,0

-17,0%

-9,2%

3,405

-0,087 bps

0,045 bps

3.343,5

-21,3%

-2,1%

0,917

4,6%

0,2%

4.550,3

-1,9%

5,7%

2,072

5,2%

0,5%

Novas emissões (R$ bilhões)

4.277,9

19,9%

5,7%

Estoque (R$ bilhões)

4.964,9

30,9%

8,3%

Novas transações (R$ bilhões)

2.922,7

15,6%

-11,4%

Estoque (R$ bilhões)

5.741,8

9,7%

4,7%

Listados - Ações

Ações à Vista
Índice de Ações
Listados - Derivativos

ADTV (R$ milhões)
Margem (bps)
ADV (milhares de contratos)

RPC média (R$)
ADV (milhares de contratos)
RPC média (R$)

Balcão
Renda Fixa

Derivativos

INFORMAÇÃO PÚBLICA
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RESULTADOS 3T22

Destaques – Desempenho Financeiro
R$ milhões

3T22

3T22 / 3T21

3T22 / 2T22

2.510,6

-0,1%

+1,0%

Listados

1.621,5

-7,4%

+0,2%

Balcão

328,8

+12,5%

+3,1%

Infraestrutura para financiamentos

110,2

-10,8%

-0,3%

Tecnologia, dados e serviços

447,2

+29,5%

+2,0%

2,8

-

-

Receita líquida

2.257,9

+0,1%

+0,7%

Despesas ajustadas2

(469,4)

+36,7%

+3,4%

EBITDA recorrente2

1.671,7

-8,2%

+0,2%

Margem EBITDA2

74,0%

-669 bps

-38 bps

Resultado financeiro³

(50,1)

-

+228,4%

1.153,8

-10,7%

-5,5%

Receita Total

Outros¹

Lucro líquido recorrente2
1 Reversão

de provisões e recuperação de despesas. 2 Ver reconciliações no
INFORMAÇÃO PÚBLICA
slide 17/18 anexo. ³ Resultado financeiro positivo no 3T21.
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RESULTADOS 3T22

Desempenho por segmento
LISTADOS - AÇÕES E RV (1/2)
3T22 (R$ milhões)

Δ 3T21

Δ 2T22

1.002

-14%

-4%

40% da Receita
Destaques 3T22 / 3T21:
▪ Queda nas receitas de negociação e pósnegociação reflete:
▪ i) queda de 17,0% no ADTV do mercado à
vista, refletindo um cenário com maior
taxa de juros
▪ ii) redução de 20,3% no valor de mercado
das empresas
▪ Receitas de listagem e soluções para
emissores impactadas pelo menor número de
ofertas no período – R$48,5 bi no 3T21 vs. R$2,6
bi no 3T22

Mercado à vista pós-negociação

Mercado à vista – negociação

Derivativos – neg. e pós-neg.

Depositária de renda variável

Empréstimo de ações

Listagem e soluções para emissores

*Não ajustado
pelos incentivos
INFORMAÇÃO
PÚBLICA educacionais no 4T21 de R$ 6,6 mi negativos.
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RESULTADOS 3T22

Desempenho por segmento
LISTADOS - AÇÕES E RV (2/2)
Saldo na Depositária de Renda Variável
Média (R$ bilhões)
Destaques 3T22 / 3T21:
▪ Queda de 17,8% do saldo na depositária de renda
variável, explicado pelo cenário com maiores
taxas de juros e pelo menor valor de mercado
das empresas
Participação dos Investidores no ADTV de Ações - 3T22

Outros

INFORMAÇÃO PÚBLICA

Pessoas Físicas

Institucionais Locais

Estrangeiros
46

▪ Maior participação de Estrangeiros no ADTV
(R$32,6 bi no 3T21 vs. R$27,2 bi no 3T22)
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RESULTADOS 3T22

Desempenho por segmento
LISTADOS - FICC
3T22 (R$ milhões)

Δ 3T21

Δ 2T22

619

+6%

+8%

25% da Receita

Destaques 3T22 / 3T21:
▪ Aumento de 5,7% nas receitas do segmento,
refletindo principalmente o aumento na
RPC de Juros em R$, Taxa de Câmbio e
Commodities
▪ O ADV totalizou 4,6 milhões de contratos,
queda de 1,9% explicada pela diminuição de
2,6% no ADV de Taxa de Juros em R$
▪ Por outro lado, a RPC média apresentou
uma alta de 5,1%, explicada pelos menores
volumes de contratos negociados
▪ Impacto
líquido
positivo
do
hedge
accounting de fluxo de caixa em R$4,6
milhões¹

