
 
 

  1 

   

24 de abril de 2019 
046/2019-VOP 

C O M U N I C A D O  E X T E R N O  

Participantes dos Mercados da B3 – Segmento BM&FBOVESPA 

Ref.: Projeto Ciclo de Liquidação D+2 e iMercado – Ensaio de Simulação do 
Dia L e Datas de Implementação do iMercado. 

Em complemento ao Comunicado Externo 018/2019, de 25/02/2019, o Comitê 
Executivo do Projeto D+2 informa que: 
  

• haverá realização de mais um período de ensaio da simulação do Dia L 
(primeiro dia da liquidação em D+2) de 02/05/2019 a 10/05/2019. Em função 
desse ensaio adicional, o período do Ciclo 4 de testes em ambiente de 
certificação será de 22/04/2019 a 30/04/2019; 
 

• os seguintes fluxos do  iMercado estarão disponíveis em ambiente de 
produção: (i) ficha cadastral de investidor não residente a partir de 
06/05/2019; e (ii) pre-matching a partir de 13/05/2019. 
 

Para que seja possível o atingimento do nível de segurança necessário para a 
implementação, é fundamental que os participantes continuem a realizar as 
atividades de certificação e ensaios de simulação do Dia L.  
 
A B3, ao final do Ciclo 4, consolidará diversas informações e estatísticas para 
monitoramento da evolução dos testes realizados e divulgará o Relatório do Nível 
de Atuação do Participante. 
 
Ressaltamos também que as informações para acesso ao ambiente de produção 
por intermédio das sessões de conectividade podem ser obtidas em  
http://www.bvmfnet.com.br, Download, Conectividade, Sistemas de Pós-
Negociação Ambiente Produção, Conectividade Pós-Negociação – Produção.  
 
  

http://www.bvmfnet.com.br/
http://www.bvmfnet.com.br/pt-br/servicos/download/Conectividade_pos_negociacao_Producao.pdf.
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Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com o Grupo de Comunicação do 
Projeto D+2, pelos telefones (11) 2565-5340/5986 ou pelo e-mail 
projetoD2@b3.com.br. 
 
 
 
 
 
Cícero Augusto Vieira Neto 
Vice-Presidente de Operações, 
Clearing e Depositária 
 
 
 
 
 
Elaine Souza 
Presidente da Câmara Consultiva 
de Pós-Negociação 

José Ribeiro de Andrade  
Vice-Presidente de Produtos e 
Clientes 
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Vice-Presidente da Câmara 
Consultiva de Pós-Negociação 
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