
 

 

 

São Paulo, 22 de dezembro de 2020 
 
 
 

COMUNICADO EXTERNO BBCE No. 021/2020 
 
 
Assunto: Funcionamento da BBCE no final de 2020 e no ano de 2021 

 

 

A BBCE relembra o calendário de funcionamento no final de 2020 e informa o 

funcionamento da empresa em todo o ano de 2021. As informações são válidas tanto para 

a Plataforma Balcão, Boleta Eletrônica e todas as demais soluções do ecossistema dos 

negócios do mercado livre.  

 

 

1. Funcionamento no final de ano de 2020 

 

Conforme informado no Comunicado Externo BBCE 009/2019, nos dias 24 (quinta-feira), 

em 25 (sexta-feira) e 31/12/2020 (quinta-feira), além de 1º de janeiro de 2021 (sexta-feira) 

não haverá pregão para negociações em tela. Contudo, a funcionalidade Boleta para 

negociações do mercado físico e os respectivos relatórios, disponíveis sete dias por 

semana e todos os dias do ano, seguem funcionando normalmente.  

 

Com relação ao atendimento, não haverá expediente da empresa nos dias 25/12/2020 e 1º 

de janeiro de 2021 e ele será reduzido nos dias 24/12 e 31/12 até às 12h.  

 

 

2. Funcionamento da BBCE em todo o ano de 2021 

 

No ano de 2021 a BBCE funcionará normalmente durante os feriados municipais de São 

Paulo. A companhia, entretanto, não terá operações nos seguintes feriados nacionais e 

pontos facultativos:  



 

 

 

Meses Dias Feriados 

Janeiro 1 Confraternização universal 

Fevereiro 
15 

Carnaval 
16 

Abril 
2 Paixão de Cristo 

21 Tiradentes 

Junho 3 Corpus Christi 

Setembro 7 Independência do Brasil 

Outubro 12 Nossa Senhora da Aparecida 

Novembro 
2 Finados 

15 Proclamação da República 

Dezembro 
24 Véspera de Natal  

31 Confraternização universal 

 

 

Cabe destacar que, em 24/12/2021 (sexta-feira) e 31/12/2021 (sexta-feira), o horário de 

atendimento será reduzido, encerrando-se às 12h, e não haverá pregão de negociação em 

tela na BBCE. Contudo, a funcionalidade Boleta para negociações do mercado físico e os 

respectivos relatórios, disponíveis sete dias por semana e todos os dias do ano, seguem 

funcionando normalmente. 

 

Mais informações sobre os horários de funcionamento da BBCE podem ser obtidas com a 

área de Operações por meio do telefone (11) 3077-0900 opção 1 ou do e-mail 

operacoes@bbce.com.br.  

 

 

 

 

Carlos Ratto 

Presidente da BBCE 

 

O documento original assinado confere com o teor deste comunicado 
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