Derivativos de Juros
em R$

Derivativos de
câmbio

Derivativos de Juros
em US$

Câmbio pronto e
commodities

47
¹ Segmento impactado a partir do 4T21 pelo hedge accounting de fluxo de caixa
INFORMAÇÃO PÚBLICA
constituído na emissão do bond. Mais informações em nosso release de resultados. INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

RESULTADOS 3T22

Desempenho por segmento
BALCÃO
(R$ milhões)
3T22
(R$ milhões)

Δ 3T21

Δ 2T22

329

+12%

+3%

13% da Receita
Desempenho
(vs. 1T20):
Destaques 3T22
/ 3T21:+38,2%

Instrumentos de Renda Fixa

INFORMAÇÃO PÚBLICA

Derivativos

Num ambiente de taxa de juros mais elevada, o
aumento no volume dos instrumentos de renda
fixa foi responsável pelo crescimento do
segmento no 3T22:
Instrumentos de renda fixa
▪ Aumento de 21,1% na receita:
i) crescimento de 16,6% nas emissões de
instrumentos de captação bancária e de
20,6% no estoque destes instrumentos
ii) crescimento de 28,2% no estoque médio
de dívida corporativa
Derivativos e operações estruturadas
▪ Queda de 9,4% explicado por novos modelos
de tarifação para swaps e termo, que visam
eliminar distorções de preço entre diferentes
contratos desses produtos

Outros
48
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RESULTADOS 3T22

Desempenho por segmento
INFRAESTRUTURA PARA FINANCIAMENTOS
(R$ milhões)
3T22
(R$ milhões)

Δ 3T21

Δ 2T22

110

-11%

0%

4% da Receita
Destaques 3T22 / 3T21:
▪ Queda de 10,8% das receitas do segmento,
explicada principalmente pela redução das
receitas do segmento imobiliário
▪ Queda nas receitas parcialmente compensada
pela correção anual dos preços pela inflação
(IPCA)

SNG

Soluções para Cadeia
de Financiamento1

Imobiliário2

Despesas atreladas ao faturamento3
SNG, Imobiliário e Outros
1 Inclui:

SEND e outros serviços para a cadeia de financiamento de veículos . 2 Inclui: gestão de garantias, registro de contratos imobiliários e outros. 3 Considera apenas as despesas atreladas ao faturamento
relacionadas ao segmento de Infraestrutura para financiamento.
INFORMAÇÃO PÚBLICA
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RESULTADOS 3T22

Desempenho por segmento
TECNOLOGIA, DADOS E SERVIÇOS
(R$ milhões)
3T22
(R$ milhões)

Δ 3T21

Δ 2T22

447

+29%

+2%

18% da Receita
Destaques 3T22 / 3T21:

4

Tecnologia e Acesso

41

Dados e Analytics

45

Banco

47

Outros

Receita Neoway
INFORMAÇÃO PÚBLICA
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▪ Alta de 29,5% da receita do segmento,
explicada pelo:
▪ i) crescimento da linha de utilização
mensal
▪ ii) aumento de 73,5% na linha de dados e
analytics, explicado pela consolidação
das receitas da Neoway e crescimento
nas receitas de market data
▪ iii) crescimento de 42,6% nas receitas do
Banco B3, explicado pelo aumento no
volume de BDRs e pelas receitas de
floating do banco

RESULTADOS 3T22

Despesas ajustadas1
(R$ milhões)
Pessoal ajustada2
(+36,9%): inclusão
da Neoway, novas
contratações e
correção anual dos
salários

343,3

75,3

Processamento de
dados: (+31,6%):
inclusão da Neoway
e desenvolvimento
de novas iniciativas

Serviços de terceiros
(+27,3%): despesas de
Neoway e aumento de
mão de obra externa

5,4

29,0

Outros3:
(+59,3%)

16,4

469,4
312,9

+3,0%

303,8

103,7

+162,6%

39,5

52,8
36,7%

3T22

Pessoal
Ajustada
279,6 (59,6%)

Processamento de
Dados
120,7 (25,7%)

Serviços de
Terceiros
25,1 (5,4%)

43,9 (9,4%)

3T21

204,3 (59,5%)

91,7 (26,7%)

19,8 (5,8%)

27,6 (8,0%)

2T22

265,3 (58,4%)

127,7 (28,1%)

24,2 (5,3%)

36,8 (8,1%)

