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16 de outubro de 2018 
094/2018-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 D+2 – Cronograma de Testes de Certificação e Publicação de 
Nova Versão do Catálogo de Mensagens do iMercado Módulo 
Transacional. 

Em complemento ao Comunicado Externo 055/2018-VOP, de 26/06/2018, 
informamos que, em 10/12/2018, iniciará a etapa de certificação do Projeto D+2.  
 
De 03 a 07/12/2018, os participantes terão de realizar as atividades prévias à 
abertura da certificação. A partir de 10/12/2018, poderão executar testes 
relacionados às adaptações nos sistemas da Câmara BM&FBOVESPA, bem como 
aos novos fluxos de autorização de custódia a partir de D0 e de restrição para os 
agentes de custódia. Os dois ensaios relacionados à simulação do dia L (primeiro 
dia da liquidação em D+2) ocorrerão durante os meses de fevereiro e março de 
2019. 
 
O ambiente para os testes será o mesmo atualmente disponível para os sistemas 
de pós-negociação, abrangendo também o iMercado. As informações para acesso 
podem ser obtidas em www.bvmfnet.com.br, Download, Conectividade, Sistemas 
de Pós-Negociação Ambiente Produção, Conectividade Pós-Negociação – 
Certificação.  
 
Para mais detalhes sobre a etapa, a dinâmica e os roteiros de certificação, bem 
como sobre os canais de suporte e o acompanhamento da evolução dos testes, 
será realizado workshop em 07/11/2018, às 9h, na B3 (Praça Antonio Prado, 48, 3º 
andar), em São Paulo (SP). 
 
Para participação presencial, é necessário efetuar inscrição. Garanta sua vaga.  
 
O workshop também será transmitido via streaming, não sendo necessário realizar 
inscrição. Basta acessar www.tvb3.com.br no dia do evento, no horário agendado.  
 

http://www.bvmfnet.com.br/
http://www.bvmfnet.com.br/pt-br/servicos/download/Conectividade_pos_negociacao_certificacao.pdf
http://www.bvmfnet.com.br/pt-br/servicos/download/Conectividade_pos_negociacao_certificacao.pdf
http://bmfbovespacomunica.com.br/inscricao/certificaociclodeliquidaoemd2eimercado
http://www.tvb3.com.br/
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Comunicamos também que já está disponível acesso ao ambiente de certificação 
para testes de conectividade na forma de conexão FIX do iMercado Módulo 
Transacional. 
 
Quanto aos diferentes processos de negócio do iMercado, será possível testar e 
certificar: 
 

• os fluxos de pre-matching a partir da publicação deste Comunicado Externo;  
 

• cenários de pre-matching, ficha cadastral, alocação e API, inclusive com 
Sinacor, a partir de 10/12/2018; e 
 

• cenários de alocação com interface web a partir de 07/01/2019. 
 
A contratação do serviço deverá ser realizada mediante celebração do Termo de 
Adesão aos Termos e Condições do Uso do iMercado. Esclarecimentos adicionais 
referentes à contratação poderão ser obtidos com a Gerência de Desenvolvimento 
de Serviços, pelo telefone (11) 2565-7102 ou pelo e-mail bvmfsolution@b3.com.br.  
 
A nova versão do Catálogo de Mensagens, com atualizações relacionadas a 
catálogos de alocação, pre-matching e ficha cadastral, pode ser consultada em 
www.b3.com.br/pt_br/projeto-d-2/documentos/. 
 
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo telefone (11) 2565-4400 ou 
pelo e-mail cert@b3.com.br. 
 
 
 
 
Cícero Augusto Vieira Neto  
Vice-Presidente de Operações, Clearing e Depositária 
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