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21.3. 

As partes do Contrato Não Padronizado 

deverão informar até o último dia útil do 

mês à BBCE o valor atualizado do MTM 

(Mark to Market ou Marcação a Mercado) 

por meio do e-mail 

operacoes@bbce.com.br. A ausência da 

informação no prazo estabelecido será 

considerada falta regulamentar do 

Participante Credenciado e estará sujeito a 

penalidades. 

21.3. 

As partes do Contrato Não Padronizado 

deverão informar até o último dia útil do 

mês à BBCE o valor atualizado do MTM 

(Mark to Market ou Marcação a Mercado) 

por meio do e-mail 

operacoes@bbce.com.br. A ausência da 

informação no prazo estabelecido será 

considerada falta regulamentar do 

Participante Credenciado e estará sujeito a 

penalidades, conforme definido no Art. 47 

do Regulamento Processual da Estrutura de 

Supervisão e Monitoramento de Mercado. 

30. 30. 

Conforme mencionado no “Processo Comitê 

de Estruturas Especiais”, a BBCE possui um 

comitê de estruturas especiais (CEE) que 

avalia demandas/necessidades específicas 

dos seus clientes de operações de 

derivativos com condições específicas. e no 

Glossário, De acordo com o documento e o 

Glossário, Estrutura Especial é uma 

estratégia de derivativos customizada para 

atender a operações com condições 

específicas dos Clientes, ou seja, uma 

estrutura com alguma variável determinante 

para definição de preço e liquidação. Ela 

representa um tipo de Registro Não 

Padronizado que no momento da solicitação 

do Cliente não está disponível nos sistemas 

da BBCE e, portanto, necessita estar 

devidamente destacada no ambiente de 

registro. Entretanto, deve sempre ser 

previamente avaliada e aprovada e, ainda, 

enquadrada às normas do instrumento 

financeiro e aos regulamentos internos da 

BBCE. 
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As solicitações de estruturas especiais 

devem seguir as orientações do documento 

“Processo Comitê de Estruturas Especiais”, 

disponível na seção Documentos do site 

institucional da BBCE (www.bbce.com.br). 

 

A BBCE contribui com o cliente na 

organização dos materiais a serem 

apresentados para análise do CEE e deve 

conter, no mínimo, fundamento econômico, 

adequação regulatória e planilha de 

simulação. O material é submetido à 

avaliação de um grupo formado por 

diferentes áreas da BBCE. 

 