(em R$ milhões e % do total
das despesas ajustadas

Outros
Despesas Core
Despesas Non-Core
Despesas Neoway

¹ Ajustado para excluir: (i) depreciação e amortização; (ii) programa de incentivo de longo prazo baseado em ações – principal e encargos; (iii) provisões; (iv) despesas atreladas ao faturamento; e (v) despesas de
M&A. ² Exclui o programa de incentivo de longo prazo baseado em ações – principal e encargos. 3 Inclui despesas com manutenção, impostos e taxas, honorários do conselho/comitês e diversas.
INFORMAÇÃO PÚBLICA
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RESULTADOS 3T22

Destaques financeiros
Caixa e Aplicações Financeiras
(R$ milhões)

Alavancagem Financeira e Cronograma de Amortização
Cronograma de Amortização da Dívida (R$ bilhões)

18.983

3T22

17.637

2T22

26.764
Terceiros

Total

3T21
Restrito e irrestrito

Garantia de participantes em dinheiro e outros

1

Título | Montante

Cetip Lux | US$150 mi

Amortização

Set/23 e Ago/24

Banco B3 2

Debênture 2ª emissão | R$1,20 bi

Recursos disponíveis B3 3

Debênture/CRI 4ª emissão | R$205 mi

Dez/28, Dez/29 e Dez/30

Debênture 5ª emissão (duas séries) | R$3,0 bi

Mai/24, Mai/25 e Mai/26

Destaques:

• Liquidação antecipada da debênture da 3ª emissão em ago/22,
no valor de R$3,55 bi
• Emissão de debêntures (6ª emissão) em ago/22, de R$3,0 bi

Debênture 6ª emissão | R$3,0 bi
Sustainability-linked bond | US$700 mi

Mai/25

Ago/26 e Ago/27
Set/314

Endividamento bruto no final de setembro era de 1,8x EBITDA recorrente LTM

1Inclui

proventos e direitos sobre ativos em custódia e valores em conta escrow. Caixa de terceiros de R$6,6 bi não é considerado caixa da B3, mas a Companhia recebe juros sobre a maior parte deste saldo. 2Inclui garantias de terceiros no
Banco B3. 3Não inclui o valor referente às ações da Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores de Colômbia, Bolsa de Valores de Lima, B3 Inova e Pismo Holdings. 4Bond conta com hedge accounting – ver nota 9 das DFs.
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RESULTADOS 3T22

Destaques financeiros
Geração de caixa
(R$ milhões)

Destinação do caixa – 9M22
(R$ milhões)
9M22

9M21

5.176

5.409

Caixa líquido de atividades de
investimento²

-37

101

Caixa líquido de atividades de
financiamento antes de
distribuições³

-2.836

6.451

Caixa após investimentos e
financiamentos

2.303

11.961

-143

-284

Proventos

-1.560

-2.718

Recompras

-2.248

-543

R$ milhões

Caixa líquido de atividades
operacionais ajustado¹

CAPEX & Aquisições

Caixa gerado (consumido) no
período

-1.648

8.416

2.303

2.160
(143)

(1.560)

(2.248)
Geração de
caixa – 9M22

Capex &
Aquisições

Proventos
Caixa antes da referentes
distribuição ao exercício
aos acionistas
de 2022

Recompras
referentes
ao exercício
de 2022

(1.648)
Caixa gerado
(consumido)
no período

¹Fluxo de caixa operacional, ajustado pela variação de aplicações financeiras e garantias de operações. ²Fluxo de caixa de atividades de investimento antes de capex e aquisições. ³Fluxo de caixa de juros e
amortizações pagas e emissão de dívidas no período.
INFORMAÇÃO PÚBLICA
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Anexo
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RESULTADOS 3T22

Demonstrações Financeiras
Despesas Ajustadas (Ex-Neoway)
(Em R$ milhões)
Despesas (ex-Neoway)
(+) Depreciação e Amortização
(+) Programa de incentivo de longo prazo baseado em ações
(+) Provisões (recorrentes e não recorrentes)
(+) Despesas atreladas ao faturamento
(+) Despesas M&A
Despesas ajustadas

3T22

3T21

3T22/3T21 (%)

2T22

(771,4)
249,8
23,6
22,3
57,4
1,8
(416,5)

(706,8)
272,3
34,4
(4,1)
60,9
(343,3)

9,1%
-8,3%
-31,3%
-5,8%
21,3%

(777,0)
259,6
30,9
12,3
56,4
3,2
(414,7)

3T22/2T22
(%)
-0,7%
-3,8%
-23,6%
82,3%
1,7%
-43,8%
0,4%

Despesas Ajustadas
(Em R$ milhões)

(706,8)
272,3
34,4
(4,1)
60,9
(343,3)

3T22/3T21
(%)
19,4%
-5,9%
-15,9%
7,3%
36,7%

(842,5)
266,0
42,0
12,3
65,1
3,2
(453,9)

3T22/2T22
(%)
0,2%
-3,7%
-31,2%
83,2%
0,3%
-43,8%
3,4%

(303,8)
(39,5)
(25,0)
(14,5)

3,0%
296,2%
231,2%
408,2%

(318,9)
(135,0)
(70,9)
(64,1)

-1,9%
15,9%
16,8%
15,0%

3T22

3T21

Despesas
(+) Depreciação e Amortização
(+) Programa de incentivo de longo prazo baseado em ações
(+) Provisões (recorrentes e não recorrentes)
(+) Despesas atreladas ao faturamento
(+) Despesas M&A
Despesas ajustadas

(844,0)
256,1
28,9
22,5
65,3
1,8
(469,4)

Despesas Core business
Despesas Non-Core - Novas iniciativas e negócios
Novas iniciativas – B3
Despesas ajustadas - Controladas

(312,9)
(156,5)
(82,8)
(73,7)
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2T22

RESULTADOS 3T22

Demonstrações Financeiras
EBITDA Recorrente
(Em R$ milhões)
EBITDA

(+) Despesas M&A
EBITDA recorrente
Margem EBITDA recorrente
EBITDA recorrente (ex-Neoway)
Margem EBITDA (ex-Neoway)

3T22

3T21

1.669,9
1,8
1.671,7
74,0%
1.693,0
76,5%

1.820,2
1.820,2
80,7%
1.820,2
80,7%

3T22/3T21
(%)
-8,3%
-8,2%
-669 bps
-7,0%
-422 bps

2T22
1.665,1
3,2
1.668,3
74,4%
1.684,4
76,6%

3T22/2T22
(%)
0,3%
-43,8%
0,2%
-38 bps
0,5%
-10 bps

Reconciliação do Lucro Líquido
(Em R$ milhões)
Lucro líquido (atribuídos aos acionistas)
(+) Despesas M&A
(+) Impactos fiscais de Despesas M&A
(+) Amortização de intangível (combinação com Cetip)
Lucro líquido recorrente
(+) Imposto diferido (ágio da combinação Cetip)
Lucro líquido recorrente ajustado pelo benefício fiscal do ágio
(-) Lucro Líquido Neoway
Lucro líquido recorrente ajustado pelo benefício fiscal do ágio (ex-Neoway)

1.176,1

3T22/3T21
(%)
-12,5%

1.092,2

3T22/2T22
(%)
-5,8%

115,5
1.291,6
119,6
1.411,2
1.411,2

6,9%
-10,7%
-18,2%
-16,8%

3,2
(1,1)
126,9
1.221,2
119,6
1.340,8
19,8
1.360,6

-43,8%
-43,8%
-2,7%
-5,5%
-14,0%
-0,1%
-13,7%

3T22

3T21

1.029,1
1,8
(0,6)
123,5
1.153,8
1.153,8
19,7
1.173,5

Nota: amortização de intangível líquido de impostos, calculado a uma alíquota de 34% aplicada na parcela dedutível
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2T22

RESULTADOS 3T22

Despesas ajustadas1 (Ex-Neoway)
(R$ milhões)
Pessoal ajustada2
(+20,5%): novas
contratações e
correção anual dos
salários

343,3

41,9

Processamento de
dados: (+25,7%):
desenvolvimento de
novas iniciativas

Serviços de terceiros
(+7,8%): aumento de
mão de obra externa

1,5

23,5

Outros3:
(+22,8%)

6,3

303,8
39,5

416,5

312,9

+3,0%

103,7

+162,6%

21,3%
Pessoal
Ajustada

Processamento de
Dados

Serviços de
Terceiros

Outros

3T22

246,2 (59,1%)

115,2 (27,7%)

21,3 (5,1%)

33,9 (8,1%)

3T21

204,3 (59,5%)

91,7 (26,7%)

19,8 (5,8%)

27,6 (8,0%)

2T22

242,4 (58,5%)

121,8 (29,4%)

20,3 (4,9%)

30,2 (7,3%)

(em R$ milhões e % do total
das despesas ajustadas

Despesas Core
Despesas Non-Core

¹ Ajustado para excluir: (i) depreciação e amortização; (ii) programa de incentivo de longo prazo baseado em ações – principal e encargos; (iii) provisões; (iv) despesas atreladas ao faturamento; e (v) despesas de
M&A. ² Exclui o programa de incentivo de longo prazo baseado em ações – principal e encargos. 3 Inclui despesas manutenção, impostos e taxas, honorários do conselho/comitês e diversas.
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